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RESUMO 

Tendo em vista a escassez de materiais didáticos direcionados ao ensino coletivo e 

heterogêneo de instrumentos de sopro da família das madeiras (flauta transversal, oboé, 

clarinete, fagote e saxofone) e a necessidade de formação de professores de música capazes de 

atuar com essa demanda, nos propusemos, nessa pesquisa, a elaborar sugestões didáticas e 

metodológicas que poderão colaborar com os processos de ensino e aprendizagem em 

contextos diversos. Para tal, seguimos algumas etapas: 1) consulta à bibliografia específica da 

área; 2) observação e participação em atividades vinculadas ao ensino e aprendizagem destes 

instrumentos em contexto universitário; 3) criação e aplicação de questionário com questões 

abertas e de múltipla escolha para 150 professores de música e ou instrumentistas dessa 

família, dos quais obtivemos 62 respostas; 4) estruturação das sugestões didáticas e 

metodológicas; 5) criação de critérios para arranjos e ou composições; 6) encomenda de 

arranjos e ou composições com 18 compositores e/ou instrumentistas das diferentes regiões 

do Brasil; 7) catalogação de canções folclóricas brasileiras; 8) criação de design gráfico de 

materiais didáticos; e, por fim, 9) organização dos materiais didáticos numa proposta linear. 

Assim sendo, como resultado desta pesquisa, além da descrição dos procedimentos adotados, 

disponibilizamos as sugestões didáticas e metodológicas realizadas. Concluímos então que, 

apesar de terem sido atendidos os objetivos da pesquisa proposta, serão necessárias pesquisas 

adicionais que tenham por objetivo a testagem do material didático em diferentes contextos. 

Palavras-chave: Educação Musical; ECIM; Instrumentos de Sopro; Madeiras. 



 

 

SERAFIM, Magali Fátima Bielski. Didactic and methodological suggestions for the 

collective teaching of woodwind instruments. 2020. 100 f. il. Master's advisor: Joel Luis 

Barbosa. Final essay (Professional Master in Music) – Programa de Pós-graduação 

Profissional em Música (PPGPROM), Escola de Música, Universidade Federal da Bahia, 

Salvador, 2020. 

ABSTRACT 

In view of the lack of didactic materials aimed at the collective and heterogeneous teaching of 

woodwind instruments (flute, oboe, clarinet, bassoon and saxophones) and the need for 

training music teachers, capable of acting with this demand, we set out in this research to 

develop didactic and methodological suggestions that can collaborate with the teaching and 

learning processes in different contexts. To do this, we follow some steps: 1) consult the 

specific bibliography of the area; 2) observation and participation in activities related to the 

teaching and learning of these instruments in a university context; 3) creation and application 

of a questionnaire with open and multiple-choice questions for 150 music teachers and / or 

instrumentalists in that family, from which we obtained 62 responses; 4) structuring of 

didactic and methodological suggestions; 5) creation of criteria for arrangements and or 

compositions; 6) ordering arrangements and or compositions with 18 composers and / or 

instrumentalists from different regions of Brazil; 7) cataloging of Brazilian folk songs; 8) 

creation of graphic design of teaching materials; and, finally, 9) organization of teaching 

materials in a linear proposal. Therefore, as a result of this research, in addition to the 

description of the procedures adopted, we provide the didactic and methodological 

suggestions made. We conclude then, that although the objectives of the proposed research 

have been met, additional research will be objective is to test the teaching material in different 

contexts. 

Keywords: Music Education; ECIM; Wind Instruments; Woodwinds. 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

Gráfico 1 ‒ Formação dos indivíduos....................................................................................... 24 

Gráfico 2 ‒ Seu principal instrumento ...................................................................................... 25 

Gráfico 3 ‒ Seu local de trabalho ............................................................................................. 26 

Figura 1 ‒ Estado e região dos participantes ............................................................................ 27 

Gráfico 4 ‒ Quanto tempo ministra aulas ................................................................................. 27 

Gráfico 5 ‒ Formato das aulas .................................................................................................. 28 

Gráfico 6 ‒ As três primeiras notas: aulas individuais e/ou coletivas homogêneas ................. 29 

Gráfico 7 ‒ As três primeiras notas: aulas coletivas heterogêneas ........................................... 29 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ECIM - Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais  

IFCE - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará 

JPMB - Jornada Pedagógica para Músicos de Banda 

SIRIM - Simpósio de Regência e Interpretação Musical  

UECE - Universidade Estadual do Ceará 

UFAL - Universidade Federal de Alagoas 

UFBA - Universidade Federal da Bahia 

UFC - Universidade Federal do Ceará   

UFCA - Universidade Federal do Cariri  

UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1 MEMORIAL ........................................................................................................................ 12 

1.1 O PORQUÊ! ....................................................................................................................... 12 

1.2 A DESCOBERTA PELO ENSINO COLETIVO .............................................................. 14 

1.3 O MESTRADO .................................................................................................................. 17 

1.3.1 As Disciplinas ................................................................................................................. 17 

1.3.2 As Práticas Supervisionadas ......................................................................................... 18 

1.3.3 Artigos ............................................................................................................................ 20 

2 O PRODUTO ....................................................................................................................... 22 

2.1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 22 

2.3 A PESQUISA REALIZADA ............................................................................................. 23 

2.2 AS PRÁTICAS SUPERVISIONADAS ............................................................................. 31 

2.4 A ANÁLISE DE MÉTODOS PARA O ENSINO COLETIVO DE BANDAS E PARA O 

ENSINO COLETIVO DAS MADEIRAS ................................................................................ 34 

2.5 O CONTATO COM MÚSICOS E/OU COMPOSITORES PARA A CONSTRUÇÃO DE 

ARRANJOS E/OU COMPOSIÇÕES. ..................................................................................... 36 

2.6 O MATERIAL DIDÁTICO ............................................................................................... 37 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 42 

APÊNDICE A ‒ RELATÓRIO DAS PRÁTICAS SUPERVISIONADAS ........................... 45 

APÊNDICE B ‒ ARTIGOS .................................................................................................... 57 

APÊNDICE C ‒ SUGESTÃO DE PLANO DE ENSINO PARA DISCIPLINA ................... 88 

APÊNDICE D ‒ BULAS ........................................................................................................ 92 

APÊNDICE E ‒ CARTA DE CEDÊNCIA ............................................................................ 98 

APÊNDICE F ‒ LIVRO DO PROFESSOR E LIVRO DO ALUNO (FLAUTA 

TRANSVERSAL) .................................................................................................................... 99 



 

 

12 

1 MEMORIAL 

1.1 O PORQUÊ! 

A minha pesquisa sobre o ensino coletivo e heterogêneo de instrumentos de sopro da 

família das madeiras (oboé, fagote, flauta transversal, clarineta e saxofone) vem da minha 

própria formação instrumental (flauta transversal), pois tive a minha iniciação no instrumento 

de forma conservatorial, ou seja, diretamente direcionada ao ensino tutorial e à música 

clássica erudita. Com o tempo comecei a participar de festivais e, circulando entre uma aula e 

outra, pude perceber que normalmente os professores de outros instrumentos faziam uma 

iniciação com os alunos de forma coletiva, proporcionando trocas de experiências e 

conhecimentos. A partir desta constatação surgiram as primeiras reflexões sobre o processo de 

ensino tutorial versus coletivo, homogêneo versus heterogêneo1, voltado para os instrumentos 

da família das madeiras. 

Durante a minha trajetória, já no curso de licenciatura da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), cujo o ensino também era tutorial (professor e aluno), fui convidada 

para trabalhar em dois projetos sociais que visavam a prática de banda e orquestra sinfônica. 

Nesses, por sua vez, me deparei com outra realidade, onde precisava conciliar não somente o 

ensino coletivo de flauta transversal, mas também do oboé, da clarineta e do saxofone. Foi a 

partir desse momento que comecei a procurar e pesquisar métodos, materiais didáticos e/ou 

orientações metodológicas que pudessem suprir essa necessidade. 

Encontrei alguns materiais didáticos brasileiros sobre o ensino coletivo de instrumentos 

de sopros, a saber – Da Capo (BARBOSA, 2004) e Da Capo Criatividade (BARBOSA, 

2010a e 2010b), ambos do Prof. Dr. Joel Barbosa da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

sendo o segundo complementar ao primeiro. Porém, ambos os métodos são direcionados à 

banda completa e não somente aos instrumentos de sopros/madeiras. 

Em minhas pesquisas também encontrei trabalhos sobre o ensino coletivo de cordas 

friccionadas que serviram para esclarecimento e suporte à minha pesquisa. Dentre os autores 

destaca-se Flávia Maria Cruvinel, que afirma que esse modelo promove uma troca muito 

maior de informações entre os próprios alunos. 

 

1 Ensino coletivo homogêneo ocorre quando o mesmo instrumento é lecionado em grupo. Já o ensino coletivo 

heterogêneo ocorre quando vários instrumentos diferentes são trabalhados num mesmo grupo. (CRUVINEL, 

2005, p. 74). 
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O Aprendizado musical em grupo é agradável pelas seguintes razões: o 

aluno percebe que suas dificuldades são compartilhadas pelos seus colegas, 

evitando desestímulos; o aluno se sente, logo no início dos estudos, 

participante de uma orquestra ou de um coral, e ao conseguir executar uma 

peça, sua motivação aumenta; o aspecto lúdico do ensino coletivo torna-se 

uma poderosa força, auxiliando num aprendizado seguro e estimulante, e por 

fim, a qualidade musical no estudo em grupo é muitas vezes superior se 

comparando ao individual, contribuindo para que o processo de 

aprendizagem seja acelerado. (CRUVINEL, 2005, p. 78) 

Um dos problemas por mim encontrado foi como trabalhar a didática instrumental com 

um grupo heterogêneo, agregando alunos com níveis diferentes. Segundo José Carlos Libâneo 

(2010), esta didática deriva da expressão grega Τεχνή διδακτική (techné didaktiké), que se 

traduz por “arte ou técnica de ensinar”, designando a Pedagogia que utiliza estratégias de 

ensino destinadas a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica, do ensino e da 

aprendizagem. Porém, o campo da Didática da Música é ainda pouco conhecido (BOURG, 

2008). Sobre a didática instrumental, Jonas Tiago Pinho (2013) aponta que:  

A didática instrumental, enquanto “arte de ensinar”, é um campo da 

pedagogia que não se encontra circunscrita ao universo da aula individual. 

Na verdade, a pouca investigação nesta área tem demonstrado que o 

processo ensino-aprendizagem de um instrumento musical é fortemente 

influenciado por factores exteriores à própria sala de aula, nomeadamente o 

contexto sociocultural do docente e o contexto institucional em que se 

insere. (PINHO, 2013, p. 32) 

Malinalli P. Garcia e Francis Dubé2 (2014) apontam que, “A formação pedagógica de 

professores de instrumento é ainda pouco desenvolvida”3. Hoje, no Brasil, para suprir essa 

necessidade assim como a demanda de formação, vários Programas de Pós-Graduação 

oferecem cursos especializados, dentro da área de Educação Musical, como é o caso do 

Programa de Pós-Graduação Profissional em Música (PPGPROM) da Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). O PPGPROM, atendendo à demanda de formação e aprimoramento em 

nível de pós graduação stricto sensu dos diversos perfis profissionais pelo mundo do trabalho 

no campo da música, oferece uma linha de pesquisa específica em Pedagogia Instrumental e 

Vocal. 

 

2 Francis Dubé: Professor da Faculdade de Música da Universidade de LAVAL (CANADÁ) e Coordenador do 

Mestrado em Didática Instrumental. 

3 La formation pédagogique des professeurs d'instrument est encore peu développée. 
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1.2 A DESCOBERTA PELO ENSINO COLETIVO 

Em 2014.2, na metade do meu curso de Licenciatura, mudei-me para Fortaleza/CE, 

sendo meu curso transferido para a Universidade Federal do Ceará (UFC). A grade curricular 

do curso da UFC é diferente do curso da UFRGS proporcionando-me um leque maior de 

oportunidades, principalmente no que diz respeito ao ensino coletivo. 

Depois da primeira adaptação, o ano de 2015 foi bastante intenso. No primeiro semestre 

cursei a disciplina optativa “Prática de Conjunto de Sopros I”, a qual deu origem à Banda 

Sinfônica da UFC, constituída por alunos da graduação e extensão. Nesse semestre, o método 

trabalhado foi o Da Capo (BARBOSA, 2004), sob orientação do professor Leandro L. 

Serafim4. Simultaneamente, nesse período, fui monitora voluntária da disciplina de “Madeiras 

I”, sob orientação do professor Marco Toledo Nascimento5, onde pude observar a mesma 

dificuldade já relatada ‒ a escassez de materiais didáticos que pudessem contemplar as 

necessidades de uma turma heterogênea e com níveis diferenciados.  

 

4 Leandro Libardi Serafim: doutorando em educação, no eixo de música, na Universidade Federal do Ceará e 

doutorando em educação musical na Université Laval, em Quebec, Canadá. Tem por experiência profissional: 

a regência e o ensino de instrumentos de sopro e percussão em bandas escolares; a função de trompetista em 

diversas orquestras; o cargo de técnico de planejamento e controle de produção do curso de Licenciatura em 

Música da UFRGS em Modalidade a Distância; a coordenação artística das cinco primeiras edições do 

Gramado in Concert - Festival Internacional de Música, onde também atuou como regente da Banda 

Sinfônica do Festival; e a participação como maestro convidado e coordenador da International Brass 

Ensemble do Festival de Orquestras Jovens Eurochestries nas seguintes edições: Sobral/Brasil (2015), 

Charente Maritime/França (2016), Qingdao/China (2017) e Québec/Canadá (2018). Atualmente é professor de 

sopros/metais da Universidade Federal do Ceará, atuando também como regente da Orquestra Sinfônica e da 

Banda Sinfônica da UFC. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/1768181842248127. Acesso em: 13 mai. 2020 

5 Professor do campus de Sobral, ministrou o semestre de 2015.1. Marco Antonio Toledo Nascimento: doutorado 

em Música (Cotutela de Tese) em 2011 nas áreas de Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia e 

Musicologia pela Universidade de Toulouse II, Le Mirail, França. Realizou estágio Pós-Doutoral em 

Musicologia na Universidade Paris-Sorbonne (2013-2014). Atualmente é professor associado da Universidade 

Federal do Ceará (UFC) Campus de Sobral atuando no Curso de Música-Licenciatura. É docente permanente 

dos Programas de Pós-Graduação em Educação Brasileira e Mestrado Profissional em Artes (ProfArtes). É 

membro do Comitê de Internacionalização da UFC e da Câmara das Ciências Humanas, Linguagem e Artes da 

FUNCAP. Líder do Grupo de Pesquisa PESQUISAMUS (CNPq), e o coordenador brasileiro do projeto de 

cooperação internacional com a Universidade Laval (Canadá) com financiamento da CAPES, da FUNCAP e 

do Ministério de Relações Internacionais do Canadá (PGCI/DFAIT 2015). É membro do Advocacy Standing 

Committee da Sociedade Internacional para a Educação Musical (ISME) e é embaixador da Federação 

Internacional de Orquestras de Jovens EUROCHESTRIES, sendo responsável pelo setor América Latina. 

Disponível em: http://lattes.cnpq.br/8365583478004188 Acesso 13 mar. 2020. 
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Essas duas experiências foram essenciais na minha formação. Acrescento a elas a 

participação na organização do Festival Internacional de Música – Gramado in Concert6 (com 

o qual venho colaborando até então) e do Festival Internacional de Orquestras de Jovens ‒ 

Eurochestries7. Ambos eventos, têm como pilares a troca de conhecimentos, a integração e a 

convivência entre os participantes.  

No final do primeiro semestre de 2015 pude acompanhar o concurso público para o 

provimento de cargo para professor do Curso de Licenciatura em Música da UFC, tendo como 

tema principal: Educação musical e práticas musicais grupais através de instrumentos de 

sopro, madeiras – embocadura livre e/ou palhetas simples e/ou duplas. Após o concurso e 

efetivação do professor Filipe Ximenes, acompanhei algumas aulas (não me matriculei nessas 

disciplinas, pois já tinha cumprido a carga horária de disciplinas optativas), onde mais uma 

vez observei a dificuldade em encontrar materiais didáticos para essa formação. A alternativa 

encontrada por esse professor8 foi criar materiais considerando as especificidades daqueles 

grupos de alunos. 

A citação de Santayana ilustra problemas similares, porém, tratando-se do ensino 

coletivo homogêneo de flauta transversal em uma Oficina Cultural: 

Tendo em vista que não havia materiais prontos para o desenvolvimento das 

aulas coletivas de flauta transversal, achei que o mais eficaz seria eu mesma 

observar o desenvolvimento de cada aluno na turma e preparar exercícios 

para a aprendizagem dos jovens. Tracei objetivos para os 6 meses de aula, 

mas logo na primeira aula percebi que eu teria que ser bastante flexível, pois 

 

6 O festival Gramado in Concert já realizou seis edições e, desde sua criação em 2015, atuo como parte da 

equipe de coordenação, diretamente com o planejamento e execução do evento, bem como direção de equipes. 

O festival tem três pilares principais: cultural, turístico e pedagógico, sendo o último de maior importância, 

visto que tem como base a oferta de oficinas de instrumentos, minicursos, práticas de orquestra para 

estudantes de música brasileiros e do exterior, conduzidos por professores especialistas e de grande renome.  

7 Eurochestries – Festival Interacional de Orquestras de Jovens, já realizou 30 edições, desde sua criação em 

1989. Participei da equipe de organização das edições 26ª e 30ª Mundiais respectivas – 3ª e 4ª edições Sul-

Americanas nos anos de 2015 e 2019 na cidade de Sobral/ CE – Brasil e das edições 28ª e 29ª - 2017 e 2018 

na cidade de Pons – França sede do festival. Disponível em: https://www.eurochestries.org/es/. Acesso em: 27 

jul. 2020. 

8 Em 2018 concluindo o seu Doutorado, o professor Dr. Filipe Ximenes Parente apresenta um material didático 

baseado nas experiências dentro do curso e em pesquisas por ele realizadas. Filipe Ximenes Parente: 

Doutorado em Educação da Universidade Federal do Ceará (2018). Tem formação em clarinete pelo festival 

Eleazar de Carvalho (2005; 2012; 2015); e formação em Regência Orquestral pelo mesmo Festival (2017; 

2018). Foi professor do ensino superior atuando na área de artes, música e pedagogia. Tem experiência na área 

da Educação, no ensino e aprendizagem de música e na formação continuada para professores. Atuou como 

coordenador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Residência 

Pedagógica/Música. Foi tutor do curso de Pedagogia da UAB Virtual (2015) e professor formador do 

PARFOR (2019). Atualmente é professor do Curso de Licenciatura em Música da UFC, coordenador do grupo 

de pesquisa: Ensino e Aprendizagem para Grupos Musicais vinculado ao CNPq, e professor do Mestrado do 

Instituto Federal do Ceará (IFCE). Disponível em: http://lattes.cnpq.br/2134488263337352. Acesso 13 mar. 

2020. 
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o ritmo da aula coletiva seria bem diferente da aula individual. 

(SANTAYANA, 2012, p. 25) 

Podemos também mencionar o trabalho de José Robson Maia de Almeida (2014) que, 

enquanto professor da disciplina de “Prática Instrumental Sopros/madeira”, da Universidade 

Federal do Cariri (UFCA) relata que existe:  

[...] a necessidade de um planejamento que contemple os vários aspectos 

inerentes aos conhecimentos e habilidades de cada instrumento, buscando 

não enfatizar um em detrimento de outro no trabalho técnico e ainda 

buscando privilegiar a prática coletiva. (ALMEIDA, 2014, p. 84)  

Esse trabalho também revela que a maioria dos arranjos trabalhados nessa disciplina são 

elaborados por ele, adequando-os ao nível técnico de cada aluno para que, assim, todos sejam 

contemplados.  

Mais recente, podemos citar o livro: Sons Transversais: arranjos didáticos para grupos 

de flautas transversais – ritmos brasileiros (2018), de Autoria do professor do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), Marcelo Leite do Nascimento. O 

livro é fruto de inquietações do referido professor em relação ao ensino coletivo homogêneo 

voltado para os ritmos brasileiros e é composto por 10 arranjos de composições próprias, 

constituídos de quatro, três ou duas vozes com graus de dificuldade distintos, indo do 

iniciante ao avançado. Foi lançado na I Bienal Internacional de Música do IFCE em outubro 

de 2018. Segundo o autor: 

[...] foi idealizado a partir da necessidade de possibilitar que alunos/músicos, 

de níveis diferentes, pudessem executar uma mesma peça musical, 

independentemente do contexto e da minha compreensão e inquietação 

acerca da presença da música brasileira na educação. Portanto, o material 

elaborado pode ser profícuo tanto para a educação como para grupos 

artísticos. (NASCIMENTO, 2018, p. 15) 

Apesar dos desafios encontrados pelos professores supracitados, os resultados obtidos, a 

partir do uso da metodologia do ensino coletivo com os seus respectivos grupos de estudantes 

são positivos, sendo considerados por eles mais efetivos do que se o ensino tivesse sido 

tutorial. 

Em se tratando de instrumentos de famílias diferentes, Edwin E. Gordon (2000) relata: 

Quando os alunos que tocam instrumentos diferentes são ensinados em 

conjunto, os resultados são mesmo melhores do que se todos tocassem o 

mesmo instrumento, dado que, num conjunto instrumental heterogêneo, cada 

aluno tem de fazer ajustamentos constantes – não só na altura e no ritmo, 

mas também no que diz respeito à fusão do som e de várias nuances 

expressivas – que são musicalmente mais significativos do que os simples 

ajustamentos técnicos necessários quando os alunos estão a participar num 
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conjunto homogêneo. (GORDON, 2000, p. 360) 

Partindo do contexto acima apresentado, a pergunta norteadora desse trabalho é: quais 

estratégias didáticas e metodológicas podem orientar professores de música a realizarem o 

ensino coletivo e heterogêneo de instrumentos de sopro da família das madeiras (oboé, 

fagote, flauta transversal, clarineta e saxofone) no contexto brasileiro, no que se refere ao 

público iniciante? 

Para tal, ingressei no Mestrado Profissional em Música na UFBA, com o objetivo de 

encontrar respostas e propor um material didático que pudesse contribuir para o campo da 

Educação Musical, tendo em vista que o ensino coletivo de instrumentos de sopro/madeiras 

poderá se constituir, em outras universidades, uma importante ferramenta na formação de 

licenciados em música. 

1.3 O MESTRADO 

1.3.1 As Disciplinas 

Ao ingressar no mestrado tive a oportunidade de compartilhar saberes com quatro 

professores em diferentes disciplinas obrigatórias e optativas: 

 ESTUDOS BIBLIOGRÁFICOS E METODOLÓGICOS - Prof. Pedro Amorim 

Essa disciplina foi direcionada à apresentação da escrita acadêmica. Foi uma 

experiência inovadora, pois, ao invés de ser uma aula com muitos artigos e regras, podemos 

entrar em contato com o trabalho de todos os colegas, e assim dar sugestões e opiniões. 

Contamos ainda com um atendimento quase que individual com o professor. As regras foram 

vistas e explicadas, mas as discussões sobre os temas traziam vida à aula. 

 ESTUDOS ESPECIAIS EM INTERPRETAÇÃO – Prof. Lucas Robatto 

Trabalhamos os estudos de bases sociológicas e filosóficas. Nessa disciplina tivemos 

uma grande reflexão sobre a música versus profissão. Dentre outros sociólogos, trabalhamos 

com Pierre Bourdieu. Fruto dos estudos abordados nessa disciplina e das reflexões assim 

elaboradas, escrevi o artigo: Campo e habitus no ensino coletivo de instrumentos musicais9. 

 

 

9 Trataremos sobre ele no tópico 1.3.2, p. 18 
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 FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO MUSICAL I – Prof. Joel Luis da Silva Barbosa. 

Em uma primeira parte, vimos os conceitos e pesquisas sobre os fundamentos da 

educação musical. Na segunda parte fomos convidados a compor e/ou fazer arranjos para 

grupos de nossa escolha, seguindo algumas regras encaminhadas pelo professor. Em seguida, 

apresentamos e discutimos em sala (nossos arranjos e/ou composições); por vezes éramos 

convidados a reorganizar as ideias. Tivemos também convidados especiais que colaboraram 

com esse processo. Essa disciplina foi um ponto-chave na minha formação, me 

proporcionando uma base sobre como formular as bulas que futuramente enviaria para os 

compositores, bem como sobre a própria composição e arranjos, porquanto utilizei no meu 

trabalho exercícios e técnicas vistas em sala de aula para a construção da presente pesquisa. 

 ESTUDOS ESPECIAIS EM EDUCAÇÃO MUSICAL – Profa. Katarina Doring. 

Estudamos algumas pesquisas em andamento e concluídas sobre a etnomusicologia e 

como esse campo vem crescendo no cenário nacional da Educação Musical. Fizemos uma 

autobiografia sobre a nossa trajetória musical.  

 ESTUDOS ESPECIAIS EM INTERPRETAÇÃO – Prof. Pedro Amorim 

Como todos os estudantes matriculados nessa disciplina necessitavam compor para 

entregar seus trabalhos, o foco direcionou-se para a arte da composição. O professor explicou 

a sua “forma” de compor, que contempla dois aspectos que são divididos em três pontos cada:  

“Aspectos internos  

1 - Materiais: tudo o que você pega para compor 

2 - Processos: o que você faz com o material 

3 - Forma: a maneira com que mostramos a composição para o 

mundo 

Aspectos externos: 

1- Contexto: ambiente que gera a composição 

2 - Inspiração: o seu conhecimento 

3 - Expiração: o que você escreve” 

Após essa explicação foi solicitada a apresentação de nossas composições, bem como a 

nossa forma de pensar a composição refletindo sobre a construção do nosso trabalho. 

Recebíamos sempre o retorno do professor, bem como de todos os colegas presentes em sala. 

1.3.2 As Práticas Supervisionadas 

Meu trabalho foi pensado e direcionado, em um primeiro momento, para a disciplina 

“Introdução ao Instrumento Melódico”, no curso de Licenciatura em Música da UFC 



 

 

19 

acontecendo em dois campi, Fortaleza (capital) e Sobral (interior). Minhas práticas 

supervisionadas do primeiro semestre foram realizadas nos dois campi para que assim 

pudesse observar a abordagem de diferentes professores. 

Outra questão importante a ser relatada é que me propus a voltar a tocar clarinete e 

aprender a tocar oboé, para entender melhor o funcionamento destes instrumentos e poder 

pensar com mais clareza sobre a elaboração do material didático. Essas duas atividades 

aconteceram dentro das práticas supervisionadas, as quais me deram suporte e segurança na 

hora de compor os exercícios. 

 Prática de Banda 

2018.1 

a) Prática como flautista na Banda Sinfônica da UFC/Fortaleza; 

b) Prática como clarinetista na Banda do Norte – UFC/Sobral. 

2018.2 

Prática como Oboísta na Prática de Conjunto de Sopros 01 – UFC/Fortaleza. 

 Prática Orquestral 

2018.1 

a) Prática como clarinetista na Orquestra Sinfônica da UFC Fortaleza; 

b) Prática como clarinetista na Orquestra Sinfônica da UFC Sobral; 

2018.2 

Prática como flautista na Orquestra Sinfônica da UFC Fortaleza. 

 Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental/Vocal 

2018.1 

a) Observação da Disciplina de Introdução ao Instrumento Melódico/Madeiras – Fortaleza 

(disciplina modular); 

b) Observação da Disciplina de Introdução ao Instrumento Melódico/Sopros – Sobral10 

Professores: Adeline Stervinou e Marco Toledo Nascimento. 

2018.2 

Projeto de Extensão - Oficina de Madeiras - UFC Fortaleza. 

 

10 Ingressei no mestrado em maio de 2018; portanto, em Sobral, a disciplina já havia estava na metade do 

semestre. Assim, observei da metade em diante e pude acompanhar apenas uma aula por semana, devido à 

distância entre as duas cidades. 



 

 

20 

1.3.3 Artigos 

O artigo: Campo e habitus no Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais, foi aprovado e 

apresentado no I Simpósio de Regência e Interpretação Musical (SIRIM), cujo tema era: A 

formação do regente: competências formativas, possibilidades de ação e desafios 

profissionais. O evento teve como objetivo propor discussões acadêmicas sobre temas ligados 

à formação do regente e seu campo de atuação. Aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 

2018 na Universidade Estadual do Ceará (UECE).  

RESUMO DO ARTIGO APRESENTADO NO I SIRIM11 

“Este artigo refere-se a um projeto de pesquisa de mestrado em andamento que visa a 

criação de um método para o ensino coletivo e heterogêneo de instrumentos de sopro da 

família das madeiras (flauta transversal, oboé, clarinete, fagote e saxofone), tendo em vista a 

formação de educadores musicais em cursos de licenciatura em música brasileiros. Para uma 

melhor compreensão social, faremos um diálogo com os conceitos de campo e habitus do 

sociólogo Bourdieu (2004, 2007), bem como com o conceito de habitus conservatorial de 

Pereira (2012, 2013). No artigo buscaremos identificar as relações entre esses conceitos e a 

formação de professores de música em cursos de licenciatura, contemplando ainda sua 

interlocução com o Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais (ECIM). 

Palavras-chave: Ensino Coletivo, Instrumentos de Sopro/madeiras, Campo e Habitus. 

O segundo artigo: “O Ensino Coletivo de Instrumentos de Sopro na Formação de 

Licenciandos em Música”, foi aprovado para a Revista Eletrônica MUSIFAL nº 04 e 

apresentado na IX-JPMB- Jornada Pedagógica para Músicos de Banda (JPMB) e o I Encontro 

GE/Bandas ‒ ABMUS. O tema dos artigos submetidos no evento deveria contemplar a 

educação musical no ensino instrumental ou a musicologia sobre bandas de música. Este 

evento teve como objetivo congregar através de palestras, concertos, recitais, oficinas e mesas 

redondas, músicos de bandas, professores, artistas e comunidade em geral. O evento foi 

organizado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL) na cidade de Penedo entre os dias 

25, 26 e 27 de outubro de 2018. 

 

11 Disponível na íntegra no Apêndice B, p. 58 do presente trabalho. SERAFIM, Magali F Bielski. Campo e 

Habitus no Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais. Coleção IRIM - A formação do regente: competências 

formativas, possibilidades de ação e desafios profissionais. Fortaleza, v. 1, p. 160-170, dez. 2019. Disponível 

em: https://7ecb3ef0-3ddd-4f5f-a7e3-

a2c5f833e7d1.filesusr.com/ugd/e80916_3a7acbaebc3d4cdba873fe6a55f5eac8.pdf. Acesso em: 01 mar. 2020. 



 

 

21 

Embora esse artigo tenha sido escrito por mim e por Leandro L. Serafim, acredito ser de 

suma importância utilizá-lo no meu trabalho, visto que a pesquisa relatada fez parte do meu 

processo de formação, fomentando ainda mais a minha vontade de estudar sobre o ensino 

coletivo, levando-me ao mestrado e à proposta de desenvolver um material didático para o 

ensino coletivo e heterogêneo da família das madeiras.  

RESUMO DO ARTIGO APRESENTADO NA IX-JPMB e no I ABMUS12 

“As bandas de música estão presentes nas escolas brasileiras desde meados do século 

XIX (SERAFIM, 2015), contudo, muito embora tenham ocorrido tentativas, elas não estão 

integradas ao currículo escolar, como acontece em diversos países. Para que isto aconteça, 

consideramos de vital importância, que os cursos de licenciatura em música incluam em seu 

currículo, disciplinas teóricas que promovam a discussão dos processos de ensino-

aprendizagem neste contexto, bem como disciplinas práticas que utilizem o Ensino Coletivo 

de Instrumentos Musicais (ECIM). Esta pesquisa ex-post-facto tem seus resultados 

apresentados através de abordagem qualitativa formulada a partir da coleta de dados realizada 

com questionário composto de perguntas abertas e de múltipla-escolha, tendo como 

população investigada os alunos que compuseram a Banda Sinfônica da Universidade Federal 

do Ceará (UFC) no primeiro semestre de 2015. A pesquisa realizada busca responder a 

seguinte questão: a metodologia e as abordagens utilizadas naquele contexto promoveram o 

aprendizado de instrumentos musicais de forma colaborativa e a reflexão sobre a viabilidade 

de inserção de grupos de sopro e percussão no currículo escolar? Os resultados demonstram a 

efetividade da metodologia e abordagens empregadas, contudo, identificaram-se lacunas que 

poderiam ser suprimidas com a criação de novas disciplinas no currículo do curso em 

questão.” 

Palavras-chave: Educação Musical; ECIM; Banda de Música Escolar. 

 

 

12 Disponível na íntegra no Apêndice B, p. 69 do presente trabalho. SERAFIM, Leandro Libardi; SERAFIM, 

Magali F. Bielski. O ensino coletivo de instrumentos de sopro na formação de licenciandos em música. 

Revista Musifal, Maceió, n. 4, p. 31-48, 2019. 
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2 O PRODUTO 

2.1 INTRODUÇÃO 

A seguir apresento o processo de construção do material didático voltado para o ensino-

aprendizagem de instrumentos de sopro da família das madeiras (flauta transversal, oboé, 

fagote, clarineta e saxofone) para um público iniciante, em contexto nacional, no âmbito de 

cursos de licenciatura em música. Este material considera a formação de músicos-educadores 

capazes de promover o ensino desses instrumentos nas práticas escolares, sejam elas 

extracurriculares ou inseridas no currículo, ou ainda, em ONGs, escolas de música, 

filarmônicas, universidades e outros espaços não institucionalizados de ensino-aprendizagem 

de música. 

É possível encontrar métodos internacionais para o ensino coletivo destes instrumentos 

como é o caso do livro: Woodwind Methods – An Essential Resource for Educators, 

Conductors, and Students de Charles West (2015). Porém, esse método é americano, 

direcionado a professores que já tocam um destes instrumentos e estão aprendendo outro, 

sendo, portanto, diferente do nosso propósito. 

No Brasil, encontrarmos métodos para o ensino coletivo dos instrumentos de 

sopro/metais como, por exemplo, o método Tocar Junto – Ensino Coletivo de Banda Marcial, 

uma coletânea de livros lançada pelo músico e professor Marcelo Eterno Alves (2014) e o 

livro didático do Projeto Guri - Metais (SCHEFFER, 2011). Para a família das madeiras, 

encontramos o livro didático do Projeto Guri - Madeiras (OZZETTI; PAIS, 2013) que, por 

sua vez, contempla somente três dos cinco instrumentos: flauta transversal, clarinete e 

saxofone, e o material didático: Iniciação musical em instrumento de sopros-madeiras (2018) 

do professor Filipe Parente (contemplando os seguintes instrumentos: flauta  transversal, 

oboé, clarinete, saxofones ‒ soprano, alto, tenor e barítono ‒ e fagote.). Este, por sua vez, é o 

resultado de sua tese de doutorado - Aprendizagem Musical: uma análise com vistas à 

identificação de princípios para aprendizagem de instrumentos de sopro/madeira, pesquisa 

que contemplou a análise de:  

[...] cinco sujeitos do Curso de Licenciatura em Música da Universidade 

Federal do Ceará, que foram observados durante um ano, tendo como 

requisito a participação nas disciplinas de Madeiras I e Madeiras II, e 

especificamente nos semestres 2016.2 e 2017.1 [...] (PARENTE, 2018, p. 

147) 
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O prof. Filipe Ximenes Parente conclui: 

A partir dos delineamentos citados acima, o professor pode propor um 

material pedagógico musical coerente com a realidade local e individual de 

cada aluno, respeitando o desenvolvimento técnico e musical dos sujeitos. 

(PARENTE, 2018, p. 149) 

Minha proposta consiste em um material didático que seja direcionado ao ensino 

coletivo dos instrumentos de sopros/madeiras (flauta transversal, oboé, clarinete, saxofone 

alto, saxofone tenor e fagote). Para tal, trabalhei dentro da perceptiva do curso de Licenciatura 

em Música da UFC (campus Fortaleza), que tem dentro da sua grade curricular a disciplina 

obrigatória no primeiro semestre do curso “ICA2464 - Introdução ao Instrumento Melódico 

(madeiras, metais e cordas friccionadas) - 32h”. Portanto, são 16 horas/aulas (01 aula por 

semana de 02 horas cada), sendo esta um componente curricular obrigatório no 1º semestre. 

Contudo, nada impede que este material seja utilizado em outra instituição ou contexto. 

Dentro desse cenário, as aulas são divididas da seguinte maneira: 15 aulas de conteúdo e 01 

aula destinada à recuperação.  

Para construir esse material partimos de algumas abordagens, a saber: 

• a minha própria formação, ou formação empírica13;  

• as disciplinas do mestrado14;  

• as práticas supervisionadas; 

• uma pesquisa realizada com instrumentistas que trabalhem ministrando aulas; 

• a análise de métodos para o ensino coletivo de bandas e para o ensino coletivo das 

madeiras; 

• o contato com músicos e/ou compositores para a construção de arranjos e/ou 

composições; 

• o material didático. 

2.3 A PESQUISA REALIZADA 

Havendo algumas dúvidas sobre métodos e abordagens metodológicas a serem 

utilizados no ensino coletivo e heterogêneo de instrumentos de sopro da família das madeiras, 

resolvi questionar outros músicos e professores desses instrumentos sobre esse assunto. 

 

13 Ver cap. 1 Memorial – p. 12 a 14. 
14 Ver cap. 1 Memorial – p. 17 a 19. 
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Assim, para efetuar a coleta de dados, formulei um questionário composto por perguntas 

abertas e de múltipla escolha utilizando a ferramenta do Google Formulários. O envio do 

formulário foi realizado por meio virtual, utilizando os meios de comunicação como o Gmail, 

Facebook e WhatsApp, no mês de setembro e outubro de 2019. A pesquisa foi enviada para 

150 pessoas que afirmavam já ter algum tipo de contato com a docência instrumental e que 

tocavam um ou mais dos cinco instrumentos da família das madeiras ‒ flauta transversal, 

oboé, clarinete, saxofones e fagote, sendo mais ou menos 30 (trinta) pessoas para cada 

instrumento. Do público total questionado, obtive a resposta de 62 (sessenta e dois) 

indivíduos.  

Antes de enviar o formulário, realizei alguns testes, para avaliar a viabilidade do 

mesmo, sendo feito com pessoas de formação diversas e que atuam tanto com o ensino 

coletivo heterogêneo e homogêneo quanto o ensino individual. Essas respostas não entraram 

na pesquisa, por entender que podiam ser influências, já que discutia com eles a elaboração 

das perguntas para que ficasse de uma forma clara, sem que os respondentes tivessem 

possíveis dúvidas. A seguir, apresento alguns dados pertinentes à pesquisa.  

a) Sobre a formação dos participantes: esta varia de curso livre à doutorado 

concluído na área da performance, conforme podemos observar no Gráfico 1: 

Gráfico 1 ‒ Formação dos indivíduos 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da coleta de dados 
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Das 62 (sessenta e duas) respostas que recebi, 26 (vinte e seis) foram de pessoas cujo 

instrumento principal é a flauta transversal, 06 (seis) o oboé, 16 (dezesseis) o clarinete, 08 

(oito) o saxofone e 06 (seis) o fagote. 

Gráfico 2 ‒ Seu principal instrumento 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da coleta de dados 

Quando foi perguntado se ministravam aula do seu instrumento ou de outro da família 

das madeiras, obtive os seguintes resultados: dos 26 (vinte e seis) flautistas, 07 (sete) 

ministram aulas de outros instrumentos, entre eles clarinete, saxofone; dos 06 (seis) oboístas, 

03 (três) ministravam aula também de fagote; dos 16 (dezesseis) clarinetistas, 05 (cinco) 

ministravam aulas se flauta e saxofones; dos 08 (oito) saxofonistas, 05 (cinco) trabalhavam 

com o ensino de outros instrumentos, entre eles flauta transversal, clarinete e oboé; e, por fim, 

dos 06 (seis) fagotistas, 02 (dois) ministravam aulas de oboé.  

Um fato interessante é que, dos amigos instrumentistas que tenho, uma boa parte deles 

se dedica também à docência musical e muitos ministram aulas de outros instrumentos. Por 

exemplo, quem tem como seu instrumento principal a flauta transversal, normalmente 

também ministra aulas de clarinete e/ou saxofone. Isso acontece também com quem tem como 

instrumento principal o clarinete e o saxofone. Neste questionário podemos observar a mesma 

situação.  

Outro ponto importante é que, dentre os respondentes, a maioria ‒ 19 (dezenove) 

indivíduos ‒ ministra aulas em projetos sociais, seguido por 14 (quatorze) que trabalham com 

aulas particulares, 11 (onze) em universidades federais e 08 (oito) em escolas públicas de 

música.  
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Gráfico 3 ‒ Seu local de trabalho 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da coleta de dados 

Nesse formulário, não solicitei a identificação do respondente, mas queria saber o 

Estado de origem podendo assim verificar de quais Regiões as respostas eram provenientes, 

visto que o meu trabalho é voltado para o contexto brasileiro. Assim, foram 09 (nove) 

participantes do Rio Grande do Sul, 02 (duas) do Paraná, 07 (sete) de São Paulo, 05 (cinco) de 

Minas Gerais, 05 (cinco) do Rio de Janeiro, 01 (uma) do Espírito Santo, 07 (sete) de Goiás, 06 

(seis) da Bahia, 04 (quatro) de Pernambuco, 01 (uma) da Paraíba, 13 (treze) do Ceará, 01 

(uma) do Pará e 01 (uma) de Roraima. Sendo por regiões: 12 (doze) da Região Sul, 18 

(dezoito) da Região Sudeste, 07 (sete) da Região Centro-Oeste, 23 (vinte e três) da Região 

Nordeste e 02 (dois) da Região Norte, como mostra o mapa da Figura 1 abaixo. 
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Figura 1 ‒ Estado e região dos participantes 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da coleta de dados 

Quando questionados sobre quanto tempo ministravam aulas, 39 (trinta e nove) 

ensinavam a mais de 05 (cinco) anos, 06 (seis) a mais de 03 (três) a 04 (quarto) anos, 05 

(cinco) de 02 (dois) a 03 (três) anos, 04 (quatro) de 01 (um) a 02 (dois) anos e 05 (cinco) de 

06 (seis) meses a 01 (um) ano. Os 03 (três) que ministravam aulas a menos de 06 (seis) meses 

foram desconsiderados da pesquisa, por entendermos ser pouco tempo de experiência para ter 

uma percepção mais elaborada sobre os assuntos do questionário proposto. 

Gráfico 4 ‒ Quanto tempo ministra aulas 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da coleta de dados 
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Sobre o formato das aulas, estas podem ser individuais ou coletivas, sendo estas 

heterogêneas ou homogêneas. Dos 59 (cinquenta e nove) respondentes: 21 (vinte e um) 

ministravam aulas somente individual, 04 (quatro) responderam que só ministravam aulas 

coletivas e 34 (trinta e quatro) faziam uma mescla entre coletivas e individuais; na junção das 

aulas coletivas heterogênea, coletiva homogênea e individual, somam-se 38 (tinta e oito). 

Esses, por sua vez, se dividem da seguinte forma: 05 (cinco) ministram aulas coletivas 

heterogênea e homogênea, 14 (quatorze) somente heterogênea e 19 (dezenove) somente 

homogênea. Constatamos assim que, dentro desse universo, as aulas individuais e coletivas 

em formato homogêneo ainda são predominantes. 

Gráfico 5 ‒ Formato das aulas 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da coleta de dados 

Do meu ponto de vista, um dos pontos principais para a construção do material didático 

é o seu início, ou seja, a primeira nota a ser apresentada aos alunos. Fiz essa pergunta para os 

participantes da pesquisa, para observar se os estudos e práticas que eu havia realizado 

entravam em consenso com o que se aplica pelos professores desses instrumentos.  

Os resultados, em sua maioria, mostram que os professores que ministram aulas 

individuais e/ou coletivas homogêneas partem de um mesmo princípio. Porém, entre os 

clarinetes tivemos um destaque ‒ dos 32% respondentes, 15% iniciam com as notas: sol, fá e 

mi(03) e 17% iniciam com as notas dó, ré e mi(03). 
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Gráfico 6 ‒ As três primeiras notas: aulas individuais e/ou coletivas homogêneas 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da coleta de dados 

Referente às aulas coletivas heterogêneas, a sequência que mais se apresentou foi a 

seguinte: na flauta transversal 29% iniciam com as notas: sol, lá e sib(03); no oboé 14% com 

as notas: sol, lá é si(03); no clarinete 32% iniciam com as notas: dó, ré e mi(03); no saxofone 

18% iniciam com as notas: sol, lá e si(03); e no fagote 07% iniciam com as notas: dó, ré e mi 

(02). 

Gráfico 7 ‒ As três primeiras notas: aulas coletivas heterogêneas 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos resultados da coleta de dados 

Podemos assim perceber que, dentre as aulas individuais e/ou coletivas 

homogêneas/heterogêneas, não temos as mesmas sequências de notas. Isso varia de acordo 

com os instrumentos que os professores estão trabalhando, tendo em vista que o clarinete e os 

saxofones são instrumentos transpositores.15 Isso será o meu desafio na construção do 

 

15 [...] são instrumentos de sopro construídos em tamanhos diferentes (o comprimento do tubo sonoro varia). A 

variação do comprimento do tubo de cada um desses instrumentos faz com que eles produzam, na mesma 

posição, sons de alturas diferentes. Por razões práticas de execução mantém-se o mesmo nome da nota para 

cada posição (dedilhado), apesar de o som real não coincidir com o nome da nota escrita para tal instrumento. 

(MED, 1996, p. 381) 
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material didático, visto que precisarei pensar em todos os instrumentos juntos, em uma nota 

de início que seja confortável e possível de execução para todos os instrumentos. 

Em seguida, perguntei o porquê, usar essas notas específicas. Abaixo, algumas respostas 

dos participantes que ministram aulas coletivas heterogêneas. Na flauta transversal os pontos 

foram: “segurança para segurar o instrumento”; “facilidade na emissão sonora”; “estabilidade 

e facilidade de emissão”; “trabalho primeiro a mão esquerda”. Para o oboé: “facilidade de 

emissão, afinação e manutenção do som’; “são notas centrais do oboé de fácil emissão e 

equilíbrio”. Para o clarinete: “facilidade de emissão”; “mão esquerda, região grave, mais 

fáceis de serem emitidas”; “mais fácil execução”; “são as que soam melhor para iniciantes”; 

“são notas simples e a maioria das músicas simples iniciam por essas notas”. Para os 

saxofones: “é pertinente começar com a mão esquerda, com a nota sol (03)”; “melhor para a 

postura, firmeza no instrumento”; “são as de mais fácil entonação”. Para o fagote: “a primeira 

nota é de mais fácil emissão e ajuste de foco”; e “facilidade para segurar o instrumento e na 

emissão”. 

Analisando meus próprios estudos e possibilidades de cada instrumento, acredito que a 

melhor escala para iniciar com esse formato, dentro de um contexto coletivo, é a de sib maior. 

Então perguntei: “Qual é a primeira escala que você ensina?” As respostas apresentaram-se da 

seguinte forma: na flauta transversal tivemos as escalas de sib maior e a de fá maior; no oboé 

a de sib maior e a de dó maior; no clarinete a de sib maior; no saxofone a de sib maior e, por 

fim, no fagote a escala de fá maior. Identificamos que quando estamos trabalhando com o 

ensino coletivo heterogêneo, a escala que aparece em todos os instrumentos, com a exceção 

do fagote, é a de sib maior, indo de acordo com as minhas reflexões sobre o assunto. 

Por fim, questionei quais eram as estratégias por eles utilizadas para a formação desta 

primeira escala. Para aqueles que ministram aulas em formato coletivo e heterogêneo, e que 

mencionaram a escala de sib maior na pergunta anterior, algumas das respostas foram: “vou 

ensinando as notas gradativamente até formar uma escala”; “por conta do dedilhado”; 

“posição das mãos”; “por ser a princípio em uma região mais confortável”; “dado ao fato de 

ser a escala de mais fácil emissão e com menos alterações”. 

Esta pesquisa proporcionou-me mais clareza e segurança nas minhas escolhas. Após a 

entrega do questionário, alguns respondentes me procuraram para conversar sobre a minha 

pesquisa, querendo saber mais detalhes e se disponibilizando a colaborar. Essa colaboração se 

efetivou durante a produção das composições do material didático que será apresentado mais 

à frente. 
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2.2 AS PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

As escolhas das práticas supervisionadas foram pensadas com a finalidade de 

proporcionar uma base para a posterior construção deste material didático. No primeiro 

semestre de 2018, como planejado no projeto, voltei a estudar meu primeiro instrumento, o 

clarinete. Com ele, fiz as práticas de banda e a prática de orquestra em três grupos, sendo dois 

deles na cidade de Sobral sob a supervisão da professora Adeline Stervinou16 e do professor 

Marco Toledo. O professor Marco emprestou-me um clarinete e, com ele, pude tirar várias 

dúvidas, tais como embocadura, digitação, postura etc. Esse processo me permitiu relembrar 

muitas coisas e anotar dificuldades e facilidades do instrumento. Servindo como um diário de 

campo, tudo o que eu achava pertinente para a construção do material era anotado; ao mesmo 

tempo conversava com os clarinetistas dos grupos para tirar algumas dúvidas e ouvir suas 

opiniões. Assim, fui criando uma base de dados. 

Nesse mesmo semestre, pude observar as aulas das disciplinas de iniciação aos 

instrumentos de Sopros nos dois Campi ‒ Sobral e Fortaleza. Em Sobral, a disciplina tem o 

nome de Prática Instrumental I17 e é ministrada pelos professores supramencionados. Nessa 

disciplina comtempla-se os instrumentos de madeiras e metais, onde os professores utilizam, 

entre outros, os métodos: Da Capo (brasileiro), Essencial Elements (americano) e Playbacks 

(alguns feitos pelos próprios professores). A turma tinha cinco alunos, sendo: três saxofones 

alto, uma tuba e uma trompa. Somente uma estudante estava iniciando os seus estudos 

musicais; os outros já tinham experiências musicais nas bandas de suas respectivas cidades. 

Esses professores utilizavam algumas estratégias de metacognição,18 o que me fez refletir 

 

16 Adeline Annelyse Marie Stervinou: doutorado em Música (área Musicologia, 2011), pela Universidade 

Toulouse Jean-Jaurès na França. Obteve diversos títulos de Conservatórios (Rodez e Toulouse na França), 

entre eles três primeiros prêmios em flauta, em música de câmara e em percepção musical. Tem experiência 

na área de Educação Musical com ênfase na cognição e na percepção dos diferentes tipos de receptores. É 

professora adjunto da Universidade Federal do Ceará (UFC), Campus de Sobral, atuando no Curso de Música-

Licenciatura. É docente permanente do programa de Mestrado Profissional em Ensino das Artes 

(PROFARTES/CAPES). Desenvolve pesquisas sobre as relações entre a Cognição e a Educação Musical nas 

Metodologias de Ensino Coletivo de Instrumentos de Sopro e Percussão e sobre as relações musicais entre a 

França e o Brasil. É membro do grupo de pesquisa em Educação, Artes e Música (PESQUISAMUS) e 

pesquisadora associada do Grupo de pesquisa LLA Creatis da Universidade de Toulouse Jean-Jaurès e do 

Grupo de pesquisa MODAL da Universidade Simon Fraser em Vancouver. Disponível em: 

http://lattes.cnpq.br/1689672229752930 Acesso em: 13 mar. 2020 

17 Neste Campus são ofertadas quatro práticas: sopros, cordas friccionadas, violão e teclado. O aluno escolhe 

qual prática ele irá cursar. 

18 Para Hakan (2016, p. 714), “metacognition is related to self-awareness and the effectiveness of this awareness 

on the time of accomplishing a task” - “A metacognição está relacionada à autoconsciência e à eficácia dessa 

consciência no momento de realizar uma tarefa.” (tradução nossa) 



 

 

32 

sobre a minha própria prática instrumental e minhas estratégias em sala de aula. Para auxiliar 

os professores e os estudantes nos estudos destes instrumentos, era disponibilizado um 

monitor (estudante bolsista) com o qual os alunos pudessem esclarecer suas dúvidas. Alguns 

alunos utilizavam os instrumentos da Universidade: um saxofone, a tuba e a trompa; os outros 

dois saxofones eram dos próprios alunos. 

A disciplina de introdução ao instrumento melódico/madeiras, em Fortaleza, ministrada 

pelo professor Filipe Parente, contava com quatro alunos19. Os instrumentos eram: duas 

flautas transversais, um saxofone alto e um clarinete. Essa disciplina aconteceu em formato 

modular, o que foi extremamente importante para que eu pudesse acompanhar o trabalho do 

professor, bem como o desenvolvimento dos alunos. Foi utilizado o material confeccionado 

pelo professor intitulado: Iniciação musical em instrumento de sopros-madeiras, adaptado aos 

alunos iniciantes, tanto no estudo da teoria como da prática instrumental. Assim como em 

Sobral, havia um estudante bolsista de uma turma mais avançada com o qual os alunos 

podiam tirar suas dúvidas. Os instrumentos utilizados pelos alunos eram da Universidade, não 

podendo ser retirados da mesma, o que por vezes dificultava o aprendizado, já que são 

utilizados por mais de um aluno. Porém, em alguns casos, os alunos conseguiam instrumentos 

emprestados e/ou ainda compravam seus próprios instrumentos. 

As duas práticas mais relevantes no segundo semestre de 2018 foram: a prática de banda 

como oboísta e a prática docente em ensino coletivo instrumental/vocal, com o projeto de 

extensão chamado: Oficina de Madeiras, as duas acontecendo no Campi de Fortaleza. 

Seguindo meus objetivos específicos, desenhados no projeto do mestrado, me propus a 

estudar um dos instrumentos com embocadura simples (clarinete) e um dos instrumentos de 

embocadura dupla. Consegui um oboé emprestado e entrei no projeto de extensão - Prática de 

Conjunto de Sopros 0120 da UFC/Fortaleza. Em paralelo a isso, tive alguns encontros para 

diminuir dúvidas com a professora de Oboé da UFBA Roberta Benjamim Barbosa. Essa, com 

certeza, foi uma das práticas mais significativas neste processo, na qual eu estava na posição 

de estudante-aprendiz, apesar de já ter um conhecimento musical. Aprender a tocar o oboé foi 

realmente um desafio! Nesse semestre, essa disciplina ficou a cargo do professor Leandro 

Libardi Serafim, e ele utilizou o método americano Standard of Excellence. 

 

 

19 Lembrando que, nesse momento, os 40 alunos ingressantes no curso podem escolher entre: madeiras, metais e 

cordas friccionadas. 



 

 

33 

Os encontros eram duas vezes por semana com duas horas cada. Fiz o mesmo processo 

do diário de campo, acima mencionado com o clarinete, porém este contou com muito mais 

detalhes, visto que estava realmente iniciando nesse instrumento. Muitas dúvidas tirei com a 

professora da UFBA, mas também com amigos oboístas, buscando sempre estratégias para 

resolver os problemas encontrados, sabendo que nem sempre o era uma solução para mim, 

seria para outra pessoa. Dessa forma, pude compreender melhor esse instrumento. Convém 

ressaltar que as palhetas de oboé utilizadas foram compradas e que, por falta de 

conhecimento, não será abordado neste trabalho a construção das palhetas duplas.  

No mesmo período ministrei, sob orientação do Professor Filipe Parente, um projeto de 

extensão “Oficina de Madeiras dentro da UFC”, voltada para iniciantes que tivessem seu 

instrumento. Essa oficina acontecia uma vez por semana, três horas para cada encontro. Após 

uma inscrição realizada via internet, no dia do início da oficina compareceram 16 (dezesseis) 

pessoas ‒ quatro não tinham instrumento, dois tinham flauta doce, um tinham uma flauta 

indiana (não sendo o nosso foco) e nove tinham instrumentos que estavam divididos da 

seguinte maneira: cinco flautas transversais, um clarinete, dois saxofones alto e um saxofone 

tenor. Dos quatro que não tinham instrumento, eles estavam dispostos a comprar a flauta 

transversal. Tive uma variação de alunos e regularmente ficaram: quatro flautas transversais, 

dois clarinetes, dois saxofones alto e um saxofone tenor.  

Nessa oficina, posso afirmar que aprendi mais do que ensinei, pois a utilizei como 

laboratório. Como ainda não tinha o meu material didático formulado, fui criando exercícios 

com base no que percebia dos alunos, nas minhas anotações e nas análises de outros métodos. 

Testei várias possibilidades diferentes de exercícios, dinâmicas de aula e certos exercícios que 

achava que funcionariam perfeitamente não funcionaram e vice-versa.  

Alguns desses alunos hoje estão nos cursos de Licenciatura em Música da UECE e 

outros continuam nos cursos de extensão da UFC, participando dos projetos de extensão para 

madeiras e tocando na banda sinfônica. 

 

20 É uma disciplina do curso, mas também um projeto de extensão. 
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2.4 A ANÁLISE DE MÉTODOS PARA O ENSINO COLETIVO DE BANDAS E PARA O 

ENSINO COLETIVO DAS MADEIRAS 

Mesmo tendo conhecimentos sobre o trabalho realizado por Fabrício Dalla Vecchia, na 

sua tese de doutorado intitulada: Educação musical coletiva com instrumentos de sopro e 

percussão: análise de métodos e propostas de uma sistematização (2012)21, para entender 

melhor sobre os processos de construção da minha proposta de material criei um instrumento 

de análise contendo os métodos de ensino coletivos para banda já utilizados no curso de 

Licenciatura em Música da UFC, sendo eles: Da Capo – Joel Barbosa (2004) brasileiro, 

Standard of Excellence – Bruce Pearson (2004), Essencial Elements ‒ Tim Lautzenheiser, 

John Higgins, Charles Menghini, Paul Lavender, Tom C. Rhode e Don Bierschenk (2000), 

ambos americanos e voltados para o ensino coletivo de bandas. Em se tratando das madeiras, 

me debrucei sobre o material didático do Projeto Guri – Madeiras, autoria de Marta Ozzetti e 

Erik Heimann Pais (2013) e Iniciação musical em instrumento de sopros-madeiras de Filipe 

Ximenes Parente (2018). 

Esse instrumento de análise foi pensado a partir da Prática Supervisionada – prática de 

banda (2018.2), dentro da disciplina/projeto de extensão – “Prática de conjunto de Sopros 1”, 

a qual eu realizei como oboísta. Nessa ocasião, o método usado foi o Standard of Excellence. 

Pude acompanhar o desenvolvimento dos alunos e observar como o método era apresentado. 

O instrumento de análise foi composto por categorias criadas por mim, para poder me 

apropriar melhor dos conhecimentos ‒ quadro de conteúdo, história do instrumento, 

montagem e limpeza, postura, embocadura, quadro de dedilhados, teoria: símbolos e termos, 

ritmos, atividades, extensão alcançada, as primeiras notas com as madeiras, sequência de 

notas, construção dos exercícios, compassos e, por fim, músicas, melodias e duetos. Em 

alguns casos, essas categorias se subdividiam em cada um dos seis instrumentos, a saber: 

flauta transversal, oboé, clarinete, saxofone alto, saxofone tenor e fagote.   

Sobre o curso de Licenciatura em Música da UFC, convém ressaltar que, desde a 

implantação da referida disciplina no campus de Sobral em 2011 com o professor Marco 

 

21 Seu estudo teve como objetivo principal compreender os atuais métodos de Educação Musical Coletiva com 

Instrumentos de Sopro e Percussão. Ele analisou 07 (sete) métodos e seus 13 (treze) livros didáticos, entre os 

quais estão: Essential Elements ‒ Comprehensive Band Method, livros 1 e 2 (2000), Standard of Exellence: 

Comprehensive Band Method, livros 1 e 2, Da Capo – Método Elementar para o Ensino Coletivo de 

Instrumentos de Banda, livro 1. O objetivo da análise foi comparar e discutir as características e propor uma 

sequência de conteúdos que ofereçam parâmetros para os dois primeiros níveis de aprendizado de 

instrumentos de sopro e percussão na escola regular e contextos semelhantes. (VECCHIA, 2012) 
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Toledo e, posteriormente, com a colaboração da professora Adeline Sterviou, não houve 

nenhum aluno matriculado nos instrumentos: oboé, fagote, saxofone soprano e saxofone 

barítono. O campus de Sobral possui para empréstimo dos alunos, 07 (sete) flautas 

transversais, 01 (um) flautim, 04 (quatro) clarinetes, 01 (um) saxofone alto, 01 (um) saxofone 

tenor e 01 (um) saxofone soprano. Tanto este último como o flautim são usados pelos 

estudantes quando estes demonstram um desempenho e desenvolvimento satisfatório no 

saxofone alto e na flauta transversal, com conhecimentos suficientes desses instrumentos para 

poderem tocar o saxofone soprano ou o flautim. 

Já no campus de Fortaleza o professor Filipe Ximenes Parente começou em 2016, 

podendo emprestar aos alunos duas flautas transversais, três clarinetes e um saxofone alto. 

Diferente de Sobral, Fortaleza já teve dois alunos de oboé matriculados, um aluno de fagote, 

um de saxofone soprano e um de saxofone barítono. Nos dois campi os instrumentos são 

usados por vários alunos. Muitas vezes, se o aluno se identifica com o instrumento, ele acaba 

comprando ou conseguindo emprestado. 

A ocorrência de instrumentistas de oboé, saxofone soprano, saxofone barítono e fagote 

ainda é pequena dentro dos dois campi como também em projetos sociais, ONGs e bandas, 

por serem instrumentos com valores mais elevados, de difícil manutenção (no caso do oboé e 

do fagote). Por este motivo, assim como em alguns métodos, a parte do oboé é a mesma da 

voz da flauta transversal, a parte do saxofone barítono é a mesma do saxofone alto (afinação 

dos instrumentos é em mib), a parte do saxofone soprano é a mesma do saxofone tenor 

(afinação dos instrumentos é em sib). Indo nessa mesma linha, a voz do fagote é a mesma do 

saxofone tenor, com exceção de alguns exercícios e/ou composições; nestes casos, o fagote 

tem uma voz própria, porém não é indispensável, sendo possível a sua execução. Essa mesma 

situação acontece com a voz do oboé. 

Esta análise me proporcionou uma maior clareza para a formulação, organização e 

construção do material como um todo, quais eram os passos a serem seguidos, como poderia 

fazer uma divisão mais didática e prática, como seriam as progressões dos exercícios, como 

construiria, juntamente com os compositores e/ou músicos instrumentistas, as melodias, 

canções, duetos, cânones, sendo composições inéditas ou arranjos. 

Como grande parte da minha pesquisa foi realizada dentro do curso de Licenciatura em 

Música da Universidade Federal do Ceará, no Apêndice C do presente trabalho disponibilizo 

um plano de aula para a disciplina obrigatória do primeiro semestre do curso, mais específico 

para o campus de Fortaleza que tem na sua grade curricular a disciplina obrigatória “ICA2464 
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– Introdução ao Instrumento Melódico –  madeiras, metais e/ou cordas friccionadas, com uma 

carga horária de 32 horas”; portanto, 16 aulas (01 aula por semana de 02 horas cada). 

Evidencio que esse material didático é apenas uma sugestão e que não foi testado ainda.  

2.5 O CONTATO COM MÚSICOS E/OU COMPOSITORES PARA A CONSTRUÇÃO DE 

ARRANJOS E/OU COMPOSIÇÕES. 

Como o material didático é voltado para o público brasileiro, entrei em contato com 

alguns compositores e/ou músicos instrumentistas das cinco regiões do país (nesta pesquisa, 

denomino-os de colaboradores), propondo que façam uma composição e/ou um arranjo com 

algumas delimitações, tais como: figuras rítmicas, extensão, armadura, signo de compasso e 

outras fundamentadas a partir do conteúdo a ser trabalhado com os alunos. Para cada unidade 

do material didático, criei bulas que serviram de roteiro para os colaboradores criarem as 

composições e/ou arranjos. No Apêndice D, disponibilizo exemplos de bulas enviadas para 

compor as unidades 03, 04 e 05. Além da bula, era enviada uma carta de cedência (Apêndice 

F) para que, em caso de aceite, o colaborador disponibilizasse o seu trabalho para que eu 

pudesse utilizá-lo no material. Cada colaborador tinha que enviar a carta assinada, juntamente 

com o trabalho finalizado. Assim, para cada composição e/ou arranjo que está dentro do 

material didático temos essa carta de cedência.  

O contato com esses colaboradores se estabeleceu de formas distintas: através do 

formulário enviado, onde pessoas se mostraram interessadas em fazer parte, por meio de 

indicações de amigos e/ou conhecidos, por contato telefônico ou por e-mail para pessoas que 

eu realmente gostaria que colaborassem. Sempre antes de enviar as bulas fazia um teste com 

uma pessoa que conhecia o meu trabalho e com uma pessoa que não tinha ideia sobre o que se 

tratava (ambos músicos); assim conseguia ver se a bula estava devidamente clara.  

Por outro lado, alguns empecilhos aconteceram, haja vista que nem sempre os 

colaboradores entendiam; nesses casos eu entrava em contato com eles e explicava. Porém, 

em alguns casos, as explicações não funcionavam, e quando recebia o trabalho era algo 

totalmente diferente do que eu havia solicitado, com um nível de execução para um aluno 

intermediário e não para um aluno iniciante. Então eu entrava em contato novamente e 

explicava mais uma vez o que estava relacionado com a bula e fora da dela. Em outros casos, 

os colaboradores desistiam22 ou simplesmente não pude utilizar o trabalho enviado. Além 

 

22 Alguns compositores me relataram que fora difícil compor, visto que existiam limitações. 
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disso, tive colaboradores que me enviaram a composição, porém não me enviaram a carta de 

cedência, impossibilitando assim a utilização de sua composição. 

Para outra parcela, o trabalho foi fascinante; os colaboradores ficavam muito 

empolgados, uns me enviavam o trabalho em partes para ter certeza do que estavam fazendo, 

outros queriam saber mais sobre o trabalho. Contudo, uma das adversidades estava 

relacionada com os prazos, ou seja, a entrega do trabalho final.  

Deste modo, temos 18 colaboradores, sendo 16 homens e 02 mulheres. Os 

colaboradores variam entre estudantes de música até compositores de renome no Brasil e no 

Exterior. Dos 18 colaboradores, 15 fizeram composições que advêm dos seguintes Estados: 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás (02), Rio Grande do 

Norte, Bahia (02), Ceará (05) e Pará; 03 fizeram arranjos advindos do Rio Grande do Sul, 

Bahia e Ceará. Mesmo com pouca diversificação temos contempladas as cinco regiões 

brasileiras. Essas composições e arranjos estão divididas dentro do material didático. Quando 

abordar as características de cada unidade explicarei melhor onde estão cada uma delas. 

2.6 O MATERIAL DIDÁTICO 

Este material didático é direcionado ao ensino coletivo e heterogêneo de instrumentos 

de sopro da família das madeiras (flauta transversal, oboé, clarinete, saxofone alto, saxofone 

tenor e fagote) e foi criado durante o Mestrado Profissional em Música na Universidade 

Federal da Bahia (UFBA).  

No contexto brasileiro, o ensino coletivo e heterogêneo de instrumentos musicais 

acontece em diversos espaços, tais como escolas, ONGs, bandas de música, escolas de 

música, universidades e outros não institucionalizados. Assim sendo, este material didático 

visa fornecer aos professores, sugestões didáticas e metodológicas para o ensino coletivo e 

heterogêneo destes instrumentos. O uso deste material é indicado para classes que contenham 

flauta transversal, clarinete, saxofone alto e saxofone tenor como instrumentos principais, 

podendo incluir ainda, de maneira opcional, oboé e fagote.  

O nome Aquarela surge de uma metáfora, oriunda da comparação entre as diferentes 

sonoridades deste naipe e a técnica de pintura executada a partir de tintas com cores diversas 

diluídas em água. Assim como em uma obra de arte multicolor, do naipe das madeiras fluem 

melodias de sonoridade inconfundíveis, destacando-se das demais da orquestra, quase como 
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se fossem cores radiantes de um arco-íris usadas pelo compositor, tal qual faz o pintor em sua 

tela. Você pode verificar essa dinâmica com as cores da Aquarela na capa do Produto (tanto 

do livro do professor como do livro do aluno), disponibilizado em separado (Apêndice F).  

Aquarela também conta com a criação de design gráficos. É importante ressaltar o 

cuidado que tivemos durante a produção deste material didático, no que se refere à 

perpetuação de estereótipos de gênero, raça, estética corporal, vestimenta, dentre outros, 

comumente verificados em materiais didáticos. Dessa forma, optamos por contemplar a 

diversidade desses aspectos, de maneira a dialogar com a realidade dos estudantes dos 

diversos contextos para os quais tal método poderá vir a ser utilizado. Eles foram utilizados na 

arte da capa e nas páginas “Seu corpo e o Instrumento”, onde encontramos os desenhos sendo 

utilizados para ilustrar três posições que envolvem o corpo e o instrumento: embocadura, 

sentado e em pé; ao lado delas encontra-se as explicações para formação da embocadura e 

como tocar sentado e em pé. 

Para a criação desses desenhos (design gráfico) fiz fotos com professores especialistas 

em cada um dos cinco instrumentos. Em seguida encaminhei para a designer gráfica, 

juntamente com instruções de como gostaria que fossem suas características entre outros 

detalhes. Quando estiveram prontos eu os revisei, pedi alterações, caso necessário, e enviei-os 

para o professor com o qual havia feito as fotos para saber se o desenho estava realmente de 

acordo, em se tratando da posição dos braços, das mãos, da cabeça em relação ao instrumento, 

bem como sua postura. Logo, novas alterações foram realizadas. 

Sobre as instruções descritas ao lado dos desenhos na página “Seu corpo e o 

Instrumento”, eu as elaborei alicerçada em três a cinco livros, dependendo de cada 

instrumento. Para todos eu utilizei os livros Standard of Excellence e o Woodwind Method, 

para flauta transversal, clarinete e saxofone utilizei também o Livro Didático do Projeto Guri 

– Educador/ Madeiras. Além destes, para flauta transversal utilizei o Método Ilustrado de 

Flauta - Celso Woltzenlogel e o Método de Iniciação em Flauta Transversal – teoria e 

prática passo a passo de Nilson e Cinthia Mascolo; oboé o Second Tier oboe de Nicolas 

Propes; clarinete: Méthode pour servir à l’enseignement de la Clarinette de Hyacinthe Klosé 

e o artigo Mãos e dedos: técnica, saúde e sucesso para o clarinetista do Professor Fernando 

José Silveira; Saxofones o Sopro Novo Bandas Yamaha, caderno de saxofone de Erik H. Pais 

e o Método completo para todos os saxofones de Hyacinthe Klosé; Fagote o Method for 

Basson de Julius Weissenborn. 
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Para me certificar que as instruções estavam corretas, depois de fazê-las, eu as enviei 

para dois professores, sendo que: um trabalha em Universidade e/ou conservatório e outro 

trabalha em escola, ONGs e ou Projetos Sociais. Todos os professores colaboraram com 

alguma sugestão na melhoria do texto. Ressalto que, nessa parte, não há indicações de como 

montar o instrumento, posto que o professor já terá realizado anteriormente. 

Os quadros de dedilhados são todos da plataforma Fingerings e estão disponíveis na 

internet. Nem todos os instrumentos têm o quadro completo de dedilhados, como é o caso do 

fagote, porém dentro do material há instruções de como e onde baixar o aplicativo do 

Fingerings, sendo este gratuito e disponível para todos os instrumentos neste material 

trabalhados. 

No que tange ao material didático, Aquarela é dividido em cinco unidades: 1) 

Conhecendo a Família das Madeiras; 2) Descobrindo Sonoridades; 3) Relembrando 

Brincadeiras; 4) Acelerando o Passo e 5) Brasil de Norte a Sul. Veremos as unidades em 

separadamente. 

 UNIDADE 01: CONHECENDO A FAMÍLIA DAS MADEIRAS 

Recebe esse nome por estar ligado à apresentação da família das madeiras; contempla 

orientações acerca da história, escolha, montagem, desmontagem e limpeza dos instrumentos, 

bem como postura, embocadura, respiração e execução das primeiras notas. Nessa unidade 

somente o professor tem acesso aos exercícios, pois é para ser trabalhado com o aluno de 

forma não convencional, ou seja, sem a leitura de partitura; por esse motivo os exercícios são 

classificados de A ao G. 

 UNIDADE 02: DESCOBRINDO SONORIDADES  

Recebe esse nome pois, apesar de já terem tocado os instrumentos na unidade anterior, é 

nessa que a sonoridade se sobressai. Encontramos os primeiros ensinamentos sobre a teoria 

musical e, aqui, inicia-se a leitura de partitura. Na prática instrumental trabalha-se 

exclusivamente com a semibreve. Contempla os exercícios do 01 ao 12.   

 A UNIDADE 03: RELEMBRANDO BRINCADEIRAS  

Recebe esse nome porque aparecem as primeiras canções folclóricas brasileiras e as 

utilizo para trazer algum conteúdo teórico novo. Nesta unidade também surgem as primeiras 

composições, advindas de Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia (a ordem dos Estados 

e a ordem em que as composições aparecem). A cada unidade aparecem novos conteúdos 
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teóricos ‒ aqui incluímos a mínima e a semínima. Contempla os exercícios do 13 ao 39. 

 UNIDADE 04: ACELERANDO O PASSO 

O nome é por estar ligada à figura rítmica colcheia. Utilizo o mesmo processo da 

Unidade 03 ‒ as canções folclóricas para trabalhar conteúdos teóricos e práticos. As 

composições nesta unidade são melodias, duetos e cânones advindos dos seguintes Estados: 

Goiás, três do Ceará uma do Rio Grande do Norte, além dos três arranjos realizados por 

colaboradores da Bahia, do Ceará e do Rio Grande do Sul. Em todo o material há somente 

uma melodia que não é brasileira, porém, a coloquei no material por acreditar que já esteja 

impregnada em nossa cultura ‒ o tema da 9ª Sinfonia de Ludwig van Beethoven. Essa unidade 

contempla os exercícios do 40 ao 63. 

 A UNIDADE 05: BRASIL DE NORTE A SUL 

Recebe esse nome por conter cinco composições e um arranjo, cada uma oriunda de 

uma das cinco regiões do Brasil, com exceção da região Nordeste que possui duas. Essas 

composições e arranjos têm como propósito a realização de uma apresentação pública para os 

alunos, porquanto além da motivação implícita, compreendemos que a apresentação musical é 

parte importante do processo de ensino-aprendizagem.  

Tendo em vista o nosso interesse em dar destaque à cultura brasileira, destinamos para 

cada região um instrumento solista, com a exceção da região Nordeste que ficou com os 

saxofones (e por esse motivo tem duas composições ‒ uma para saxofone alto e outra para 

saxofone tenor) e a região Centro-Oeste que não tem instrumento solista. Assim, configurou-

se por regiões: Sul traz o solo de Fagote (não havendo fagote, o solo já está transcrito para 

Saxofone Tenor); Sudeste, solo de Oboé (não havendo oboé, o solo já está transcrito para 

Flauta Transversal); Centro-Oeste, nesta composição não temos solo; Nordeste, uma 

composição para Saxofone Alto e outra com solo para Saxofone Tenor; Norte, solo Clarinete. 

Dependendo o nível da turma, se os alunos não conseguirem executar o solo, o professor pode 

fazer ou convidar alguém para fazer. 

Os colaboradores, com exceção da região Centro-Oeste, puderam pensar em três 

formatos diferentes para fazer a composição e/ou arranjo, sendo: 1) composição para solo e 

sexteto e a mesma composição para solo e quinteto (sem o oboé e o fagote); 2) composição 

que a voz do oboé e do fagote são diferentes; se não tiver esses instrumentos essas vozes não 

fazem falta na composição e a mesma pode ser executada; 3) composição em que o oboé 

dobra a voz da flauta transversal e o fagote a voz do saxofone tenor. Todas as composições e 
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os arranjos acompanham um pequeno currículo, foto do autor, e as composições precedidas 

por um texto informativo. Essa unidade contempla os exercícios de 64 ao 69. 

Dentro das unidades existem exercícios de imitação, improvisação, percepção e escrita 

musical, duetos, cânones, canções folclóricas brasileiras, composições e arranjos.  

Além das cinco unidades, ao final do método, nos anexos você encontra sugestões 

rítmicas e harmônicas de algumas células de ritmos brasileiros que podem ser utilizadas para 

fazer o acompanhamento dos exercícios.  

Como já mencionado anteriormente, o material didático “Aquarela” não passou pela 

fase de testes. Meu prognóstico é continuar o trabalho, provavelmente em um doutorado, 

acrescentando os testes implementados por mim e por outros professores em algumas regiões 

do Brasil e em diferentes contextos, sejam eles universitários, escolares, projetos sociais, 

escolas de música, entre outros, para posteriormente fazer um comparativo dos dados, alterar 

e acrescentar detalhes/dados. Pretende-se, ainda, harmonizar os exercícios com ritmos 

brasileiros e gravar com diferentes instrumentos harmônicos (violão, piano, bandolim, 

acordeom) e percussão, disponibilizando juntamente com o material, um playback de todos os 

exercícios, deixando assim, ainda mais viva a cultura brasileira, tornando o material mais 

completo e atrativo para o professor e para o estudante.  

Esperamos, então, poder colaborar no ensino-aprendizado de instrumento, 

estabelecendo interfaces com a educação musical, abertos ao diálogo, críticas e sugestões que, 

porventura, possam acrescentar reflexões a este trabalho. 
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APÊNDICE A ‒ RELATÓRIO DAS PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

(PPGPROM) 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

Aluno: Magali Fátima Bielski Serafim               Matrícula: 218122514 

Área: Educação Musical         Ingresso: 2018.1 

 

Código Nome da Prática 

MUSF07 Prática de Banda 

 

Orientador da Prática: Joel Barbosa e Lucas Robatto (UFBA) 

Leandro L. Serafim (UFC/Fortaleza) 

Marco Toledo (UFC/Sobral) 

1) Título da Prática:  

a) Prática como flautista na Banda Sinfônica da UFC/Fortaleza. 

b) Prática como clarinetista na Banda do Norte – UFC/Sobral 

 

2) Carga Horária Total: 102 horas 

 

3) Locais de Realização:   

a) Ensaios todas as sextas das 14 às 18:00h, no Laboratório do Curso de Licenciatura 

em Música da UFC, localizado no Instituto de Cultura e Arte (ICA) - Av. Humberto 

Monte, S/N – Campus do PICI, Fortaleza – CE.  

b) Ensaios todas as terças das 09 às 11:00h, no Auditório Do Bloco I - Mucambinho, 

Localizado na Rua Coronel Estanislau Frota, 563 – Centro – Campus de Sobral – 

Mucambinho. 

 

4) Período de Realização:  

a) 04.05 a 29.06 de 2018  

b) 15.05 a 19/06 de 2018 



 

 

46 

5) Detalhamento das Atividades: 

a) Impressão e distribuição do repertório do Professor Leandro L. Serafim, organização 

do Laboratório para o ensaio, afinação da Banda; 

a.1) organização e preparação da família das madeiras; 

Ensaio de naipe às sextas das 13:00 às 14:00 horas; 

a.2) trabalho com as flautas na resolução de problemas de digitação, linhas melódicas, 

solos, trinados. 

b) voltar a tocar clarinete, como parte do processo metodológico do projeto; 

b.1) entender sobre estratégias e resoluções de problemas diversos dentro do organismo 

chamado banda; 

b.2) entender sobre estratégias de metacognição que poderão vir a ser utilizadas no 

material didático para madeiras. 

c) Ensaios e concertos com a Banda Sinfônica da UFC 

Professores responsáveis: Leandro L. Serafim e Filipe Parente Ximenes 

d) Ensaios e concertos com a Banda - Capacitação de Mestres de Bandas 

Regente: Prof. Dr. Marco Antonio Toledo Nascimento 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a prática: 

a) Organização do organismo chamado Banda, como funciona, quais são seus desafios, 

como lidar com eles; 

b) Desenvolvimento de procedimentos de ensaios de naipe e da família das madeiras; 

c) Reaprender a tocar um instrumento de palheta simples (Clarinete); 

d) Aprender/entender metodologias de metacognição. 

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática 

a) Relatório/memorial da Prática; 

b) Abordagens metodológicas que poderão serem empregadas no material didático a ser 

confeccionado; 

c) Gravações de alguns ensaios, como ferramenta para aperfeiçoamento dos seus 

integrantes; 

 

8) Orientação: 

8.1) Carga horária da Orientação: 15 horas 

8.2) Formato da Orientação: Encontros presenciais. 

8.3) Cronograma das Orientações: 

Encontro presencial (Fortaleza), no início do semestre, para discutir repertório a ser 

trabalhando durante o semestre; 

Encontros no decorrer do semestre (Fortaleza e Sobral) para analisar o andamento e os 

resultados obtidos durante os ensaios; 

Encontros no decorrer do semestre (Fortaleza e Sobral) para discutir e entender 

abordagens de ensino. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

(PPGPROM) 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

Aluno: Magali Fátima Bielski Serafim               Matrícula: 218122514 

Área: Educação Musical         Ingresso: 2018.1 

 

Código Nome da Prática 

MUSE96 Prática de Orquestra 

 

Orientador da Prática: Joel Barbosa e Lucas Robatto (UFBA) 

Leandro L. Serafim (UFC/Fortaleza) 

Adeline Stervinou (UFC/Sobral) 

 

Descrição da Prática 

1) Título da Prática:  

a) Prática como clarinetista na Orquestra Sinfônica da UFC Fortaleza; 

b) Prática como clarinetista na Orquestra Sinfônica da UFC Sobral; 

 

2) Carga Horária Total:  102hrs 

 

3) Locais de Realização:   

a) Ensaios aos sábados das 08 às 16:00h, no Laboratório do Curso de Licenciatura em 

Música da UFC, localizado no Instituto de Cultura e Arte (ICA) - Av. Humberto Monte, 

S/N – Campus do PICI, Fortaleza – CE.  

 

b) Ensaios todas as segundas das 22 às 00:00h, no Auditório Do Bloco I - 

Mucambinho, Localizado na Rua Coronel Estanislau Frota, 563 – Centro – Campus de 

Sobral – Mucambinho. 

4) Período de Realização:  

a) 14.05 a 23.06 de 2018 

b) 14.05 a 23.06 de 2018 
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5) Detalhamento das Atividades: 

a) Impressão, organização das pastas e distribuição do repertório, organização do 

Laboratório para o ensaio, OSUFC/Fortaleza; 

a.1) organização e preparação da família das madeiras, ensaio de naipes; 

b) Organização do auditório para o ensaio, OSUFC/Sobral; 

b.1) Organização e preparação da família das madeiras, ensaio de naipes; 

c) Ensaios com a Orquestra Sinfônica UFC/Fortaleza – Maestro: Leandro L. Serafim; 

c.1) Concerto da Orquestra Sinfônica da UFC/Fortaleza – 23 de junho de 2018;  

Edição Celebração – 63º anos de instalações da UFC 

Auditório do Seara da Ciência às 17:00h. 

d) Ensaios com a Orquestra Sinfônica UFC/Sobral – Maestrina: Adeline Stervinou; 

d.1) Concerto dia: 12 de junho de 2018: EncontraMus 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Organização do organismo chamado Orquestra, como funciona, quais são seus 

desafios, como lidar com eles; 

b) Desenvolvimento de procedimentos de ensaios de naipe e da família das madeiras; 

c) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório orquestral 

específico. 

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática 

a) Relatório/memorial da Prática; 

b) Abordagens metodológicas que poderão ser empregadas no material didático a ser 

confeccionado. 

c) Gravações de alguns ensaios, como ferramenta para aperfeiçoamento dos seus 

integrantes; 

d) Gravação dos concertos. 

 

8) Orientação: 

8.1) Carga horária da Orientação: 17 horas 

8.2) Formato da Orientação: Encontros presenciais. 

8.3) Cronograma das Orientações: 

Encontros presenciais (Fortaleza), no início do semestre, para discutir repertório a ser 

trabalhando durante o semestre; 

Encontros no decorrer do semestre (Fortaleza e Sobral) para analisar o andamento e os 

resultados obtidos durante os ensaios; 

Encontros no decorrer do semestre (Fortaleza e Sobral) para discutir e entender 

abordagens de ensino. 
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ESCOLA DE MÚSICA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

(PPGPROM) 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

Código Nome da Prática 

MUSF03 Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental/Vocal 

 

Orientador da Prática: Joel Barbosa e Lucas Robatto (UFBA) 

Filipe Ximenes Parente (UFC/Fortaleza) 

Adeline Stervinou e Marco Toledo (UFC/Sobral) 

Descrição da Prática 

Fortaleza, disciplina Modular  

Sobral, disciplina normal, cheguei para observar na metade do semestre e consegui ver 

apenas uma aula por semana, devido à distância entre as duas cidades. 

 

1) Título da Prática:  

a) Observação da Disciplina de Introdução ao Instrumento Melódico/Madeiras – 

Fortaleza  

b) Observação da Disciplina de Introdução ao Instrumento Melódico/Sopros – Sobral 

 

2) Carga Horária Total: 102 horas 

 

3) Locais de Realização:  

a) Laboratório de Sopros – Campus Pici – Fortaleza/CE – Professor: Filipe P. Ximenes  

b) Auditório do Bloco I – Mucambinho do Campus de Sobral/CE – Professores: 

Adeline Stervinou e Marco Toledo Nascimento  

 

4) Período de Realização: 07.05 a 20.06 de 2018 
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5) Detalhamento das Atividades: 

a) observar as aulas das disciplinas de introdução ao instrumento melódico/madeiras; 

b) fazer anotações; 

c) gravar algumas aulas; 

d) Ajudar os alunos quando me for solicitado. 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Compreender melhor o currículo dos cursos de Licenciatura em Música; 

b) Coletar dados para a proposta metodológica; 

c) Verificar as metodologias utilizadas em cada disciplina e seus resultados. 

 

7) Possíveis Produtos resultantes da Prática 

a) Gravação de algumas aulas e das avaliações; 

b) Material para a construção do método. 

 

8) Orientação 

8.1) Carga horária da Orientação: 2 horas 

8.2) Formato da Orientação: Encontros presenciais. 

8.3) Cronograma das Orientações: 

Encontros no decorrer do semestre (Fortaleza e Sobral) para discutir e entender 

abordagens de ensino; 

Encontros no decorrer do semestre (Fortaleza e Sobral) para avaliar o progresso dos 

alunos. 
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PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

(PPGPROM) 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

Aluno: Magali Fátima Bielski Serafim               Matrícula: 218122514 

Área: Educação Musical         Ingresso: 2018.2 

 

Código Nome da Prática 

MUSF07 Prática de Banda 

 

Orientador da Prática: Joel Barbosa e Lucas Robatto (UFBA) 

Leandro L. Serafim (UFC)   

 

1) Título da Prática: Prática como Oboísta na Prática de Conjunto de Sopros 01 – 

UFC/Fortaleza. 

 

2) Carga Horária Total: 102 horas. 

 

3) Locais de Realização:   

a) Ensaios todas as quartas e sextas-feiras das 16 às 18:00h, no Laboratório do Curso 

de Licenciatura em Música da UFC, localizado no Instituto de Cultura e Arte (ICA) - 

Av. Humberto Monte, S/N – Campus do Pici, Fortaleza – CE.  

 

4) Período de Realização:  

a) 22.08 a 05.12 de 2018  

 

5) Detalhamento das Atividades: 

a) Impressão e distribuição de parte do método e do repertório, organização do 

Laboratório para o ensaio, afinação da Banda; 

b) auxílio e preparação da família das madeiras; 

c) aprender a tocar oboé, como parte do processo metodológico do projeto; 

d) aulas de oboé; 

e) Ensaios com a Prática de Conjunto de Sopros 01; 

f) Apresentação. 
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6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Organização da Banda, como funciona, quais são seus desafios, como lidar com eles; 

b) Aprender a tocar um instrumento de palheta dupla (Oboé); 

c) Aprender sobre técnicas de Regência. 

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática 

a) Relatório/memorial da Prática; 

b) Abordagens metodológicas que poderão ser empregadas no material didático a ser 

confeccionado. 

c) Gravações de alguns ensaios, como ferramenta para aperfeiçoamento dos seus 

integrantes. 

 

8) Orientação: 

8.1) Carga horária da Orientação: 19 horas 

8.2) Formato da Orientação: Encontros Presenciais 

8.3) Cronograma das Orientações: 

Encontro no início do semestre para discutir repertório a ser trabalhando durante o 

semestre; 

Encontros no decorrer do semestre (Fortaleza e Sobral) para analisar o andamento e os 

resultados obtidos durante os ensaios; 

Encontro nos módulos com a Professora de Oboé da UFBA - Roberta Benjamim 

Barbosa. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA  

ESCOLA DE MÚSICA 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO PROFISSIONAL EM MÚSICA 

(PPGPROM) 

 

FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS 

ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Magali Fátima Bielski Serafim               Matrícula: 218122514 

Área: Educação Musical         Ingresso: 2018.2 

 

Código Nome da Prática 

MUSE96 Prática de Orquestra 

 

Orientador da Prática: Joel Barbosa e Lucas Robatto (UFBA) 

Leandro L. Serafim (UFC) 

Descrição da Prática 

1) Título da Prática: Prática como Flautista na Orquestra Sinfônica da UFC Fortaleza. 

 

2) Carga Horária Total:  102hrs 

 

3) Locais de Realização:   

a) Ensaios aos sábados das 09 às 16:00h, no Laboratório do Curso de Licenciatura em 

Música da UFC, localizado no Instituto de Cultura e Arte (ICA) - Av. Humberto Monte, 

S/N – Campus do Pici, Fortaleza – CE.  

 

4) Período de Realização:  

a) 15.09 a 07.11 de 2018 

 

5) Detalhamento das Atividades: 

a) Impressão, organização das pastas e distribuição do repertório, organização do 

Laboratório para o ensaio, OSUFC/Fortaleza; 

a.1) organização do arquivo da OSUFC/Fortaleza; 

b) organização e preparação da família das madeiras, ensaio de naipes; 

c) Ensaios com a Orquestra Sinfônica da UFC/Fortaleza – Maestro: Leandro L. Serafim; 

c.1) Ensaios com a OSUCF – Maestros: Leandro L. Serafim e Adeline Stervinou; 
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d) Concerto dia 14 de outubro com a OSUCF/Sobral e OSUFC/Fortaleza que formam a 

OSUFC às 18:00h na Concha Acústica da UFC dentro da programação do Corredor 

Cultural do Benfica. Maestros: Leandro L. Serafim e Adeline Stervinou; 

d.1) Concerto com a OSUFC/Fortaleza dia 07 de novembro às 20:00h na Igreja do 

Pequeno Grande. 

 

6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Organização do organismo chamado Orquestra, como funciona, quais são seus 

desafios, como lidar com eles; 

b) Desenvolvimento de procedimentos de ensaios de naipe e da família das madeiras. 

c) Desenvolvimento de procedimentos de preparação individual do repertório orquestral 

específico. 

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática 

a) Relatório/memorial da Prática; 

b) Abordagens metodológicas que poderão serem empregadas no material didático a ser 

confeccionado; 

c) Gravações de alguns ensaios, como ferramenta para aperfeiçoamento dos seus 

integrantes; 

d) Gravação dos concertos. 

 

8) Orientação: 

8.1) Carga horária da Orientação: 05 horas 

8.2) Formato da Orientação: Encontros presenciais 

8.3) Cronograma das Orientações:   

Encontro presencial no início do semestre para discutir repertório a ser trabalhando 

durante o semestre; 

Encontros no decorrer do semestre para analisar o andamento e os resultados obtidos 

durante os ensaios. 
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FORMULÁRIO DE REGISTRO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS ORIENTADAS 

 

 

Aluno: Magali Fátima Bielski Serafim               Matrícula: 218122514 

Área: Educação Musical         Ingresso: 2018.2 

 

Código Nome da Prática 

MUSF03 Prática Docente em Ensino Coletivo Instrumental/Vocal 

 

Orientador da Prática: Joel Barbosa e Lucas Robatto (UFBA) 

Filipe Ximenes Parente (UFC)  

 

Descrição da Prática 

 

1) Título da Prática: Projeto de Extensão - Oficina de Madeiras 

 

2) Carga Horária Total: 102 horas 

  

3) Locais de Realização:   

Todas as quintas-feiras das 14 às 16:00h no Laboratório de Sopros do Curso de Licenciatura 

em Música da UFC, localizado no Instituto de Cultura e Arte (ICA). Endereço: Av. Humberto 

Monte, S/N – Campus do Pici, Fortaleza – CE.  

 

4) Período de Realização:  

30.08 a 06.12 de 2018 

5) Detalhamento das Atividades: 

a) Ministrar a Oficina para as Madeiras 

b) fazer anotações, sobre os resultados tanto positivos quanto negativos; 

c) analisar materiais didáticos (individuais e coletivos) que sirvam de suporte para a 

construção dos exercícios; 

d) criar e testar exercício. 
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6) Objetivos a serem alcançados com a Prática: 

a) Analisar materiais didáticos tanto do ensino coletivo como do individual para melhor 

compreensão e formulação nas aulas; 

b) criar materiais e estratégias para o ensino coletivo e heterogêneo da família das madeiras; 

c) coletar dados para a minha proposta metodológica. 

 

7) Possíveis produtos resultantes da Prática 

a) Gravação de algumas aulas; 

b) material para a construção do método. 

 

8) Orientação: 

8.1) Carga horária da Orientação: 05 horas 

8.2) Formato da Orientação: Encontros presenciais  

8.3) Cronograma das Orientações:  

Encontro no início do semestre para discutir como será a oficina; 

Encontros no decorrer do semestre para analisar o andamento e os resultados obtidos durante 

os ensaios. 
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O ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS DE SOPRO NA FORMAÇÃO DE 

LICENCIANDOS EM MÚSICA 
 
 
 

Leandro Libardi Serafim 

Université Laval e Universidade Federal do Ceará 

serafim.caef@gmail.com 

 

Magali Fátima Bielski Serafim 

Universidade Federal da Bahia 

maga.flauta@gmail.com 
 
 

 
Resumo: As bandas de música estão presentes nas escolas brasileiras desde meados do século XIX 

(SERAFIM, 2015), contudo, muito embora tenham ocorrido tentativas, elas não estão integradas ao currículo 

escolar, como acontece em diversos países. Para que isto aconteça, consideramos de vital importância, que os 

cursos de licenciatura em música incluam em seu currículo, disciplinas teóricas que promovam a discussão 

dos processos de ensino-aprendizagem neste contexto, bem como disciplinas práticas que utilizem o Ensino 

Coletivo de Instrumentos Musicais (ECIM). Esta pesquisa ex-post-facto tem seus resultados apresentados 

através de abordagem qualitativa formulada a partir da coleta de dados realizada com questionário composto 

de perguntas abertas e de múltipla-escolha, tendo como população investigada os alunos que compuseram a 

Banda Sinfônica da Universidade Federal do Ceará (UFC) no primeiro semestre de 2015. A pesquisa 

realizada busca responder a seguinte questão: a metodologia e as abordagens utilizadas naquele contexto 

promoveram o aprendizado de instrumentos musicais de forma colaborativa e a reflexão sobre a viabilidade 

de inserção de grupos de sopro e percussão no currículo escolar? Os resultados demonstram a efetividade da 

metodologia e abordagens empregadas, contudo, identificaram-se lacunas que poderiam ser suprimidas com a 

criação de novas disciplinas no currículo do curso em questão. 

 

Palavras-chave: Educação Musical; ECIM; Banda de Música Escolar. 
 
 

 
The Collective Teaching of Wind Instruments in the Teaching of Musical Educators 

 
Abstract: Wind Bands appeared in Brazilian schools in the middle of the nineteenth century (SERAFIM, 

2015), however, they are not integrated into the school program, as is the case in many countries. In order to 

change this reality, we believe it is necessary to include in the undergraduate music education programs, 

theoretical courses that promote the discussion of the teaching-learning processes in this context and practical 

courses that use Collective Teaching of Musical Instruments (ECIM). This ex-post-facto research was made 

with a questionnaire composed of open questions and multiple-choice questions, having as a population the 

students who composed the Symphonic Band of the Federal University of Ceará (UFC) in the first half of 

2015. This research tries to answer the following question: the methodology and the approaches used in that 

context promoted the learning of musical instruments in a collaborative way and the reflection on the 

feasibility of insertion of Wind Bands in the school program? The results presented through a qualitative 

approach demonstrate the effectiveness of the methodology and approaches employed, however, identified 

gaps that could be suppressed with the creation of new courses in the researched music education program. 

 

Keywords: Music Education; ECIM; School Band. 
 
 
 
 

 

_________________________________________________________________________
SERAFIM, Leandro Libardi; SERAFIM, Magali Fátima Bielski. O ensino coletivo de instrumentos 
de sopro na formação de licenciandos em música. Revista Musifal, Maceió, n. 4, p. 31-48, 2019. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a prática de instrumentos de sopro tem suas origens antes mesmo de seu 

“descobrimento”, a Carta A El Rey Dom Manuel, de Pero Vaz de Caminha, escrita em 

primeiro de maio de 1500, nos comprova isto onde há o seguinte trecho: “E olhando-nos, 

assentaram-se. E, depois de acabada a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se 

muitos deles, tangeram corno ou buzina e começaram a saltar e a dançar um pedaço” 

(CAMINHA, 1500 apud KIEFER, 1997, p. 9). Novos rumos desta prática constituíram-se 

ao longo dos tempos, um próximo marco ocorreu em 1549, com a chegada do primeiro 

Governador Geral, Tomé de Souza e dos Jesuítas, que num processo nada inocente de 

catequização dos indígenas, trouxe ao brasil instrumentos de sopro e a música europeia. No 

século XVII, a prática de instrumentos de sopro se fez presente nas Bandas de Fazenda 

compostas por negros escravos e mantidas pelos senhores de engenho, que o faziam na 

intenção de ostentar seu poder. No século XVIII surgem as Bandas de Barbeiros, 

compostas por negros libertos que dentre outras funções, eram executantes de música. Mais 

tarde, ainda nos anos finais deste século, surgem as primeiras Bandas Militares, prática 

concretizada nos anos iniciais do século XIX, com a chegada da corte portuguesa. Ainda no 

mesmo século, com o fim progressivo da escravidão e o consequente fim das Bandas de 

Fazenda, comerciantes, fazendeiros e pessoas da comunidade, incluindo negros libertos, 

começaram a formar sociedades civis que mantinham bandas, as ditas Filarmônicas. Em 

meados do século XIX surgiram também as primeiras Bandas Escolares e mais tarde as 

Bandas de Igrejas Evangélicas (SERAFIM, 2015). 

 

O histórico das bandas escolares brasileiras ainda é muito vago, porém, segundo 

Vicente Salles (1985, p.89), existia no Pará, já em 1857, uma banda de música no Instituto 

dos Educandos Artífices que posteriormente passou a ser chamado Instituto Lauro Sodré, 

esta banda era regida pelo professor Luís de França da Silva Messias. Ainda no século XIX 

surgiram outras bandas escolares, como a banda do Colégio Duval, do Colégio Maciel, do 

Ginásio Santo Antônio e do Colégio São João, todas de São João Del-Rei, ou ainda, a do 

Colégio Salesiano Santa Rosa, em Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. Assim sendo, 

podemos afirmar que o ensino de instrumentos de sopro em bandas escolares brasileiras, 

mesmo como atividade extracurricular, já tem mais de 160 anos de história. 

_________________________________________________________________________
SERAFIM, Leandro Libardi; SERAFIM, Magali Fátima Bielski. O ensino coletivo de instrumentos 

de sopro na formação de licenciandos em música. Revista Musifal, Maceió, n. 4, p. 31-48, 2019. 
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Segundo SERAFIM (2015), músicos e pesquisadores propuseram a criação de 

programas de bandas em escolas, dentre eles Villa-Lobos, que lançou em 1934, dentro das 

Novas Diretrizes da Educação Cívico-Artístico Musical, o Curso Especializado de Música 

Instrumental para a formação do músico de banda; Hermes Andrade (1988) que escreveu 

sobre as bandas escolares de música e apresentou um projeto para criação de bandas de 

música em cada escola pública; e Joel Luís da Silva Barbosa (1996) que baseou-se na 

experiência do sistema escolar estadunidense para apresentar sugestões para tornar possível 

o ensino coletivo de instrumentos de sopro e percussão no currículo escolar brasileiro. 

 

A promulgação da Lei 11.769/2008 trouxe a possibilidade efetiva de reinserção da 

música enquanto conteúdo obrigatório do currículo escolar brasileiro. Porém, uma década 

depois, pouco definiu-se sobre o que e como deve ser o currículo que dará conta deste 

conteúdo. Na maior parte das redes de ensino, cabe a cada professor definir quais 

conteúdos e abordagens utilizar. Não é pequeno o número de relatos de professores 

insatisfeitos com a falta de materiais didáticos e instrumentos para as práticas pedagógico-

musicais. Apesar disto, muitas escolas possuem, guardados em salas empoeiradas, uma 

grande quantidade de instrumentos de sopro e percussão, de bandas que há muito tempo 

deixaram de existir ou que ainda persistem, mesmo sem professores capacitados para tal. 

 

Kassìa Cáricol (2012) apresenta, em um artigo que trata do panorama do ensino de 

música no Brasil, respostas dadas por vinte e quatro secretarias de educação estaduais à 

pergunta: 

Quais são as iniciativas da sua Secretaria em relação à nova determinação do 
Ministério da Educação sob a lei nº 11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008, 

que determina que a música deve ser conteúdo obrigatório em toda a Educação 
Básica a partir de agosto de 2011? (CÁRICOL, 2012, p. 28) 

 

Muito embora os resultados desta pesquisa estejam desatualizados, são 

significativos para o assunto que tratamos aqui, pois mesmo que as bandas de música e o 

ensino coletivo de instrumentos de sopro não estejam contemplados na grade curricular da 

grande maioria dos cursos de licenciatura em música, elas apareceram mencionadas entre 

os principais formatos de educação musical das escolas de treze estados, a saber: Alagoas, 

Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba,  
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Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Veja abaixo parte da 

resposta do governo do estado do Ceará. 

Em 2009, foram adquiridos 4.608 instrumentos musicais, que beneficiaram 

410.029 alunos matriculados de 576 Escolas Estaduais, localizadas nos 184 

municípios do Estado do Ceará. Em 2010, mais 50 escolas foram equipadas com 

bandas de fanfarra, com recursos do Projeto Alvorada. (CÁRICOL, 2012, p. 29) 

 

Todavia, existe aí um paradoxo, enquanto as bandas se fazem fortemente presentes 

nas escolas públicas brasileiras, a formação de professores não segue por este caminho, na 

verdade, alguns educadores da área desconsideram esta prática como uma possibilidade de 

educação musical para o contexto brasileiro. Para verificarmos o quanto este assunto está à 

margem das principais discussões sobre a educação musical no Brasil, fizemos um 

levantamento junto à Revista da ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical). 

Neste levantamento verificamos as 39 edições publicadas, sendo que de sua primeira 

edição, lançada em 1992, até o presente momento, identificamos 401 artigos, 05 resenhas, 

1 homenagem e 3 documentos e debates. Num segundo momento, foram lidos todos os 

resumos, dos quais foram selecionados 34 artigos que foram lidos por completo no intuito 

de verificar seu conteúdo mais profundamente, ao final desta análise, chegamos à 

conclusão que apenas 4 dos 401 artigos da revista, referem-se ao tema em questão, à saber: 

“BARBOSA, Joel L. Considerando a Viabilidade de Inserir Música Instrumental no Ensino 

de Primeiro Grau. In Revista Abem, v.3, n.3, p. 39 - 49, 1996”; “CAMPOS, Nilceia P. O 

aspecto pedagógico das bandas e fanfarras escolares: o aprendizado musical e outros 

aprendizados. In Revista Abem, v.16, n.19, p. 103 - 111, 2008”; “CISLAGHI, Mauro C. A 

educação musical no Profeto de Bandas e Fanfarras de São José (SC): três estudos de caso. 

In Revista Abem, v.19, n.25, p. 63 - 75, 2011”; e “VIEIRA JUNIOR, Luis A. B.; 

MONTANDON, Maria I.; MARTINS, Paulo R. A. Estratégias de autorregulação de 

aprendizagem musical: um estudo em uma banda de música escolar. In Revista Abem, 

v.25, p. 62-75, 2017”. 

 

Para nós, autores deste artigo, o histórico relevante das bandas de música brasileiras 

e a existência de milhares de instrumentos de sopro e percussão nas escolas brasileiras, são 

fatos que não podem ser ignorados pelos cursos de licenciatura em música e pela área de 

educação musical. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

A Universidade Federal do Ceará (UFC) é uma das pioneiras no Brasil no que se 

refere ao Ensino Coletivo como parte importante da formação de licenciandos em música. 

Nos cursos de licenciatura em música da UFC em Fortaleza e Sobral não há disciplinas 

individuais de instrumento, as aulas são coletivas, o que não se resume ao fato de serem em 

grupo, mas de serem adotadas estratégias metodológicas específicas do ECIM. 

Há de se considerar ainda, que desde sua criação o Curso de Licenciatura em 

Música da UFC não possuiu como parte de seu processo seletivo, um Teste de Habilidade 

Específico (THE), ou seja, a demanda sempre foi aberta ao público em geral. Desta forma, 

ano a ano, nas disciplinas de instrumento, os professores recebem alunos de diferentes 

níveis, boa parte deles sem qualquer conhecimento prévio formal de música. 

Neste contexto, a disciplina optativa Prática de Conjunto de Sopros, inserida no 

currículo no primeiro semestre de 2015, tem como justificativa, segundo formulário de 

criação da mesma, a “necessidade de qualificação e formação de professores que possuam 

experiência prática e conhecimento teórico para a criação e manutenção de conjuntos 

musicais escolares desta natureza”. É dito ainda que “esta prática, coletiva e colaborativa, 

promove a qualificação artística dos futuros licenciados”. Assim, compreende-se que esta 

disciplina optativa de 4 créditos, ou 64 horas/aula divididas em duas aulas semanais ao 

longo de 16 semanas, possa colaborar para que os alunos, mesmo de diferentes níveis, 

desenvolvam não somente suas habilidades instrumentais mas também pedagógicas, à 

medida que inserem-se reflexivamente em um processo de ensino-aprendizagem similar 

àquele que poderão promover no contexto coletivo escolar e extraescolar. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

Nesta pesquisa ex-post-facto temos como população investigada, os alunos que 

compuseram a Banda Sinfônica da Universidade Federal do Ceará (UFC) em seu primeiro 

semestre de existência, ou seja, de março a julho de 2015. Sendo que este grupo, 

constituiu-se por alunos da disciplina Prática de Conjunto de Sopros I e do curso de 

extensão. O interesse desta pesquisa é responder a seguinte questão: a metodologia e as 

abordagens utilizadas naquele contexto, advindas do ECIM, promoveram o aprendizado de  
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instrumentos musicais de forma colaborativa, bem como a reflexão sobre a viabilidade de 

inserção de grupos de sopro e percussão no currículo escolar? 

 

Para responder esta questão, optamos por basear nossa reflexão na avaliação dos 

próprios alunos participantes. Assim, para a coleta de dados, formulamos um Questionário 

composto de perguntas abertas e de múltipla-escolha, disponibilizado aos alunos de 

maneira virtual a partir da ferramenta Formulários Google. O preenchimento do formulário 

aconteceu entre os meses de abril e maio de 2017, portanto, quase dois anos após o término 

do semestre escolhido, sendo que dos 29 alunos participantes (nove deles vinculados à 

extensão e vinte vinculados à disciplina Prática de Conjunto de Sopros I), 26 responderam. 

Dentre os três alunos que não responderam, um deles foi coautor desta pesquisa e, portanto, 

absteve-se de responder. Em seguida apresentaremos, através de abordagem qualitativa, os 

resultados obtidos e as reflexões que fizemos sobre os mesmos, embasando-se não somente 

no empirismo, mas na bibliografia da área. 

 

RESULTADOS 

 

A Banda Sinfônica da UFC possui desde sua criação, a intenção de contemplar 

todos os instrumentos comuns a um grupo desta natureza, ou seja: flauta transversal, 

clarinete, oboé, fagote, saxofone, trompete, trompa, trombone, eufônio, tuba e percussão, 

podendo ainda aceitar instrumentos adicionais como o contrabaixo acústico, contrabaixo 

elétrico e piano. No semestre investigado o grupo conteve, considerando os 26 

respondentes, os três que não responderam e dois professores convidados que participaram 

apenas dos concertos, a seguinte instrumentação (gráfico 1): 

 

Gráfico 1: Instrumentação da Banda Sinfônica da UFC em 2015.1 
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Fonte: Resultante da Coleta de Dados 

 

Na ocasião, a média de idade dos 26 alunos respondentes era de 26 anos, sendo oito 

do sexo feminino (31%) e dezoito do sexo masculino (69%). Observa-se aí uma grande 

disparidade entre a quantidade de mulheres executantes ou com interesse de executar 

instrumentos de sopro, o que também pode ser observado em outros estudos da área. Ao 

apresentar dados sobre as bandas de música do Ceará, Robson Almeida (2010) afirma que 

“foi somente na década de 1970 que as mulheres passaram a integrar as bandas, porém só 

as civis. Nas bandas militares, as mulheres passaram a fazer parte somente na década de 

1990” (Pg. 48). Este tema também pode ser identificado como central nas publicações do 

pesquisador e professor da Universidade Federal de Alagoas, Marcos dos Santos Moreira. 

Segundo Moreira (2013), a ausência de mulheres, seja como musicistas ou regentes, é um 

fato histórico que remonta o surgimento das Guildas
1
 na Idade Média, exclusão que se 

manteve ao longo dos anos da mesma forma como em vários outros segmentos da 

sociedade, assunto que pode ser aprofundado nas discussões sobre Patriarcado
2
. O autor 

afirma ainda que esta situação vem sendo alterada nas últimas décadas e assim sendo, a  
 
 
 

1 “Na Idade Média, organização de mercadores, de operários ou artistas ligados entre si por um juramento de 
entreajuda e de defesa mútua (séculos XI-XIX)”. Disponível em: <https://www.priberam.pt/dlpo/Guildas>. 
Acesso em: 29 set 2018.  
2 “O Patriarcado constitui-se num pacto masculino para garantir a opressão de mulheres. As relações 
hierárquicas entre homens, como a solidariedade existente entre eles, capacitam a categoria constituída por 
homens a estabelecer e a manter o controle sobre as mulheres.” (SAFFIOTI, 1979, p.35 apud MOREIRA, 
2013, p. 70). 
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figura do maestro homem, em analogia a figura paterna, deixa de ser a única possibilidade 

dos grupos, mudança que pode ser auxiliada também pelas inovações metodológicas 

advindas dos estudos sobre o ensino coletivo de instrumentos. 

 
Nas novas metodologias de ensino de grupos, também utilizado no ensino 

coletivo, o mestre se torna um mediador e o ensino é quase autossuficiente 
descentralizando a figura 'alicerce' do próprio e consequentemente tornando o 
tema afetividade e gênero um leque investigativo vasto. (MOREIRA, 2013, p. 
71) 

 

Sobre este assunto, acreditamos que a Prática de Conjuntos de Sopro, como 

atividade de educação musical no contexto escolar, pode colaborar com a promoção da 

igualdade de acesso, abrindo portas para a continuidade do estudo em cursos superiores de 

música, sejam eles com vistas a formar professores ou performers. 

 

Tendo em vista que, como citado anteriormente, não há prova de habilidade 

específica para ingresso no Curso de Licenciatura em Música da UFC e que os alunos 

podem inscrever-se em disciplinas optativas a partir do segundo semestre de curso, bem 

como é possível a participação de alunos vinculados unicamente à extensão, perguntamos 

aos participantes (gráfico 2), através de questão de múltipla-escolha, se eles sabiam ler 

partitura no início do semestre e, em caso positivo, qual seu nível. 31% deles responderam 

“Sim, mas era iniciante”, 69% responderam “Sim, tinha fluência na leitura”, nenhum dos 

participantes respondeu “Não sabia ler partitura”. 

 
Gráfico 2: Leitura de partitura 
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Fonte: Resultante da Coleta de Dados 

 

Muito embora nenhum dos participantes tenha dito não saber ler partitura, a prática 

realizada e as respostas apresentadas demonstram que os níveis de leitura eram distintos. 

Os processos de ensino e aprendizagem de leitura musical no contexto das bandas de 

música brasileiras, já estiveram entre os assuntos investigados pelos autores da área. 

Barbosa (1996) identifica um dos modelos mais tradicionais no contexto brasileiro, qual 

seja, o ensino de teoria e divisão musical como primeira parte do processo, normalmente se 

estendendo por meses antes do aluno iniciar o aprendizado de algum instrumento. O oposto 

disto ocorre também, sendo que os alunos iniciam o estudo recebendo orientações de como 

tocar o instrumento sem qualquer orientação sobre a leitura musical, o que acaba 

acontecendo muito tempo depois ou nem acontece, fazendo com que muitos músicos 

passem suas vidas tocando apenas “de ouvido”. O modelo intermediário entre ambos é 

advindo dos “Métodos Ativos” que promovem o aprendizado a partir de vivências que o 

unem teoria e prática de forma lúdica. É com base nisto que ao longo do século XX e início 

do XXI foram desenvolvidos diversos métodos direcionados ao ECIM. No caso específico 

investigado optamos pelo uso do Método Da Capo, desenvolvido por Barbosa (2004)
3
. 

 
 
 
 
 

 
3 BARBOSA, Joel L. Da Capo: método elementar para o ensino coletivo e/ou individual de instrumentos de 
banda. Regência. 1ª. ed. Jundiaí, São Paulo: Keyboard Editora Musical, 2004. 230 p. 
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Se todos os participantes já tinham algum conhecimento prévio sobre a leitura 

musical, isso não se aplica ao tocar o instrumento escolhido (gráfico 3), tendo em vista que 

42% dos participantes disseram não tocar o instrumento antes de começar a participar no 

grupo. Número que se amplia se considerarmos que outros 15% haviam iniciado o estudo 

do instrumento a seis meses ou menos, portanto, 57% dos participantes eram iniciantes. Os 

43% demais dividiam-se em 8% que tocavam de 6 a 12 meses, 12% que tocavam de 1 a 3 

anos e 23% que tocavam a mais de 3 anos. Estes dados identificam um dos maiores 

problemas para práticas coletivas, a diferença de nível entre os participantes, tendo em 

vista que adoção de metodologias que privilegiem somente alunos mais iniciantes em 

detrimento dos mais avançados, ou vice-versa, poderia gerar uma desmotivação em massa 

e consequentemente desistência de alguns dos participantes. 

 
Gráfico 3: Experiência prática prévia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Resultante da Coleta de Dados 

 

Outro resultado relevante apontado pela coleta de dados (gráfico 4) é que 54% 

destes participantes nunca havia participado de um grupo de instrumentos de sopro. 

 
Gráfico 4: Experiência em grupos de sopro 
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Fonte: Resultante da Coleta de Dados 

 

A adoção de um método destinado ao Ensino Coletivo de sopros não é o bastante 

para que as diferenças de níveis sejam resolvidas, isto por que em geral os métodos são 

desenvolvidos para atenderem alunos de um determinado nível específico. Assim, além de 

realizar as atividades propostas, tais como solfejar, cantar, bater palmas, tocar melodias em 

uníssono e em vozes, sempre de forma progressiva, foi necessário refletir juntamente com 

todos sobre as funções daquela proposta, destinada não apenas ao aprendizado de um 

instrumento musical, mas também com vistas à formação de regentes-professores que 

pudessem utilizar tais conhecimentos em prol da educação musical. Assim, dentro de um 

processo comum a todos, buscou-se incentivar que cada participante encontrasse, dentro de 

suas possibilidades, a melhor forma de interação com o grupo. 

 

Quando perguntados se a metodologia utilizada foi adequada, e aí não nos 

referimos unicamente ao método (livro) mas também às abordagens metodológicas 

empregadas, 100% dos participantes responderam “Sim”. Pedimos ainda, que dissessem de 

maneira aberta, sua opinião sobre o método Da Capo. Nas suas respostas apareceram 

comentários sobre a eficácia da progressividade e didática das propostas pedagógicas para 

o trabalho em grupo e individual, a simplicidade de compreensão das atividades e o uso de 

melodias conhecidas que podem estimular não somente o aprendizado da teoria e leitura 

musical mas também a prática de “tocar de ouvido”. Também foram acrescentados  
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comentários sobre a necessidade de complementação das atividades com outros métodos e 

ou repertórios. 

 

Na tentativa de verificar se as abordagens metodológicas usadas pelo regente-

professor foram adequadas, perguntamos aos alunos (gráfico 5), através de questão de 

múltipla escolha, como avaliariam as relações de ensino-aprendizagem promovidas nas 

aulas-ensaios, para tal pergunta, 50% dos participantes responderam que o professor 

utilizava o método mas estimulava os alunos a refletirem sobre a resolução dos problemas, 

e os outros 50% responderam que o professor utilizava o método, estimulava a reflexão e 

incentivava a colaboração entre os alunos. Nenhum dos participantes escolheu as seguintes 

alternativas: “O professor repassava os conteúdos do método aos alunos”; “O professor não 

utilizava um método, o processo de ensino aprendizagem acontecia exclusivamente através 

da colaboração entre os colegas”; ou “O professor não utilizava um método, o processo de 

ensino aprendizagem acontecia exclusivamente através de músicas”. 

 
Gráfico 5: Estímulo à colaboração  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Resultante da Coleta de Dados 

 

Observa-se nas respostas da questão anterior que há uma discordância paritária 

sobre o fato do professor incentivar ou não a colaboração entre os alunos, contudo, ao  
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serem indagados sobre as relações entre alunos de diferentes níveis (gráfico 6), 73% 

respondeu que “havia uma troca de saberes, e todos alunos colaboravam, até mesmo os 

iniciantes”, outros 23% disseram que “alunos mais avançados ajudavam os iniciantes”, ou 

seja, ações colaborativas estiveram presentes nas aulas-ensaios mas não foram 

explicitamente sugeridas pelo professor, ao invés disto, compreendemos que coube ao 

professor dar abertura para que os alunos, mesmo quando iniciantes, realizassem suas 

intervenções junto aos colegas. Apenas 1 dos respondentes, ou seja, 4% responderam que 

os “Alunos mais avançados sentiram-se desinteressados por estarem participando de um 

grupo com alunos iniciantes” e nenhum dos participantes respondeu que “Alunos iniciantes 

sentiram-se desconfortáveis por estarem participando de um grupo com músicos mais 

experientes”. 

 

Gráfico 6: Colaboração entre os alunos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Resultante da Coleta de Dados 

 

 

Obviamente o método e as abordagens metodológicas adotadas, bem como a 

interação entre os participantes, auxiliam no aprendizado, mas somente as quatro horas de 

aula-ensaio semanais não seriam suficientes para que um aluno iniciante desenvolvesse as 

competências necessárias para executar os repertórios escolhidos, assim, havia o incentivo 

para uma prática diária de meia hora de estudo do instrumento por dia da semana, deixando 

um dia livre para descanso. Contudo, ao perguntarmos quantos dias os alunos estudavam o  
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instrumento fora do horário das aulas (gráfico 7), a resposta foi que apenas 19% estudavam 

de cinco a seis dias por semana, 42% estudavam de três a quatro dias e 39% estudavam 

apenas um ou dois dias por semana. 

 
Gráfico 7: Frequência de estudo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Resultante da Coleta de Dados 

 

Em contrapartida, quando perguntados sobre a quantidade de tempo de estudo 

diário (gráfico 8), temos os seguintes resultados: o único estudante que estudou 6 dias por 

semana, disse que o fez durante 1 hora diária; dos 4 participantes que estudaram 5 dias da 

semana, 50% o fizeram por 1 hora e meia a cada dia, os outros 50% o fizeram por 2 horas 

ou mais; dos 8 participantes que estudaram 4 dias por semana, 12,5% o fizeram de 30 a 60 

minutos a cada dia, 25% durante 1 hora e 62,5% durante 1 hora e meia; os 3 participantes 

que estudaram 3 dias por semana, o fizeram durante menos de 30 minutos a cada dia; dos 8 

participantes que estudaram 2 dias por semana, 12,5% o fizeram por menos de 30 minutos 

a cada dia; 37,5% o fizeram durante 1 hora por dia, 37,5% o fizeram durante 1 hora e meia 

e os outros 12,5% o fizeram por 2 horas ou mais a cada dia; dos 2 participantes que 

estudaram 1 dia por semana, 50% o fez por menos de 30 minutos e 50% de 30 a 60 

minutos. 
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Gráfico 8: Tempo de estudo diário 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Resultante da Coleta de Dados 

 

Isto significa que na média, os participantes estudaram menos dias, mas quando 

estudavam o faziam por mais tempo do que o recomendado. Tendo em vista que os 

instrumentos de sopro exigem certa resistência muscular, e que esta resistência é adquirida 

de maneira gradual ao longo dos anos de estudo, é recomendável que alunos iniciantes 

estudem por curtos períodos diários, sem deixar de estudar por muitos dias. Assim a 

musculatura se adaptará progressivamente, de forma adequada e natural aos esforços 

demandados. 

 

Além da participação na Banda Sinfônica da UFC, tanto os alunos do curso de 

licenciatura quanto da extensão, podiam frequentar aulas de instrumento na universidade, 

havendo a possiblidade de inscrever-se na classe de Metais ou Madeiras, oferecidas de 
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maneira coletiva e heterogênea. Contudo, mesmo para alunos iniciantes que pretendiam 

participar da banda, não era obrigatória a participação nestas classes, assim como a 

participação nas classes não demandava a participação na banda. Por assim ser, resolvemos 

questionar os alunos (gráfico 9) e obtivemos como resposta que 65% dos 26 participantes 

faziam aula de instrumento na UFC, 12% frequentavam aulas de instrumento em outra 

instituição e 23% não frequentavam aulas de instrumento. 

 

Gráfico 9: Participação em aulas de instrumento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Resultante da Coleta de Dados 

 

Além do Método Da Capo, utilizado no decorrer de todo o semestre, a medida que 

os alunos avançavam, cada qual em seu ritmo, fomos disponibilizando e experimentando 

arranjos diversos com o grupo, sempre com o cuidado de não pular qualquer etapa, ação 

que pode ser facilmente desempenhada pelo maestro verificando o Quadro Sequencial de 

Conteúdos do Método, que indica resumidamente quais conhecimentos teóricos e práticos 

já foram trabalhados pelos alunos de acordo com o número do exercício ou repertório onde 

se encontram. 

 

Em relação ao repertório, perguntamos aos participantes qual, dentre as obras 

executadas, foi mais relevante para o seu processo formativo. Como resposta (gráfico 10), 
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58% escolheram “Africata”, composta por Quincy C. Hilliard. Dentre os motivos para tal 

escolha, muitos alunos citaram a palavra “desafio”, segundo o Aluno A “era uma peça 

desafio por conta dos ritmos e da região que era preciso tocar do instrumento”, já o Aluno 

B diz que “o fato de uma peça que, no início, parecia impossível, conseguir ser reproduzida 

pelo grupo, me deu uma motivação grande”. Outros alunos apontaram os contrastes da obra 

como significativos para sua escolha, segundo o Aluno C Africata possuía “mudança de 

andamento; exploração de diferentes timbres (utilização das palmas); expressividade na 

dinâmica das partes e solos para diferentes instrumentos”. Os ritmos mais complexos desta 

obra, já mencionados pelo Aluno A, também foram lembrados pelo Aluno D quando diz 

“eu tinha intervenções significativas ao longo da peça, especialmente falando sobre o 

ritmo, como quiálteras, que deveriam ser muito precisas”. Realmente a obra “Africata” foi 

o maior desafio para o grupo, em termos técnicos, esta composição qualifica-se como de 

Nível 2 dentro de um padrão de qualificação de 0.5 a 6, as demais obras executadas na 

ocasião eram todas de 1.5 para baixo. 

 
Gráfico 10: Obras executadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Resultante da Coleta de Dados 

 

Como última questão perguntamos aos alunos se eles acham que a prática de 

conjunto 
 

de sopros pode ser realizada no currículo escolar? 88% dos alunos disseram que sim e 12% 
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disseram que não, dentre os comentários dos 3 alunos que responderam negativamente é 

citado a falta de instrumentos e espaços apropriados para estas práticas no contexto escolar, 

a preferência pela musicalização sem imposição da leitura musical e do sistema tonal, a 

preferência por atividades como o canto coral, a inexistência de tempo para aulas 

exclusivas de música, tendo em vista que a música não é um disciplina, sendo apenas 

conteúdo obrigatório da disciplina de Artes. 

 

CONCLUSÃO 

Obviamente faz parte do papel do professor, avaliar, refletir e corrigir suas práticas 

pedagógicas, mas muitas vezes estas ações acabam sendo deixadas de lado em detrimento 

da grande quantidade de demandas deste profissional. Assim sendo, este artigo, construído 

através de revisão de literatura, coleta de dados junto aos alunos e análise de dados a partir 

de entrelaçamentos com a literatura da área, teve o intuito de fazer-nos refletir sobre os 

resultados alcançados no primeiro semestre de atividades da Banda Sinfônica da UFC, para 

em conseguinte, continuar qualificando a proposta. 

 

Vários aspectos estão explícitos na questão de pesquisa, o primeiro deles questiona 

se a metodologia e as abordagens advindas do ECIM, promoveram o aprendizado de 

instrumentos musicais de forma colaborativa. Como vimos anteriormente, 50% dos 

participantes ressaltou o incentivo a colaboração entre os alunos, em outra questão 73% 

respondeu que “havia uma troca de saberes, e todos alunos colaboravam, até mesmo os 

iniciantes”. Embora a colaboratividade não tenha sido foco principal do processo 

pedagógico, ela é parte essencial das propostas do ECIM, constante não só apenas nas 

orientações dos métodos, mas apontadas em discussões verbais e literárias exercidas por 

diversos autores, principalmente nos Encontros Nacionais de Ensino Coletivo de 

Instrumento Musical (ENECIM). 

 

Em relação a reflexão sobre a viabilidade de inserção de grupos de sopro e 

percussão no currículo escolar, como vimos, 88% dos alunos disseram, tendo por base 

todas as vivências e reflexões apontadas em cada gráfico apresentado, que acreditam nesta 

viabilidade. Os outros 12% trazem importantes contrapontos à esta crença, apontamentos 

estes que emboram reais, podem ser resolvidos de maneira gradativa. Para os autores desta 
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pesquisa essa resolução deve começar pela oferta em cursos de licenciatura em música, de 

disciplinas teórico-práticas  que promovam o ensino e a aprendizagem de instrumentos de 

sopro, apresentem métodos e abordagens metodológicas específicas da área, estratégias de 

arranjo e composição para o trabalho pedagógico com grupos de diferentes níveis, 

manutenção de instrumentos, gestão de grupos musicais escolares, dentre outros. 

 

Um último ponto a ser retomado aqui nesta conclusão é a necessidade de abertura da 

área para discussão destes temas. Pelo levantamento realizado a respeito das publicações 

da Revista da ABEM, podemos imaginar que ou não há autores brasileiros interessados em 

partilhar de suas pesquisas nesta revista, ou que há uma certa seletividade de temas, o que 

nos parece inadequado quando consideramos que diversos países tem como parte 

importante de seus programas de educação muscical escolar, as práticas de conjuntos de 

sopro. Deixemos esta questão aberta para reflexão. 
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APÊNDICE C ‒ SUGESTÃO DE PLANO DE ENSINO PARA DISCIPLINA 

Disciplina: Introdução ao instrumento melódico/madeiras. Campus UFC – Fortaleza 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CAMPUS DE FORTALEZA 

CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA 

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA 

Ano/Semestre  

XXXX/XX 

 

1. Identificação 

1.1. Unidade: Campus de Fortaleza 

1.2. Curso: Licenciatura em Música 

1.3. Nome da Disciplina: Introdução ao Instrumento Melódico/Madeiras 

1.4. Código da Disciplina: ICA2464 

1.5. Caráter da Disciplina:    (  X  ) Obrigatória   (  ) Optativa 

1.6. Regime de Oferta da Disciplina:   (    ) Semestral      (    ) Anual        (  ) Modular 

1.7. Carga Horária (CH) Total: 32 

1.8. Professores: 

2. Justificativa 

Promover o aprendizado de instrumentos de sopro da família das madeiras através do 

ensino coletivo e heterogêneo, promovendo a interdisciplinaridade entre as três 

grandes áreas de formação do curso. 

3. Ementa 

Apresentação dos rudimentos da mecânica e técnica básica dos instrumentos; abordar 

os fundamentos do ensino coletivo de instrumentos como metodologia de ensino; 

aprendizado técnico dos instrumentos através de repertórios diversos. Nesta disciplina 

os alunos optarão por um dos instrumentos pertencentes à família das cordas 

friccionadas, ou madeiras ou metais. 



 

 

89 

4. Objetivo Geral 

Desenvolver a aprendizagem inicial de um instrumento musical de sopro da família 

das madeiras. 

5. Descrição do Conteúdo  

Aula 1: Apresentação do plano de ensino; apresentação dos instrumentos de sopro da 

família das madeiras; elementos históricos, características específicas etc. 

Aula 2: orientações práticas sobre montagem, desmontagem e limpeza dos 

instrumentos; sistema respiratório, exercícios respiratórios, postura, embocadura, 

orientações e experimentação dos instrumentos. Exercícios da Unidade 01 (A ao G) 

Aula 3: exercícios respiratórios e alongamentos; revisão de aula anterior; introdução 

da leitura de notação musical. Unidade 02 – exercícios de 01 ao 06.  

Aula 4: alongamentos e exercícios de respiração; revisão dos conceitos teóricos 

vistos na aula passada; explicação sobre a articulação, revisão da aula sobre o sistema 

respiratório; exercícios 07 e 08; revisão de aula anterior pensando na articulação e 

respiração; exercícios de 09 ao 12. 

Aula 5: alongamentos e exercícios de respiração; revisão da aula anterior;  

apresentação das figuras musicais – a mínima e semínima e suas pausas; apresentação 

e explicação sobre o sustenido o bequadro e o bemol; duetos (primeiro todos tocam a 

1ª voz, em seguida todos tocam a 2ª voz, depois divide-se a turma para que alguns 

façam a 1ª e outros a 2ª voz e por fim inverta as vozes); composição (ler com o 

alunos: quem é o autor, o que é a composição); primeira canção folclórica. Unidade 

03 – exercícios do 13 ao 24.  

Aula 6: alongamentos e exercícios de respiração; revisão da aula anterior; 

explicações sobre a teoria musical (2/4; Sinal de repetição; ¾; Ponto de aumento 

sobre a mínima; armadura; ligadura de expressão e ligadura de duração, cada qual na 

ordem em que os exercícios apresentam); Composições (ler com o alunos: quem é o 

autor, o que é a composição); Canções Folclóricas (1ª Cantar a melodia; 2ª todos 

tocam; 3ª dividir a turma: metade toca e a outra metade canta e depois inverter e 4ª 

todos tocam). Unidade 03 – exercícios do 25 ao 39. 

Aula 7: alongamentos e exercícios de respiração; revisão da aula anterior; 

explicações sobre a teoria musical (explicação e apresentação da figura musical 

colcheia e da fermata); exercícios corporais para compreensão da colcheia; utilização 

das canções folclóricas - O trem de ferro e Capelinha de melão, para melhor 

compreensão dos alunos sobre a colcheia. Unidade 04 – exercícios do 40 ao 46. 

Aula 8: alongamentos e exercícios de respiração; revisão da aula anterior; 

explicações sobre a teoria musical (barra dupla, dinâmicas: p, mp, mf, m cresc e desc); 

duetos (primeiro todos tocam a 1ª voz; em seguida todos tocam a 2ª voz; depois 

divide-se a turma para que alguns façam a 1ª e outros a 2ª voz. Por fim, inverta as 

vozes); Composição (ler com o alunos: quem é o autor, o que é a composição); 

Cânones; Canções Folclóricas (1ª cantar a melodia; 2ª todos tocam; 3ª dividir a turma: 

metade toca e a outra metade canta e depois inverter e 4ª todos tocam). Apresentação 

e contextualização do compositor Ludwig Van Beethoven e de uma de suas obras, a 

9ª Sinfonia. Solicitar aos alunos que pesquisem sobre esse compositor e sobre suas 

obras para compartilhar com a turma na próxima aula. Unidade 04 – exercícios do 47 

ao 56. 
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Aula 9: Conversa sobre Beethoven e suas obras; alongamentos e exercícios de 

respiração; revisão da aula anterior; explicações sobre a teoria musical (ponto de 

aumento sobre a semínima, síncopa, casa 1 e casa 2); exercícios corporais para 

melhor fixação da síncopa; arranjos de canções folclóricas com divisão de vozes; 

Unidade 04 – exercícios do 56 ao 63. 

Aula 10: Destinada à revisão. Pesquisa em casa sobre os ritmos característicos de 

cada uma das regiões do Brasil, com exemplos musicais. 

Aula 11: Conversa sobre a pesquisa dos alunos, os ritmos de cada região do Brasil, 

apreciação dos exemplos musicais; alongamentos e exercícios de respiração; 

aquecimentos com alguns exercícios anteriores; preparação para a apresentação de 

final de semestre, com as 06 músicas. Nesta aula veremos a composição da Região 

Sul e Sudeste. Explicação sobre o Staccato e sobre a dinâmica escrita cresc. A 

fórmula de compasso   será vista no próximo semestre, juntamente com o > acento 

da nota. Composições (ler com os alunos: quem é o autor, o que é a composição); 

Unidade 05 – Exercício 64. 

Aula 12: alongamentos e exercícios de respiração; exercícios de aquecimento; 

executar a composição da aula anterior; trabalhar as composições da Região Sudeste e 

da Região Centro-Oeste. Explicar os termos: To Coda. D.C., D.C. al fine e o Segno 

( ); Unidade 05 – Exercícios 65 e 66. 

Aula 13: alongamentos e exercícios de respiração; exercícios de aquecimento; 

trabalhar as composições da Região Nordeste; releitura dos exercícios 66 e 67.  

Revisar as duas composições vistas na aula passada. Unidade 05 – Exercícios 67 e 68. 

Aula 14: alongamentos e exercícios de respiração; exercícios de aquecimento; 

trabalhar a composição da região Norte e fazer uma releitura das outras 04 

composições e do arranjo. 

Aula 15: alongamentos e exercícios de respiração; exercícios de aquecimento; 

exercícios do 64 ao 69. (se os alunos não conseguirem realizar o solo das músicas, o 

professor pode convidar os alunos das turmas mais avançadas para fazerem; neste 

caso, esta seria a aula para esse ensaio). 

Aula 16: alongamentos e exercícios de respiração; exercícios de aquecimento; 

apresentação pública; autoavaliação e fechamento do semestre. 

6. Metodologia de Ensino 

Aulas teórico-práticas. 

7. Avaliação 

A avaliação será realizada em três etapas: 

1 - Processual: que visa examinar a aprendizagem dos alunos ao longo das atividades 

realizadas em sala de aula (realizada pelo professor). 

2 - Autoavaliação: individual e em grupo que será realizada na 16ª aula. 

3 - Somativa: traz um levantamento do aprendizado de todo o semestre. 

8. Bibliografia Básica e Complementar 

Bibliografia Básica: 

SERAFIM, Magali Bielski. Aquarela ‒ Ensino coletivo e heterogêneo para 

instrumentos de sopro da família das madeiras. Dissertação (Mestrado Profissional em 
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Educação Musical) ‒ Programa de Pós-graduação Profissional em Música, Escola de 

Música, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2020.  

Bibliografia Complementar: 

KLOSÉ, Hyacinthe. Método completo para todos os saxofones. São Paulo: Ed. Ricordi 

Brasileira S/A.  

MASCOLO, Nilson; MASCOLO, Cinthia. Método de iniciação em flauta transversal – 

teoria e prática passo a passo. Volume único. Edição 2019. Disponível em: 

https://sites.google.com/site/estudantesflautastransversal/Home/metodos. Acesso 18 abr. 2020. 

MED, Bohumil. Teoria da música. 4. Ed., rev. ampl. Brasília/DF: Musimed, 1996. 

OZZETTI, Marta; HEIMANN, Erik. Livro didático do Projeto Guri – Madeiras: 

clarinete, flauta e saxofone. Turma A – Básico 1. 1. ed. rev. São Paulo: Associação dos 

Amigos do Projeto Guri; Governo do Estado de São Paulo, 2013. 

PAIS, Erik H. Sopro Novo Bandas Yamaha ‒ Caderno de Saxofone. Editora: Vitale. 

São Paulo, 2008.  

SÁ, Renato de. 211 Levadas rítmicas: para violão, piano e outros instrumentos de 

acompanhamento. São Paulo, SP. Irmãos Vitale S/A Indústria e Comércio, 2002.  

SILVEIRA, Fernando J. Mãos e dedos: técnica, saúde e sucesso para o clarinetista. 

Música Hodie, v. 6, n. 2, p. 51-60, 2006. 

WEST, Charles. Woodwind methods. An essential resource for educators, 

conductors, and students. Florida, U.S.A. Meredith Music Publications, 2015. 
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APÊNDICE D ‒ BULAS 

EXEMPLO DE BULA PARA A UNIDADE 03 

Olá _____________________, 

Conforme conversamos por telefone estou lhe enviando a bula para você fazer a composição. 

Por favor, siga as regras abaixo; se tiver alguma dúvida entre em contato. 

 

1) Preciso de uma composição em 08 compassos. 

2) Só pode usar os seguintes ritmos: 

 

 

 

todos devem fazer o mesmo ritmo - uníssono. 

 

3) Só pode usar as seguintes notas: 

Flauta e oboé: Dó, Sib, Lá e Sol (03) 

Clarinete: Ré, Dó(03), Si, Lá(02) 

Saxofone Alto: Lá, Sol, Fá# e Mi(03) 

Saxofone Tenor: Ré, Dó(04), Si e Lá(03) 

Fagote: Dó, Sib, Lá e Sol(01) 

 

Os números entre parênteses correspondem à posição da nota no pentagrama. 

4) A métrica precisa ser em 2/4 

5) Nesse momento, os alunos ainda não viram o que é tonalidade, então os acidentes precisam 

vir junto à nota. 
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6) Lembrando que essa composição precisa funcionar se eu não tiver o oboé e o fagote, ou 

seja, podem ser vozes diferentes, porém que elas não façam falta na composição, caso eu 

não tenha um desses instrumentos. Você tem duas opções: 

➢ Oboé pode ser uma dobra da flauta e fagote uma dobra do sax tenor;  

➢ ou vozes diferentes, desde que eu possa executar a composição, se eu não tiver algum 

desses instrumentos. 

7) Procure fazer o mais simples possível e utilizar a mesma divisão em todas as vozes; 

8) Escreva um pequeno texto, falando sobre a composição; 

9) Não esqueça de assinar o termo de cedência;  

10) A data para o envio do material é dia ____________; 

11) Qualquer coisa me liga. 

Muito obrigada! 
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EXEMPLO DE BULA PARA A UNIDADE 04 

Olá ________________, 

Conforme conversamos por telefone, estou lhe enviando a bula para você fazer a composição. 

Por favor, siga as regras abaixo; se tiver alguma dúvida entre em contato. 

1) Sua composição é um dueto; 

2) Duas vozes para cada instrumento; 

Uma melodia transposta para todos os instrumentos.  

E a segunda voz vai ser a mesma harmonia para todos os instrumentos. 

3) Fórmula de compasso (4/4) 

4) 16 compassos; 

5) Instrumentação é: 

Flauta transversal, Oboé, Clarinete, Saxofone Alto, Saxofone Tenor e Fagote. 

6) Somente pode usar as seguintes notas para cada instrumento: 

Flauta e Oboé: Dó, Sib, Lá, Sol(03), Ré(04), Mi(03), Mi(04) e Fá(04) 

Clarinete: Ré, Dó(03), Si, Lá(02), Mi(03), Fá#(03), Sol(03), Sol(02) 

Saxofone Alto: Lá, Sol, Fá#, Mi(03), Si(03), Dó#(04), Ré(04), Ré(03) 

Saxofone Tenor: Ré, Dó(04), Si  e Lá(03), Mi(04), Fá#(04), Sol(04), Sol(03) 

Fagote: Dó, Sib, Lá, Sol (01), Ré(02), Fá(02), Mi(02) Fá(01) 

Os números entre parênteses correspondem à posição da nota no pentagrama. 

 

7) A tonalidade é FM; 

8) Você pode usar somente os ritmos abaixo:  



 

 

95 

 

 

 

 

 

 

9) Precisa em algum ou mais momentos aparecer esses ritmos: 

 

 

 

 

10) Procure fazer o mais simples possível, utilizando a mesma divisão em todas as vozes, cuide 

para não usar muitos saltos; 

11) Pode conter fermata, ritornelo, ligaduras e dinâmicas F e p; 

12) Preciso de um pequeno texto, dizendo o que é sua composição, se utilizou ou não alguma 

melodia brasileira, ou o que te inspirou para fazer; 

13) Estou te enviando a carta de cedência, para que eu possa usar a composição; pode colocar a 

tua assinatura online se preferir; 

14) O prazo para entrega do material e dia _________. 

15) Qualquer coisa me liga. 

Muito obrigada! 
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EXEMPLO DE BULA PARA A UNIDADE 05 

Olá _______________, 

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por aceitar o convite para colaborar com minha 

pesquisa de mestrado intitulada: “Sugestões didáticas e metodológicas para o ensino coletivo 

e heterogêneo da família das madeiras”. 

Eu o convidei, por ser compositor, ser nascido ou ter conhecimento sobre os ritmos típicos da 

região ________ do Brasil. Pois bem, a composição que você vai fazer precisa lembrar um ou 

mais ritmos da região ___________ (isso fica a seu critério) e seguir algumas regras. 

Lembrando que é uma composição didática para alunos iniciantes, dentro de um contexto 

coletivo. Vou colocar elas por itens para ser mais claro: 

1) É uma composição com - 01 melodia principal (um pouco mais complexa) e 06 vozes de 

acompanhamento mais fáceis. 

• Sua melodia fica com a Flauta 

• As vozes de acompanhamento são: flauta transversal, oboé, clarinete, saxofone alto, 

saxofone tenor e fagote. 

• Lembrando que essa composição precisa funcionar também se eu só tiver os seguintes 

instrumentos: flauta transversal, clarinete, saxofone alto e saxofone tenor. Portanto, 

pense nisso na hora de escrever. 

Sugestão: Você pode fazer a composição pensando primeiramente nos instrumentos principais 

que são: 

SOLO: flauta transversal  

ACOMPANHAMENTO: Flauta transversal; Clarinete; Saxofone alto; Saxofone tenor. 

Em seguida complementar a composição. 

Desta forma, se eu tiver todos os instrumentos (flauta transversal, oboé, clarinete, saxofone 

alto, saxofone tenor e fagote), a composição fica completa; porém, se eu só tiver os 

instrumentos: flauta transversal, clarinete, saxofone alto e saxofone tenor está funcionará sem 

maiores perdas. 

2) Você deverá me enviar a grade e as partes cavadas; 

3) A composição precisa ter 32 compassos;  

4) Fórmula de compasso: 4/4, 3/4 ou 2/4; 

5) Dinâmicas: p, mp, mf, f, crescendo e decrescendo; 

6) Tonalidades: Fá Maior e/ou Fá Mixolídio; 
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7) A extensão: 

 

8) Ritmos e suas modificações com pausa.  

 

 

 

 

 

 

 

9) Faz-se necessário que você envie um pequeno texto explicando a sua obra, como por 

exemplo: que ritmos usou, por que ela lembra a região ________, é uma composição ou 

um arranjo etc. Vale ressaltar que esse é um método que vai circular pelo Brasil; nem todos 

entenderão o contexto e saberão explicar aos alunos de onde vem tal obra e como ela deve 

ser interpretada. 

10) Por favor me envie o áudio da composição. 

11) Em anexo também a carta de cedência da composição. Peço que leia antes de aceitar meu 

convite. Esta deve ser enviada juntamente com a composição. Estou enviando em word e 

pdf. 

12) O prazo para a entrega da composição é dia __________ 

13) Se tiver dúvidas, entre em contato comigo. 

Mais uma vez muito obrigada! 

Atenciosamente, 

Magali F. Bielski Serafim 
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APÊNDICE E ‒ CARTA DE CEDÊNCIA 

Declaração 

 

 

Eu,________________________________________________, portador da Cédula de  

Identidade nº ____________________, inscrito no CPF sob nº 

_________________________, Residente à Rua ________________________________, nº 

_______, na cidade de __________________________, Estado _________, AUTORIZO o 

uso da minha composição ______________________ em áudio, vídeo e/ou reprodução da 

respectiva partitura em materiais didáticos e na dissertação que está sendo produzida no 

âmbito do mestrado profissional da Universidade Federal da Bahia, sob o nome Sugestões 

Didáticas e Metodológicas para o Ensino Coletivo e Heterogêneo da Família das Madeiras, de 

autoria de Magali F. Bielski Serafim, sob orientação do Professor Joel Barbosa. 

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso acima mencionado em 

todo território nacional e no exterior, em todas as suas modalidades, sendo mantida a 

obrigatoriedade de informação da autoria da obra em todos os materiais que a utilizarem. Por 

esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que 
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APÊNDICE F ‒ LIVRO DO PROFESSOR E LIVRO DO ALUNO (FLAUTA 

TRANSVERSAL) 

No intuito de tornar este documento mais acessível e este arquivo extensão docx em 

formato Word menos carregado, informamos que disponibilizamos os arquivos Livro do 

Professor e o Livro do Aluno (Flauta Transversal, como exemplo), intitulados “Aquarela ‒ 

Ensino coletivo e heterogêneo para instrumentos de sopro da família das madeiras”, ambos de 

minha autoria, em apêndice separado, no formato extensão PDF. Acreditamos que, dessa 

maneira, poderemos acessar qualquer um desses documentos com mais rapidez. 

Atenciosamente, 

Magali F. Bielski Serafim 
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O nome Aquarela surge de uma metáfora oriunda da comparação 

entre as diferentes sonoridades deste naipe e a técnica de pintura 

executada a partir de tintas com cores diversas diluídas em água. 

Assim como em uma obra de arte multicolor, do naipe das madeiras 

fluem melodias de sonoridade inconfundíveis, destacando-se das 

demais da orquestra, quase como se fossem cores radiantes de um 

arco-íris usadas pelo compositor, tal qual faz o pintor em sua tela. 
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Sobre a Autora: 

Magali Fatima Bielski Serafim, iniciou seus estudos de flauta 

transversal em 2006 com João Batista Sartor (UFSM), na Faculdade 

EST em São Leopoldo, posteriormente, estudou com Arthur Elias 

Carneiro (OSPA) e, em 2012, ingressou na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) tendo aulas com o professor Leonardo 

Winter (OSPA). Em 2014 transferiu-se para a Universidade Federal 

do Ceará (UFC), onde concluiu o curso de licenciatura em música 

obtendo Magna Cum Laude. No momento é aluna do Mestrado 

Profissional em Música (PPGPROM) da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) e desenvolve pesquisa sobre o ensino coletivo de 

instrumentos musicais da família das madeiras.  

Como aluna participou de diversos eventos, dentre eles: duas edições do Festival de Música de Santa 

Catarina, estudando com Alberto Almarza (EUA) e Curt Schoeter (Itália); duas edições do Festival de 

Música de Câmara de Caxias do Sul, estudando com Toninho Carrasqueira (Quinteto Villa-Lobos) e Sérgio 

Barrenechea (UNIRIO); uma edição do Festival de Inverno da Unisinos, estudando com Danilo Mezzadri 

(EUA); realizou Masterclass com Michel Bellavance (Suíça); e com Elena Cecconi (Itália); Encontro de 

Flautistas do Rio Grande do Sul; Encontro Internacional de Flautistas na cidade de Campinas/SP; Festival 

Eurochestries em Sobral/CE e das quatro edições do Gramado in Concert em Gramado/RS, onde estudou 

com Adeline Stervinou (França) e Lucas Robatto (UFBA). 

Foi flautista da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH), da Orquestra Sinfônica de Gramado 

(OSG), da Harmonie de Cascades e da Harmonie de l’Université Laval, ambas em Québec no Canadá. Foi 

professora da Orquestra Jovem de Novo Hamburgo, Orquestra Jovem de Gramado, Escola de Música Presto 

e Colégio Sinodal em São Leopoldo/RS e Fundação Bradesco em Caucaia/CE. Atuou na equipe de 

organização das edições de 2017 e 2018 do Festival Eurochestries na região de Charente Maritime na 

França. Foi coordenadora de secretaria das quatro últimas edições do Gramado in Concert. 

Atualmente, além de mestranda na UFBA, é flautista da Banda Sinfônica e Orquestra Sinfônica da UFC e 

do grupo Sons Transversais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Atua 

ainda na equipe de coordenação do Gramado in Concert e faz parte do PesquisaMus – Grupo de Pesquisa 

em Música e Artes. 
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Instruções para a Melhor Utilização do 

Material Didático 

Este material didático é direcionado ao ensino coletivo e heterogêneo de instrumentos de sopro da família 

das madeiras (flauta transversal, oboé, clarinete, saxofone alto, saxofone tenor e fagote) e foi criado pela 

autora durante o Mestrado Profissional em Música (PPGPROM) da Universidade Federal da Bahia (UFBA).  

No contexto brasileiro, o ensino coletivo e heterogêneo de instrumentos musicais acontece em diversos 

espaços, tais como escolas, ONGs, bandas de música, escolas de música, universidades e outros não 

institucionalizados. Assim sendo, Aquarela é um material didático que visa fornecer aos professores, 

sugestões didáticas e metodológicas para o ensino coletivo e heterogêneo destes instrumentos.  

O uso deste material é indicado para classes que contenham flauta transversal, clarinete, saxofone alto e 

saxofone tenor como instrumentos principais, podendo incluir ainda, de maneira opcional, oboé e fagote. 

O material didático é dividido em cinco unidades: 1) Conhecendo a Família das Madeiras (do exercício A 

ao G); 2) Descobrindo Sonoridades (do exercício 01 ao 12); 3) Relembrando Brincadeiras (do exercício 13 

ao 39); 4) Acelerando o Passo (do exercício 40 ao 63); e 5) Brasil de Norte a Sul (do exercício 64 ao 69). 

A unidade 01:  contempla orientações acerca da história, escolha, montagem, desmontagem e limpeza dos 

instrumentos, bem como, acerca da postura, embocadura, respiração e execução das primeiras notas. 

A unidade 02:  contempla os primeiros ensinamentos sobre a teoria musical e na prática trabalharemos 

exclusivamente com a semibreve. 

A unidade 03:  contempla as primeiras composições e canções folclóricas aliadas a conteúdos teóricos, 

trabalhando com a mínima e com a semínima.  

A unidade 04:  é construída em cima da colcheia, seguimos com canções brasileiras, composições, duetos 

e cânones. 

A unidade 05: inclui seis composições e arranjos oriundas das cinco regiões do Brasil, que poderão ser 

ensaiados visando à realização de uma apresentação pública dos alunos.  

Além das cinco unidades, ao final do método, nos anexos você encontra sugestões rítmicas e harmônicas 

de algumas células de ritmos brasileiros que você pode utilizar para fazer o acompanhamento dos 

exercícios. 
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Dentro das unidades você vai encontrar: 

 

• EXERCÍCIOS DE IMITAÇÃO E IMPROVISAÇÃO: 

1 – o professor toca e todos os alunos repetem; 

2 – um aluno toca e todos repetem; 

3 – um aluno toca e escolhe um colega para repetir. 

 

• EXERCÍCIOS DE PERCEPÇÃO E ESCRITA MUSICAL: 

1- o professor vai tocar 02 compassos, os alunos repetem e depois escrevem na partitura; 

2- outros alunos podem tocar para que todos escrevam. 

 

• DUETOS 

1 - todos tocam a 1 voz; 

2- todos tocam a 2 voz; 

3 - dividir a turma, fazer as vozes separadas e depois inverter as vozes. 

Você pode fazer como achar melhor tendo a percepção de sua turma, acima são apenas sugestões. 

 

• CANÇÕES FOLCLÓRICAS 

1 – todas as canções com letras devem ser cantadas e depois tocadas, varie essa ordem; 

2 - a maioria das canções folclóricas contidas neste material estão sendo usadas para apresentar algo novo, 

então utilize-as a seu favor. 

 

• COMPOSIÇÕES E ARRANJOS 

1 – este material foi pensando para o ensino coletivo no Brasil; para tal tivemos a colaboração de amigos 

músicos/compositores de vários Estados e Regiões do Brasil; 
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Quadro Sequencial do Conteúdo 

Unidades Unidade: 01 Unidade: 02 Unidade: 03 

Páginas      

Orientações 

- Apresentação; 

- História; 

- Montagem e 

desomtagem; 

- Preparando 

para tocar; 

- Quadro de 

dedilhados. 

  - Leia  o texto sobre o autor das 

composições e arranjos; 

 - Apresente a composição e/ou 

arranjo; 

- Utilize-se das canções folclóricas 

brasileiras para apresentar novos 

conhecimentos. 

Exercícios A  01 - 06 07 – 12 13 - 19 20 - 30 

Flauta 
     

Oboé 

     

Clarinete 

     

Sax. Alto 

     

Sax. Tenor 

     

Fagote 

     

Ritmos 
  

 
 

Símbolos e 

Termos 

 

 

Articulação   

Atividades 

- Imitação; 

- Improvisação. 

- Imitação; 

- Improvisação. 

- Percepção e 

Escrita Musical; 

- Dueto. 

- Imitação; 

- Improvisação; 

-Dueto c/ palmas 
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Unidades Unidade: 03 Unidade: 04 Unidade: 05 

Páginas     

Orientações    

- composições e 

arranjos para uma 

possível 

apresentação 

musical pública. 

Exercícios 31 - 39 40 - 52 53 - 63 64 - 79 

Flauta 
 

 
 

 

Oboé 

 
 

 
 

Clarinete 
 

 
 

 

Sax. Alto 
 

 
 

 

Sax. Tenor 
 

 
 

 

Fagote 
 

 
 

 

Ritmos 
  

 

 

Símbolos e 

Termos 

- Armadura; 

- Ligadura de 

Prolongação; 

- Ligadura de 

expressão 

- Anacruse; 

- Cânone;  

 
 

- cresc... 

- D.C 

- D.C al Fine  

- Fine 

 - D.C al Coda 

- To Coda 

Atividades 
- Percepção e 

Escrita Musical. 

- Imitação; 

- Improvisação; 

- Dueto; 

- Cânone. 

 

 
 

 

+ 
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Unidade 01: Conhecendo a Família das 

Madeiras 

Apresentação dos instrumentos 

Dentre os diversos materiais disponíveis na internet que explicam sobre os instrumentos, sugerimos 03: 

1 – O Ministério da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Fundação Osesp 

(Orquestra Sinfônica de São Paulo) apresentam: a série “Instrumentos de Orquestra - Conhecendo a Osesp”. 

Existe um vídeo para cada um dos instrumentos da família das madeiras que pode ser apresentado aos 

alunos. 

• Instrumentos de Orquestra - Flauta | Claudia Nascimento. Clique aqui.  

• Orquestra Petrobras Sinfônica - TV OPES - Apresentam os instrumentos. Clique aqui. 

• Brasil de Tuhu – Videoaula Fagote (acessível) | Fábio Cury | Fundamentos. Clique aqui. 

2 – Mostrar vídeos de solos para cada instrumentos, tanto no campo popular como no campo erudito; 

3 – Também pode tocar os instrumentos que tiver e/ou souber, ou convidar pessoas para que possam 

apresentar esses instrumentos; 

4 ‒ Pode indicar para os alunos canais do YouTube ou vídeos sobre os instrumentos. Seguem abaixo 

alguns exemplos: 

• Flauta Transversal: Estudantes de Flauta por Nilson Mascolo Filho. Clique aqui.  

• Clarinete: Canal do Clarinete. Clique aqui. 

• Saxofone: Elias Coutinho. Clique aqui. 

5 – Sugiro deixar os instrumentos montados sobre uma bancada/mesa onde os alunos possam 

ver/experimentar livremente; 

6 ‒ Explique cada parte dos instrumentos (utilize a p. 08 do livro do aluno); 

 

Montar, desmontar, limpeza e escolha dos instrumentos 

7 – Ensine os alunos a desmontarem e limparem os instrumentos; 

8 ‒ Ensine os alunos a montarem o instrumento; 

9 – Dê uma atenção aos instrumentos de palheta simples: como colocar a palheta e como tirar; 

10 – Deixe os alunos escolherem seu instrumento; 

11 – Explique de forma clara como tirar o som de cada um dos instrumentos, para que os alunos possam 

experimentá-los;  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wp9ZLMpVt-c
https://www.youtube.com/channel/UCUcHuxsWtNmC3aY7uQyLV3A
https://www.youtube.com/watch?v=30p0kF-8_H4
https://www.youtube.com/user/nilsonmascolo/videos?view=0&sort=da&flow=grid
https://www.youtube.com/channel/UCnzG3jMadS3BPNZ9Dn_Ss_A
file:///C:/Users/magaf/Downloads/•%09https:/www.youtube.com/channel/UCZScennoEzg9v0gilZPPXIA
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12 – Incentive os alunos a experimentarem os outros instrumentos; 

13 – Com o instrumento escolhido entregue o livro do aluno. 

 

Respiração 

14 - Trabalhar alguns exercícios de respiração; 

Para explicar melhor sobre a respiração veja: Animação 3D sobre o processo de respiração. Clique aqui. 

 

Postura e Embocadura 

15 – Apresente a página 09 do livro do aluno “Preparando para tocar”. 

 

Primeiras notas 

16 – Explique a página 10 do livro do aluno “Quadro de dedilhados.” Lembre-se de que esses quadros foram 

retirados do aplicativo Fingering e em alguns instrumentos não temos a posição de todas as notas. Então 

incentive os alunos a baixarem esse aplicativo Fingering (music) Clique aqui. 

17 – Os exercícios do A ao G, somente o professor tem acesso, pois foram pensados para serem trabalhados 

de forma não convencional. 

18 – As notas que cada um dos instrumentos irá executar nesses sete exercícios são: 

• Flauta e Oboé: Sol, Lá e Si (03) 

• Clarinete: Sol, Fá, Mi (03) 

• Saxofone Alto e Tenor: Sol, Lá, Si (03) 

• Fagote: Fá, Mi e Ré (02) 

19 - A cada exercício um instrumento inicia, mudando assim a ordem de execução (note que o oboé sempre 

está junto com a flauta transversal e o fagote sempre está acompanhando o sax tenor, pensamos desta forma 

já que esses dois instrumentos são de difícil acesso, assim se faltar algum destes instrumentos ainda é 

possível fazer a atividade); 

20 – Em cada exercício há uma parte destinada à observação. Você pode utilizá-la para suas anotações 

diárias, sobre o desenvolvimento dos alunos.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G5tTlA6CfEc%3e;
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingercharts.flute&hl=pt_BR


Aquarela – Livro do Professor 

15 

As Partes da Flauta Transversal 
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As Partes do Oboé 
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As Partes do Clarinete 
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As Partes do Saxofone Alto 
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As Partes do Saxofone Tenor 
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As Partes do Fagote 
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Seu Corpo e o Instrumento 

Embocadura  

(Somente com o bocal)  

1- Os lábios precisam estar centralizados no furo do bocal, de 

forma relaxada; para isso apoio o bocal na parte côncava do 

queixo; 

2 - repouse o lábio inferior sobre o porta-lábio; 

3 - o lábio superior fica um pouco mais para frente, de modo a 

direcionar o ar para dentro do bocal; 

4 - Se sua emissão estiver correta, vai perceber um pequeno 

triângulo se formando no bocal, que é produzido pelo seu ar em 

atrito com o bocal. Produza o som na frente de um espelho, ou 

peça ajuda para seu colegas (para eles poderem ver ou filmar ou tirar fotos para você);  

5 - Passe um tempo com o bocal, emitindo som.  

 

Os pontos de apoio (flauta motada) 

1 - A flauta tem três pontos de apoio: 

a) o queixo; 

b) a base do dedo indicador da mão esquerda ; 

c) o polegar da mão esquerda; assim formamos um jogo de vetores e, 

consequentemente, teremos maior sustentação; 

2 - A polpa dos dedos repousam sobre as chaves 

3 - A mão esquerda 

‣o tubo da flauta deve estar apoiado na base do dedo indicador; 

‣o polegar da mão esquerda fica sobre a chave do Si; 

4 - a mão direita 

‣o polegar da mão direita fica embaixo da chave do Fá 

e é um dos pontos de apoio; 

‣é preciso ter atenção com o dedo mínimo; ele 

permanece sobre a chave do Ré#/mib a maior parte do 

tempo, mas atente-se para não colocar muita pressão 

sobre ele. 

Sentado 

Sente-se na ponta da cadeira, não encoste suas costas no apoio da cadeira e deixe 

seu tronco ereto. 

Em pé 

1 - os braços afastados do tórax e relaxados, a cabeça erguida olhando para a linha 

do horizonte. Seus braços precisam estar afastados do tronco de modo a deixar a 

flauta em posição vertical. 

2 - as pernas devem estar ligeiramente afastadas na mesma direção dos ombros; 

3 - os joelhos levemente flexionados dando assim maior conforto e sustentação ao 

corpo. 

a 
b 

c 
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Seu Corpo e o Instrumento 

Embocadura  

(Somente com a palheta) 

1 - Posicione a palheta no centro do lábio inferior e recolha os lábios para dentro 

da boca, de forma que os lábios cubram os dentes e envolvam a palheta; 

2 - cuide para não vazar ar pelo lados da embocadura; (vide seta a) 

3 - não morda a palheta ‒ não pressione a palheta com os dentes, mas sim com 

toda a musculatura da embocadura, de forma a obter uma pressão circular em volta 

da palheta; 

4 - treine a emissão sonora apenas soprando na palheta. Sopre de forma contínua 

e focada no centro dela, fazendo-a vibrar e produzindo um ruído. Nesse momento 

pode ser que você sinta um pouco de cócega por causa da vibração da palheta. 

Tente cada vez mais um ruído contínuo e estável.  

 

Pontos de apoio (oboé montado) 

1 – O Oboé possui dois pontos de apoio: 

‣o polegar da mão direita tem seu lugar na parte detrás do corpo inferior 

do instrumento; 

‣a embocadura (observe setas a e b); 

2 - a mão esquerda e direita ficam em formato de “C” (Observea as setas 

c e d); 

3 - Cuidado ao manusear a palheta! Ela é frágil e pode se romper com o 

menor impacto, inclusive em roupas, cabelos e nos dentes; 

4 - Utilize a polpa dos dedos para pressionar as chaves do instrumento. 

 

Sentado 

1 - Sente-se no meio ou na ponta da acento e, o mais 

importante, mantenha seu tronco ereto;  

2 - Sente-se de maneira confortável apoiando os pés no chão e deixando-os 

relativamente paralelos entre si e abertos; 

3 - os braços ficam ligeiramente afastados do tronco (aproximado um palmo fechado) 

4 - os punhos devem ficar alinhados com os antebraços e cotovelos, sem dobrá-los nem 

para baixo e nem para cima. 

 

Em pé 

1 - as pernas devem estar ligeiramente afastadas na mesma direção dos ombros; 

2 - os joelhos levemente flexionados dando assim maior conforto e sustentação ao corpo; 

3 - a coluna ereta; 

4 - ombros relaxados; 

5 - o instrumento tenderá a formar aproximadamente um ângulo de 45º em relação ao 

seu corpo. 

 

a 

c d 

b 
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Seu Corpo e o instrumento 

Embocadura 

(Somente com a boquilha, palheta, braçadeira e o barilhete) 

1 - apoie os dentes superiores na boquilha; 

2 - o lábio inferior é ligeiramente curvado para dentro da boca, de modo que 

fique entre os dentes e a palheta. Seu queixo precisa ficar esticado; 

3 – coloque a boquilha na sua boca, de modo que seu lábio inferior pressione 

o ponto onde a palheta encosta na boquilha;  

4 - a parte de cima da boquilha é encostada aos dentes do maxilar superior. O 

local de contato entre os dentes e a boquilha deve ser, aproximadamente, 1 cm 

a partir da ponta da boquilha; 

5 - pratique somente com a boquilha e o barrilhete até que consiga entender a 

pressão necessária para a produção do som; 

 

Pontos de apoio (Clarinete montado) 

1 – O Clarinete possui dois pontos de apoio: 

‣o polegar da mão direita tem seu lugar na parte detrás do corpo inferior do 

instrumento; 

‣a embocadura (o contato da boca com a boquilha); 

2 - a mão esquerda e direita ficam em formato de “C” (Observe as setas a e b na 

figura ao lado); 

3 - mantenha a polpa de seus dedos próximos aos anéis e 

orifícios; 

4 - deixe seus punhos alinhados em relação ao seu 

antebraço; obeserve as setas a e b, na figura ao lado; 

5 - seus braços precisam estar ligeiramente afastados de 

seu corpo. 

 

Sentado 

Sente-se na ponta da cadeira, deixe seu tronco ereto, cuide para que sua cabeça 

esteja alinhada com o seu tronco. Para ler a partitura baixe os olhos e não a cabeça; 

toda a planta de seus pés deve estar tocando o chão, de modo a ter mais sustentação 

ao corpo. 

 

Em pé 

1 - as pernas devem estar ligeiramente afastadas na mesma direção dos ombros; 

2 - os joelhos levemente flexionados dando assim maior conforto e sustentação ao 

corpo; 

3 - a coluna ereta e os ombros relaxados; 

4 - o instrumento tenderá a formar aproximadamente um ângulo de 45º em relação 

ao seu corpo. 

 

a 

b 
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Seu Corpo e o instrumento 

Embocadura 

(Somente com a boquilha, abraçadeira e palheta) 

1 - apoie os dentes superiores na boquilha; 

2 - o lábio inferior é ligeiramente curvado para dentro da boca, de modo 

que fique entre os dentes e a palheta. Seu queixo precisa ficar esticado; 

3 - coloque a boquilha na sua boca, de modo que seu lábio inferior 

pressione o ponto onde a palheta encosta na boquilha. 

4 - pratique somente com a boquilha até que consiga entender a pressão 

necessária para a produção do som; 

 

Pontos de apoio (Saxofone montado) 

O Saxofone possui quatro pontos de apoio:  

1- O polegar da mão direita tem seu lugar na parte detrás do corpo inferior 

do instrumento: 

‣a embocadura; 

‣a correia auxilia no equilibrio do instrumento e deve ser ajustada ao 

corpo de cada aluno; 

‣o polegar da mão esquerda ajuda no equilíbrio da parte superior do 

instrumento e também é responsável por acionar algumas chaves. 

2 - A mão esquerda e direita ficam em formato de “C” (Observe setas a e 

b na figura ao lado).  

3 - Mantenha a polpa de seus dedos 

próximos às chaves;  

4 - Deixe seus punhos alinhados em relação 

ao seu antebraço; 

5 - Seus braços precisam estar ligeiramente 

afastados de seu corpo. 

 

Sentado 

Sente-se na ponta da cadeira, deixe seu tronco ereto, cuide para que sua cabeça 

esteja alinhada com o seu tronco. Para ler a partitura baixe os olhos e não a 

cabeça. A base de seus pés deve estar tocando o chão, de modo a ter mais 

sustentação ao corpo. Não apoie o saxofone na base da cadeira. 

 

Em pé 

1 - As pernas devem estar ligeiramente afastadas na mesma direção dos 

ombros; 

2 - os joelhos levemente flexionados dando assim maior conforto e sustentação 

ao corpo; 

3 - a coluna ereta e os ombros relaxados; 

 

a 

b 
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Seu Corpo e o instrumento 

Embocadura 

(Somente com a boquilha, abraçadeira e palheta) 

1 - apoie os dentes superiores na boquilha; 

2 - o lábio inferior é ligeiramente curvado para dentro da boca, de modo que fique 

entre os dentes e a palheta. Seu queixo precisa ficar esticado; 

3 - coloque a boquilha na sua boca, de modo que seu lábio inferior pressione o 

ponto onde a palheta encosta na boquilha. 

4 - pratique somente com a boquilha até que consiga entender a pressão necessária 

para a produção do som; 

 

 

Pontos de apoio (Saxofone montado) 

1 - Saxofone possui quatro pontos de apoio: 

‣o polegar da mão direita tem seu lugar na parte detrás do corpo inferior do 

instrumento; 

‣a embocadura; 

‣a correia auxilia no equilíbrio do instrumento e deve ser ajustada ao corpo de 

cada aluno;  

‣o polegar da mão esquerda ajuda no equilíbrio da parte superior do 

instrumento e também é responsável por acionar algumas chaves. 

2 - A mão esquerda e direita ficam em formato de “C” (Observe setas a e b).  

3 - Mantenha a polpa de seus dedos próximos às chaves. 

4 - Deixe seus punhos alinhados em relação ao seu antebraço. 

5 - Seus braços precisam estar ligeiramente afastados de 

seu corpo. 

6 - O saxofone tenor fica posicionado à direita do seu corpo 

(Observe a seta b). 

 

Sentado 

Sente-se na ponta da cadeira, deixe seu tronco ereto, cuide para que sua cabeça esteja 

alinhada com o seu tronco. Para ler a partitura baixe os olhos e não a cabeça; a base 

de seus pés deve estar tocando o chão, de modo a ter mais sustentação ao corpo. 

 

Em pé 

1 - as pernas devem estar ligeiramente afastadas na mesma direção dos ombos; 

2 - os joelhos levemente flexionados dando assim maior conforto e sustentação ao 

corpo; 

3 - a coluna ereta;  

4 - ombros relaxados. 

 

a 

b 

c 
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Seu Corpo e o instrumento 

Embocadura  

(Somente com a palheta) 

1 - O lábio superior se projeta ligeiramente à frente do lábio inferior 

e os lábios envolvem os dentes;  

2 - coloque a palheta no centro da boca e os lábios se fecham; 

3 - cuide para não vazar ar pelos lados da embocadura; 

4 - os lábios funcionam como funil direcionando o ar diretamente 

para a palheta; 

5 - não morda a palheta ‒ não pressione a palheta com os dentes, mas sim com toda a musculatura da 

embocadura; a pressão que você deve exercer sobre a palheta deve ser suficiente para não vazar o ar; 

6 - treine a sua emissão somente com a palheta, sinta a palheta vibrar; você vai sentir uma pequena cócega. 

Assim, a palheta estará vibrando. Faça o mesmo processo com o tudel. 

 

Pontos de apoio (fagote montado) 

1 - O Fagote possui três pontos de apoio:  

‣da mão direita que repousa sobre o passarinho; 

‣a base do dedo indicador da mão esquerda; 

‣e a correia que ajuda no equilíbrio e na sustentação do instrumento (regule 

a correia de modo que a palheta se encaixe na altura do seu lábio superior). 

2 - O fagote fica do seu lado direito, seguindo em diagonal para a esquerda 

(observe a seta a); a leitura é feita pela sua direita. 

3 - Cuidado ao manusear a palheta! Ela é frágil e pode se romper com o 

menor impacto, inclusive em roupas, cabelos e 

nos dentes. 

4 - Utilize a polpa dos dedos para pressionar as 

chaves do instrumento; isso facilita a digitação. 

 

Sentado 

1 - Sente-se no meio ou na ponta da cadeira, não encoste suas costas no apoio da 

cadeira e deixe seu tronco ereto. 

2 - Sente-se de maneira confortável onde toda a planta dos seus pés toque o chão. 

3 - Os braços ficam ligeiramente afastados do tronco (será um processo normal 

quando segurar o instrumento). 

4 - Os punhos ficam alinhados com o antebraço. 

Em pé 

1 - as pernas devem estar ligeiramente afastadas na mesma direção dos ombros; 

2 - os joelhos levemente flexionados, dando assim maior conforto e sustentação 

ao corpo; 

3 - a coluna ereta e os ombros relaxados. 
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Dedilhado da Flauta Transversal 

 

 

 

 

  

Fonte: Fingering (music) 
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Dedilhado do Oboé 

 

 

 

  

Fonte: Fingering (music) 
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Dedilhado do Clarinete 

  

Fonte: Fingering (music) 
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Dedilhado do Saxofone Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fingering (music) 
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Dedilhado do Saxofone Tenor 

 

  

Fonte: Fingering (music) 
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Dedilhado do Fagote 

  
Fonte: Fingering (music) 
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Exercício - A 

Flauta Oboé 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

Observação: 
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Exercício - B 

Flauta 

 

Oboé 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

 

Observação: 
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Exercício - C 

 

 

 

Observação: 
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Exercício - D 

Flauta Oboé 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

Observação: 
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Exercício - E 

 

 

Observação: 
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Exercício - F 

 

 

Observação: 
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Exercício G - Imitação: Professor - Aluno 

21 – Trabalhe a imitação ‒ o professor toca um ou dois compassos e os alunos imitam; em seguida, cada 

aluno faz e os outros repetem. Para isso podem ser utilizadas as seguintes notas em cada um dos 

instrumentos: 

• Flauta e Oboé: Lá e Si (03) 

• Clarinete: Sol, Mi (03) 

• Saxofone Alto: Si (03) 

• Saxofone Tenor: Sol (03) 

• Fagote: Fá e Ré (02); 

22 – Você também pode trabalhar pequenas melodias de ouvido. 

23 – Incentive os alunos a verem vídeos sobre esses instrumentos em casa e trazerem curiosidades e dúvidas 

para a próxima aula. 

 

 

Observação: 
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Unidade 02: Descobrindo Sonoridades 

Nesta unidade iniciamos os exercícios, como a notação musical convencional. 

 

Exercícios de aquecimento e alongamento: 

1 – Aconselha-se fazer alguns exercícios corporais de aquecimento antes e de alongamento depois das aulas; 

 

Exercícios de respiração: 

2 – Após os exercícios de aquecimento corporal, faça alguns exercícios respiratórios para aumentar a 

capacidade pulmonar dos seus alunos. 

 

Postura e embocadura: 

3 – Corrija a postura e a embocadura (esses dois pontos devem ser trabalhados durante todo o semestre).  

 

Teoria musical: 

4 – A partir deste momento teoria e prática andam juntas: antes de começar os exercícios, explique a página 

11 do aluno sobre as atividades: 1) Pauta e pentagrama; 2) Linhas suplementares superiores e inferiores; 3) 

Clave de Sol; 4) Clave de Fá; 5) Compassos, Barra de Compasso e Barra final; 6)  Fórmula de Compasso; 

7) Semibreve e sua pausa. Observe a coluna do professor, os traços (_______________) ao lado das figuras 

na coluna do aluno são para os eles escreverem os respectivos nomes.  

 

Exercícios práticos: 

5 – Os exercícios estão ligados à semibreve para melhor compreensão da embocadura e postura. 

6 – Teremos exercícios de imitação e improvisação; 

7 – Esta unidade contempla os exercícios de 01 ao 12. 
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Professor Aluno 

1.  1.  

2.  2.  

3. Clave de Sol 

Depois de explicar sobre as claves faça os alunos 

treinarem sua escrita. 

 

3. ______________ 

 

4. Clave de Fá 4. _______________ 

 

5.   5.  

6. Fórmula de Compasso 

 

6. ________________ 

  

7.   7.   
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01 – Minha Primeira Nota 

A cada nova nota, o aluno terá a posição dela ao lado do exercício. 

Flauta 

 

Oboé 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

Observação: 
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02 – Minha Segunda Nota 

Nova nota 

Flauta 

 

Oboé 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

 

Observação: 
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03 – As Duas Juntas 

 

Observações 
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04 – Conhecendo Mais uma Nota 

Nova nota 

Flauta 

 

Oboé 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

 

Observações 
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05 – Já Aprendi Três 

 

Observação: 
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06 – De Trás para Frente 

 

 

Observação: 
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07 – Articulação 

Neste exercício explique como fazer a articulação. 

 

 

 

Observação: 
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08 – Respiração 

Professor Aluno 

8. Neste exercício explique sobre a respiração; 

Pode-se utilizar vídeos sobre respiração. 

8. 

 

Observações: 

 

________________

________________

___________ 

_______________ Sinal da 

Respiração 
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09 – Respira, Articula e Muda 

 

 

 

Observação: 
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10 – Sobe e Desce 

 

 

Observação: 
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11 – Vamos Jogar 

Exercício de imitação e improvisação (podendo usar somente as notas que estão na partitura). Seguem 

abaixo exemplos de como trabalhar esse exercício: 

• o professor toca e todos os alunos repetem; 

• um aluno toca e todos repetem; 

• um aluno toca e escolhe um colega para repetir. 

 

 

Observação: 
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12 – Agora Tem mais Uma 

Nova nota 

Flauta Oboé 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

 

Observação: 

 



Aquarela – Livro do Professor 

54 

Unidade 03: Relembrando Brincadeiras  

Composições: 

1 – Nesta unidade você vai encontrar as primeiras composições. 

2 – Leia para os alunos o texto a respeito do autor e sobre a sua a composição, para que eles possam 

entender melhor a composição e por quem e para que foi feita. 

3 – Essas composições vão aparecer nas unidades 3, 4 e 5; siga o mesmo procedimento. 

 

Canções Folclóricas Brasileiras: 

4 – Teremos as primeiras canções folclóricas brasileiras que, normalmente, serão utilizadas para 

apresentar algum elemento novo, utilize ela a seu favor.  

5 – Isso também acontece nas unidades 3 e 4. 

 

Teoria musical: 

6 – Nesta unidade trabalharemos com a mínima e com a semínima e, assim como a unidade 02, os 

conhecimentos teóricos aparecem a cada exercício; portanto, antes de começar o exercício explique a parte 

teórica. 

 

Exercícios práticos: 

7 – Os exercícios estão ligados à mínima e à semínima. 

8 – Teremos exercício de imitação e improvisação, percepção e escrita musical e duetos. 

9 – Esta unidade comtempla os exercícios de 13 ao 39. 
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13 – Conhecendo a Mínima 

Professor Aluno 

9. Explique a Mínima.  9.   

 

 

Observação: 
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14 – Ainda sobre a Mínima 

Professor Aluno 

10. Explique o Sustenido   10.  

_____________________ 

 

Observação: 
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15 – Vamos Misturar  

Professor Aluno 

11. Explique o Bemol e o Bequadro 

 

11.  

_________________________ 

 

          _________________________ 

 

Observação: 
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16 – Cuidado com os Dedos 

 

Observação: 
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17 – Treinando o Ouvido e a Escrita 

Exercícios de percepção e escrita musical: 

1- O professor vai tocar dois compassos, os alunos repetem e depois escrevem na partitura. 

2- Incentive os alunos a fazerem essa atividade, ou seja, um aluno faz o papel do professor 

 

 

Observação: 
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18 – Vamos Dividir - Dueto 

Primeiro dueto, indica-se fazer: 

1 – Todos tocam a 1ª voz; 

2 – Todos tocam a 2ª voz; 

3 – Dividir a turma, cada um faz uma voz e depois inverter a voz. 

 

Observação: 
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19 – Cantigueta  

Cantigueta – Jáderson Teixeira (CE) 

Sobre a autor: Doutor (2015) e Mestre (2011) em Educação Brasileira pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Metodologia do Ensino das 

Artes (2007) pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Bacharel em Música 

(2005) por essa instituição. Tocou Fagote na Orquestra Eleazar de Carvalho, Clarinete 

no Quinteto Alberto Nepomuceno, Flauta Doce no Grupo Ad Libitum e Piano no Grupo 

Symphonia. Como pianista, recebeu o 1° prêmio no Concurso de Piano Paurilo Barroso, categoria Branca 

Rangel, realizado pela FUNCET. Tem experiência como maestro de grupos instrumentais e é professor do 

curso de Licenciatura em Música da UFC. 

 

Sobre a composição: Fiz essa composição a pedido da autora, ciente da importância de ampliar ao máximo 

o acesso ao aprendizado de um instrumento musical. A estrutura é altamente simples, como se pode ouvir, 

e chamei-a de Cantigueta para aludir a uma pequena peça que se pode solfejar e tocar alternadamente. 

 

Observação: 
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20 – Conhecendo a Semínima 

Professor Aluno 

12. Explique a Semínima. Explique novamente a 

articulação.  

12.    

 

 

Observação: 
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21 – Com Palmas – Dueto 

Dueto com percussão corporal (palmas): 

• todos tocam a melodia; 

• todos fazem a parte das palmas; 

• dividir para que uns façam a parte melódica e os outros a rítmica, depois inverter. 

 

Observação: 
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22 – Trenzinho  

Canção: Trenzinho – Folclore Brasileiro. 

Primeira Canção! 

 

Observação: 
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23 – Vamos Jogar 

Exercício de imitação e improvisação (podendo usar somente as notas que estão na partitura). Segue 

abaixo exemplos de como trabalhar esse exercício: 

• o professor toca e todos os alunos repetem; 

• um aluno toca e todos repetem;  

• um aluno toca e escolhe um colega para repetir 

 

 

Observação: 
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24 – Treinando o Ouvido e a Escrita 

Exercícios de percepção e escrita musical: 

• O professor vai tocar 02 compassos, os alunos repetem e depois escrevem na partitura. 

• Incentive os alunos a fazerem essa atividade ‒ um aluno faz o papel do professor. 

 

 

Observação: 
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25 – Agora Virou Dois 

Professor Aluno 

13. Explique a fórmula de compasso:  13.  

 

Observação: 
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26 – O Suspense do Curupira  

O Suspense do Curupira - Frederico Campos dos Santos (MG) 

Sobre o autor: Graduado em Música (Bacharelado em Flauta 

Transversal) pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UFMG), 

MBA em Gestão Cultural pela UNA. Possui ainda formação musical em 

Canto Lírico e Flauta pelo Centro de Formação Artística do Palácio das 

Artes. Nos últimos anos tem se dedicado ao estudo da preservação de 

acervos de dança e música, utilizando software de sistemas, aplicativos 

e dados de captura de movimento. Atua como artista independente, compositor e professor. É integrante do 

Grupo de Pesquisa "Corpo, Música e Cultura". 

Sobre a composição: "O curupira é um anão de cabeleira ruiva, com extraordinária força física, pés ao 

inverso, calcanhares para a frente, que vive nas matas brasileiras. Com seu assobio, o curupira engana 

caçadores e viajantes que se aventuram pelas matas brasileiras, fazendo-os perder o rumo certo, 

desorientando-os dentro da floresta de onde nunca mais conseguiram sair. Seringueiros e roceiros deixam 

presentes nas trilhas que atravessam, de modo a agradá-los ou pelo menos distraí-los." 

 

Observação: 
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27 – Pequena Canção de Ninar  

Pequena Canção de Ninar – Alexandre Gonçalves (SC) 

Sobre o autor: É Professor Temporário da Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

dos Cursos de Licenciatura em Música - Educação Musical e Bacharelado em Música 

- Regência. É Bacharel e Mestre em Música - Sub-área: Práticas Interpretativas - 

Piano pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), e Doutor em Música 

Educação/Cognição Musical pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Atua 

como compositor de trilhas sonoras para cinema e televisão. Tem experiência na área 

de Artes, com ênfase em Educação Musical, Performance Musical - Piano, Arranjo, Composição e 

Regência. 

Sobre a composição: A partir das diretrizes apresentadas, pensei em escrever uma linha melódica que 

permita ao professor trabalhar outros parâmetros musicais, após o treino das notas (tais como articulação, 

dinâmica, ou outras subdivisões rítmicas de acordo com o desenvolvimento de cada aluno). Como o 

andamento necessitava ser lento, escrevi uma frase com antecedente e consequente. A sonoridade dentro do 

andamento lembra uma canção de ninar; daí o título escolhido. 

 

Observação: 
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28 – Serra, Serra, Serrador 

Canção: Serra, Serra, Serrador - Folclore Brasileiro. 

Trabalhe a melodia cantando com os alunos; depois executar a canção. 

 

Observação: 
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29 – Dlim-Dlim-Dlão 

Professor Aluno 

14. Antes de começar a música, explique a 

barra de repetição. 

Canção: Dlim-dlim-dlão – Folclore Brasileiro 

 

 

15. Explique a Fórmula de compasso C.  

14.  

 

 

 

15.   

 

 

Observação: 
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30 – Bambalalão 

Professor Aluno 

16. Explique a fórmula de compasso  

Canção: Bambalalão - Folclórica Brasileira, original do 

Realengo/Rio de Janeiro. 

 

16.  

 

 

 

Observação: 
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31 – Ponto de Aumento 

Professor Aluno 

17. Explique sobre o ponto de aumento. 

Nova nota. 

17.  

Flauta 

 

Oboé 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

Observação: 
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32 – Tem Outra Forma 

Seguimos com o ponto de aumento agora em compasso 4/4. 

 

Observação: 
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33 – Inverteu 

Para certificar que os alunos entenderam. Temos neste exercício mínima pontuada e semínima e depois 

semínima com mínima pontuada. 

 

 

Observação: 
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34 – Treinando o Ouvido e a Escrita 

Exercícios de percepção e escrita musical: 

• O professor vai tocar 02 compassos, os alunos repetem e depois escrevem na partitura. 

• Incentive os alunos a fazerem essa atividade ‒ um aluno faz o papel do professor 

 

Observação: 

 



Aquarela – Livro do Professor 

77 

35 – Tijolo de Algodão 

Tijolo de Algodão - Tenison Santana dos Santos (BA) 

 

Sobre o autor: Professor de Trombone, Estágio Supervisionado e Metodologias 

do Ensino da Música na Universidade Estadual do Ceará, curso de Licenciatura 

em Música. Mestre em Música e Bacharel em Instrumento Trombone ambos pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Tem experiência na área de Artes, com 

ênfase em Performance (Trombone) e Regência (Orquestra Sinfônica e Banda 

Sinfônica). Atua principalmente nas seguintes áreas: Banda de Música, Orquestra 

Sinfônica, Ensino de Instrumentos de sopro e percussão, Música de Câmara, Estágio Supervisionado e 

Fundamentos da Educação Musical. 

 

Sobre a composição: A peça leva esse nome em virtude da tentativa de traçar um paralelo entre a 

aprendizagem de instrumentos musicais e a construção de uma casa. A proposta é de que ela seja como um 

dos tijolos da construção, os quais, somados a outros elementos envolvidos na formação, contribuirão na 

evolução dos alunos, mesmo cientes que o desenvolvimento musical e a aprendizagem instrumental são 

processos de grande complexidade. Como o próprio complemento remete, “de Algodão”, ela sugere que 

seja interpretada com caráter leve. Embora não possua marcações de dinâmica, porquanto não creio que 

habilidades de contraste de intensidade muito grandes devem ser cobradas de alunos iniciantes, é possível 

buscar uma interpretação leve mesmo durante esse período. 

 

Observação: 
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36 – Algo Novo  

• Nota nova (a cada nova nota que aparecer, trabalhe-a em separado, faça alguns compassos 

intercalando-a com pausas, depois com graus conjuntos e, por fim, com saltos. Só então vá para o 

exercício). 

• Explique sobre a armadura. 

• Volte um exercício (35) e explique o que é acidente fixo e acidente ocorrente. 

17.    Flauta 

 

Oboé 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

Flauta 

 

Oboé 

 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

Observação: 
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37 – A Barquinha 

Canção: A Barquinha – Folclórica Brasileira. 

Nova nota. 

Flauta 

 

Oboé 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

 

Observação: 
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38 ‒ Que Belos Castelos 

Professor Aluno 

19. Explique sobre a ligadura de prolongação 

Canção: Que Belos Castelos – Folclore Brasileiro 

 

19. Ligadura  

de Prolongação 

 

 Observação: 
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39 – Ligadura de Expressão 

Professor Aluno 

20. Explique sobre a ligadura de expressão. 20. Ligadura de Expressão 

 

 

Observação: 
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Unidade 04: Acelerando o Passo  

Composições: 

1 – Assim como na unidade 03, nesta unidade você vai encontrar composições;  

2 – Siga o mesmo procedimento ‒ leia para os alunos o texto a respeito do autor e sobre a sua composição, 

para que eles possam entender melhor a composição, por quem e para que foi feita. 

 

Canções Folclóricas Brasileiras: 

3 – As canções folclóricas brasileiras são utilizadas no mesmo intuito da unidade 03 ‒ siga o mesmo 

procedimento; 

 

Teoria musical: 

4 – Nesta unidade trabalharemos com a colcheia; 

5 – Antes de começar a unidade explique a página 26 do livro do aluno as atividades: 20) Explique a 

colcheia, 21) As partes da colcheia, 22) Como ela é dividida e se agrupa, 23) Como ela é escrita na pauta 

musical, 24) faça atividades de percepção corporal e 25) anacruse (que você vai encontrar no próximo 

exercício). 

 

Exercícios práticos: 

6 – Os exercícios estão ligados à colcheia; 

7 – Teremos exercício de imitação e improvisação, percepção e escrita musical, duetos e cânones; 

8 – Esta unidade comtempla os exercícios de 40 ao 63. 
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Professor Aluno 

Essa unidade comtempla do exercício 40 ao 63. 

21. Explique  

a Colcheia  

21.       

22. O nome de suas partes. 

Faça os alunos preencher 

os campos. 

22.  

23. Como ela é dividida e se agrupa. 

 

23. 

 

24. Como ela pode ser escrita na pauta (hastes para cima 

ou para baixo) 

Mas a sua pausa continua igual sempre. 

24.  

25. Faça atividades de percussão corporal para os alunos 

entenderem melhor a dvisão.  

25. 

26. Explique sobre o Anacruse. 

Esse exemplo ao lado é o ínicio da canção  

26.   

 



Aquarela – Livro do Professor 

84 

40 – O Trem de Ferro  

Canção: O Trem de Ferro – Folclore Brasileiro. 

Utilize-se da canção para trabalhar as cocleias. 

 

Observação: 
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41 – Descomplicando as Colcheias – Parte 01 

Note que neste exercício temos apenas 02 padrões de ritmos e se mantém a mesma nota, para ser mais 

fácil a assimilação dos alunos. 

 

Observação: 
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42 – Descomplicando as Colcheias – Parte 02 

Inversão dos padrões rítmicos do exercício anterior. 

 

Observação: 
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43 – Capelinha de Melão 

Canção: Capelinha de Melão – Folclore Brasileiro, originária do Realengo/Rio de Janeiro.  

Utilize-se da canção para continuar o trabalho com as colcheias. 

 

Observação: 
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44 – Descomplicando as Colcheias – Parte 03 

Colcheias e suas pausas. Note que mantemos sempre a mesma nota; a intenção aqui é trabalhar o ritmo. 

 

Observação: 
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45 – Descomplicando as Colcheias – Parte 04 

Antes de executar esse exercício, explique o contratempo, faça exercícios corporais.  

 

Observação: 
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46 – Fermata 

Professor Aluno 

27. Explique a fermata. 

- Peça para os alunos entoarem o exercício, depois fazer com palmas e só 

então executar com os instrumentos. 

27.   

 

 

Observação: 
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48 – Viva Jesus! 

Professor Aluno 

28. Explique a Barra Dupla. 

- Apresente o compositor e a o composição.  

28.   

Viva Jesus – Manassés Aragão (GO) 

 

Sobre o autor: 

Possui graduação em Educação Musical pela Universidade 

Federal de Goiás (2008). Atualmente é bolsista da Universidade 

Federal de Goiás, professor de educação musical e coordenador 

do projeto de bandas do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da 

Arte em Goiânia/GO. Atua principalmente nos seguintes temas: 

música; hibridação; identidades e performance musical como 

trompetista, arranjador e compositor. 

 

Sobre a composição: A composição Viva Jesus é um trabalho que foi realizado com o objetivo de trazer 

elementos musicais do Centro-Oeste dentro de uma perspectiva didática. A construção da obra aconteceu 

com base em dois parâmetros: o primeiro foi a bula enviada para a produção do material, e o segundo foi a 

escolha dos elementos dentro da temática da Folia de Reis. A Folia de Reis, também chamada de Reisado, 

é uma festa tradicional da cultura brasileira. O tema dessa festividade relaciona-se com a representação do 

encontro dos três reis magos com o menino Jesus no momento de seu nascimento. No decorrer da festa, os 

integrantes do grupo usam fantasias coloridas, dançam e tocam músicas típicas com diversos instrumentos 

(violas, pandeiro, reco-reco, acordeom etc.). Por se tratar de um dueto, que foi transposto para os 

instrumentos da família das madeiras, estruturei a música de tal forma que a primeira voz traz a melodia e a 

segunda voz tem a função de trazer o acompanhamento rítmico e harmônico.  

 

 

 

 

 

___________________

___ 

Barra Dupla 
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Viva Jesus 

Composição: Manassés Aragão 
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Observação: 
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49 – Vamos Jogar 

Exercício de imitação e improvisação (podendo usar somente as notas que estão na partitura). Segue 

abaixo exemplos de como trabalhar esse exercício: 

• o professor toca e todos os alunos repetem; 

• um aluno toca e todos repetem; 

• um aluno toca e escolhe um colega para repetir 

 

 

Observação: 
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50 – Cânone – De Eu, de Mi, para Nós 

29. Explique o que é um cânone. 

Cânone: De eu, de mi, para nós – Rian Rafaiel Silveira Nogueira (CE) 

Sobre o Autor: Graduado em Licenciatura em Música pela Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Como fagotista atuou na Orquestra Sinfônica da UFC, Quinteto de 

Madeiras, Quarteto 4 em Foco, Banda Sinfônica da UFC e espetáculo Dágua pelo 

coral da UFC (2018-2019). Como coralista, já foi integrante do Coral da UFC, 

participando do espetáculo Menino (2013-2014). Também realizou atividade de 

Regente e Preparador Vocal pelo Coral do ICA-UFC. Atualmente é professor 

substituto no curso de Licenciatura em Música (UFC) - Campus Sobral. 

Sobre a obra: Ao escrever esse cânone, pensei em trabalhar harmonicamente com encadeamento I - iii - ii 

- V7 - I. Além disso, a composição contém alguns arpejos, graus conjuntos, saltos e diferentes finalizações 

melódicas. Essas finalizações são propositalmente diferentes, de modo que à medida que novas vozes 

entram, a composição ganha corpo melódico e harmônico, resultando em um fazer sonoro "De Eu, de Mi, 

para Nós". 
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Observação: 
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51 – Valsa Bucólica 

Professor Aluno 

30. Explique sobre as dinâmicas. 

 

 

 

 

 

- Faça exercícios com os alunos antes de partir para a 

composição. Pode trabalhar com notas longas e graus 

conjuntos. 

30. Dinâmicas: p, mf, f < > 

 

Valsa Bucólica – Adeline Annelyse Marie Stervinou (CE) 

Sobre a autora: doutorado em Música (área Musicologia, 2011), pela 

Universidade Toulouse Jean-Jaurès na França. Obteve diversos títulos de 

Conservatórios (Rodez e Toulouse na França), entre eles três primeiros prêmios 

em flauta, em música de câmara e em percepção musical. É professora do Curso 

de Música-Licenciatura na Universidade Federal do Ceará (UFC)/Campus de 

Sobral e do programa de Mestrado Profissional em Ensino das Artes 

(PROFARTES/CAPES). Desenvolve pesquisas sobre as relações entre a 

Cognição e a Educação Musical nas Metodologias de Ensino Coletivo de 

Instrumentos de Sopro e Percussão e sobre as relações musicais entre a França e o Brasil. 

Sobre a composição: Esta composição foi pensada a partir das indicações recebidas pela autora deste 

trabalho, Magali Bielski Serafim, a saber: a realização de um duo que possa ser interpretado pelos 

instrumentos da família das madeiras. O compasso indicado foi 3/4, que associei à dança e, mais 

especificamente, à valsa. Com o uso das semínimas e, em seguida, das colcheias, o intuito foi induzir um 

movimento de dança nas vozes, sem que as alturas destas se cruzassem, criando um diálogo entre elas. 

Quando estava no processo de composição, vieram em minha mente imagens da natureza representadas 

pelos campos e pelos costumes campestres, o que justifica o título escolhido. 
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Valsa Bucólica 

Composição: Adeline Stervinou 
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Observação: 
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52 – Canuni do Ôi di Pêxi  

Canuni do ôi di pêxi - Willames S. da Costa (RN) 

Sobre o autor: Bacharel em contrabaixo pela UFRN, primeiro 

contrabaixista da Orquestra Sinfônica do Estado do Rio Grande do 

Norte,  pianista e atual maestro da Banda Sinfônica da cidade do Natal, 

arranjador residente da Orquestra Sinfônica de Gramado-RS. Arranjador e 

diretor musical do projeto Sesc Parcerias Sinfônicas por quatro anos 

seguidos no SESC/RN, e diretor musical do Enbo-nacional. Nos últimos 

três anos atuou como músico convidado e assistente de direção artística do 

Festival de Ópera de San Luis Potosi/MÉXICO junto com a Orquestra Sinfônica do Sul do Arizona-

SASO/EUA. Em 2017 participou do IV Gramado in Concert como arranjador residente e na V edição do 

mesmo festival como assistente de direção artística e maestro da Big Band do festival. 

Sobre a composição: "Canuni do ôi di pêxi" é uma pequena melodia baseada na canção folclórica "Peixe 

Vivo". Tem esse nome escrito dessa forma, em referência ao nordeste brasileiro, pois assim seria como 

alguns nordestinos pronunciariam "Cânone do olho do peixe". Os primeiros compassos fazem uma pequena 

referência a outra canção folclórica por nome "Escravos de Jó" 
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Observação: 
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53 – Dorme Neném 

Canção: Dorme neném – Folclore Brasileiro, originária da Bacia de São Francisco (Original em 2/4). 

 

Flauta 

 

Oboé 

 

Clarinete 

 

Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

 

Observação: 
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54 – Ciranda, Cirandinha 

Canção: Ciranda, Cirandinha – Folclore Brasileiro, oriunda do Realengo no Rio de Janeiro.  

Arranjo: Jaderson Teixeira (CE) 

Obs.: Neste arranjo temos o Mi (03) grave na melodia da flauta e do oboé. 

Flauta 

 

Oboé 

 

 

Observação: 
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55 – Carneirinho, Carneirão 

Professor Aluno 

31. Explique o ponto de aumento sobre a Semínima  

- Canção: Carneirinho, carneirão – Folclore Brasileiro, 

originária do Realengo/RJ 

31. Ponto de aumento sobre a Semínima 

 

Observação: 
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56 – Hino à Alegria 

9ª Sinfonia - Ludwig Van Beethoven (Alemanha) 

Sobre o compositor: Ludwig van Beethoven (1770-1827) compositor 

alemão. Para saber mais sobre a vida do compositor Clique aqui. 

Sobre a 9ª Sinfônia: O Hino da Alegria, ou Ode à Alegria, é o nome do 

poema escrito pelo alemão Friedrich Schiller, em 1785. Beethoven 

adaptou para a letra do quarto movimento da 9.ª Sinfonia. Essa é uma das 

obras mais conhecidas do período clássico. Veja a letra e sua tradução. 

Clique aqui. 

Clique aqui, para assistir ao 4º movimento. 

Incentive os alunos a estudarem mais sobre o compositor e suas obras. 

Como tocar esse arranjo: 

1x todos tocam juntos 

2x flauta, oboé e saxofone, fazem a 1ª frase 

Clarinete, sax tenor e fagote, respondem 

Depois o inverso 

 

  

https://educacao.uol.com.br/biografias/beethoven.jhtm
https://educacao.uol.com.br/biografias/beethoven.jhtm
https://www.youtube.com/watch?v=ChygZLpJDNE
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Observação: 
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57 ‒ Eu sou Pobre, Pobre, Pobre 

Canção: Eu sou pobre, pobre, pobre – Folclore Brasileiro.  

Arr. Elismar Oliveira (BA) 

Sobre o arranjador: Graduando em Música - Licenciatura pela Universidade 

Federal do Ceará (UFC), tendo como instrumento principal a Flauta Transversal. 

É bolsista do projeto Tempo de Cultura do Instituto Dragão do Mar (IDM), 

atuando com o ensino dos instrumentos de sopros/madeiras sob a orientação do 

professor Filipe Ximenes Parente. 

 

Observação: 
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58 ‒ Marcha Soldado  

Marcha Soldado - Canção Folclórica Brasileira  

Arr. Ruama de Almeida Barreira 

 

Sobre a Arranjadora: Possui graduação em Música pela Universidade Federal 

do Ceará – UFC (2019) e graduação em Filosofia pela mesma instituição (2013). 

Como trompista atuou na Orquestra Sinfônica e na Banda Sinfônica da UFC. Tem 

experiência na área de Artes, com ênfase em Música. Atualmente dedica-se à 

composição.  

 

Observação: 
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59 – Pirulito que Bate, Bate  

Professor Aluno 

32. Explique a Síncopa 

- Faça exercícios corporais e utilize as canções para trabalhar a 

síncopa. 

- Canção: Pirulito que bate, bate – Folclore Brasileiro. Original 

em 2/4, está escrita em 4/4 para introduzir a síncopa! 

32. Síncopa  

 

Observação: 
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60 – Tu, Tu Maracatu 

Professor Aluno 

33. Explique aos alunos o símbolo 33. Andamento  

Tu, tu maracatu – Marcelo Leite (CE) 

Sobre o autor: Doutorando em Performance pela Universidade de Aveiro/Portugal (UA). Mestre em 

Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Possui 

graduação em Bacharelado em Música pela Universidade Estadual do Ceará 

(2005). Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal do Ceará - 

Reitoria. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em educação musical, 

atuando principalmente nos seguintes temas: flauta transversal, sons 

transversais, arranjos, ensino coletivo e educação musical. 

 

Sobre a obra: Manifestação cultural de origem africana, presente tradicionalmente no carnaval de rua de 

Fortaleza. De ritmo dolente e majestoso, tocado nos cortejos das agremiações de Maracatus. Tem em sua 

formação original, caixas, bumbos, ferros (triângulos) e agogôs. As loas (canções de maracatu), geralmente 

homenageiam figuras que representam a cultura afro-brasileira. Alguns maracatus: Pavão Misterioso 

(Ednardo) e Ô Luanda Ê (Canto Tradicional) 
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Observação: 
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61 – A Mucama 

Nova nota. 

Flauta Oboé 

 

Clarinete Sax. Alto 

 

Sax. Tenor 

 

Fagote 

 

 

 

Observação: 
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62 – Lá da Torre Chama o Sino 

Lá da torre chama o sino – autor desconhecido. Cânone a 03 vozes. 
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Observação: 
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63 – Prenda Minha 

Professor Aluno 

34. Explicar sobre casa 1 e casa 2, bem como o seu funcionamento. 

Canção: Prenda Minha – Folclore Brasileiro, originária do Rio 

Grande do Sul. Quer saber mais sobre essa canção. Clique aqui.  

34. Casa 1 e casa 2 

Prenda minha - Arranjo: Gilberto Salvagni (RS) 

Sobre o arranjador: É Bacharel em música com ênfase em composição pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atuou como instrumentista 

em orquestras, conjuntos e grupos de câmara e como maestro e diretor artístico de 

algumas orquestras e bandas, entre elas na Orquestra Municipal de Sopros de Caxias 

do Sul. Teve suas composições executadas por várias orquestras e bandas do estado 

(RS), além de países como Espanha, Hungria, Estados Unidos e Japão. Participou 

como maestro convidado em várias orquestras e bandas do Estado e como compositor 

e maestro convidado da Southeastern Wind Symphony em Hammond, Louisiana, USA. Atualmente, atua 

como saxofonista, maestro e diretor da Salvagni Big Band e como saxofonista na Orquestra de Sopros de 

Novo Hamburgo, além de ministrar cursos de arranjo em festivais e cursos de extensão em universidades. 

 
 

https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/musica/noticia/2018/04/como-miles-davis-gravou-e-registrou-a-autoria-do-classico-gaucho-prenda-minha-cjfx21rrq01yl01tgi3pusk9q.html
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Unidade 05 - Brasil de Norte a Sul  

Esta unidade tem como propósito oferecer sugestões de composições e arranjos que poderão ser ensaiados 

visando a realização de uma apresentação pública dos alunos. Além de ser uma motivação implícita, 

compreendemos que a apresentação musical é parte importante do processo de ensino-aprendizagem. Tendo 

em vista o nosso interesse em dar destaque à cultura brasileira, nesta unidade disponibilizamos composições 

e/ou arranjos que contemplam algumas características musicais de cada região do Brasil. Você pode utilizar 

o título desta unidade como nome da apresentação musical de seus alunos, por exemplo. 

 

1 - Destinamos para cada região um instrumento solista, com a exceção da região Nordeste que ficou com 

os saxofones e a região Centro-Oeste que não tem instrumento solista: 

Região Sul: solo de Fagote (não havendo fagote, o solo já está transcrito para Saxofone Tenor); 

Região Sudeste: solo de Oboé (não havendo oboé, o solo já está transcrito para Flauta Transversal); 

Região Centro–Oeste: nessa composição não temos solo; 

Região Nordeste: uma composição para Saxofone Alto e outra com solo para Saxofone Tenor; 

Região Norte: Solo Clarinete. 

 

2 - Os compositores puderem criar ou arranjar suas obras em três formatos: 

- composição para solo e sexteto e a mesma composição para solo e quinteto (sem o oboé e o fagote); 

- composição que a voz do oboé e do fagote são diferentes mas, caso não haja esses instrumentos, essas 

vozes não fazem falta na composição e a mesma pude ser executada; 

- composição em que o oboé dobra a voz da flauta transversal e o fagote a voz do saxofone tenor. 

Dentro do material você vai encontrar as três formas, sendo todas possíveis de execução. 

 

3 - Leia com os alunos as informações sobre os autores referentes à obra. 

4 - Mostre exemplos de músicas com os ritmos que os compositores utilizaram para ajudar os alunos a 

compreender melhor a obra. 

5 - Incentive os alunos a fazerem pesquisas sobre cada uma das regiões, seus ritmos, suas características e 

curiosidades. 

6 - Dependendo do nível da turma, se algum aluno não conseguir executar o solo, o professor poderá fazê-

lo ou convidar um aluno de uma classe mais avançada. 
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7 - Nas composições e no arranjo você vai encontrar símbolos que não foram vistos no decorrer do método. 

Assim, iremos trabalhar alguns diretamente nesta unidade, para isso, explique a página 41 do livro do aluno 

as atividades: 35) ponto de diminuição ou staccato, 36) Dinâmica, 37) Sinais de Repetição e 38) Fermata. 

8 - outros vamos ver nas próximas unidades, sendo os casos de:  ;  e  . Fica então, a seu critério trabalhar 

ou não esses três pontos com os alunos neste módulo. 

 

9 - Sobre a composição 64: sua fórmula de compasso está em . Informe aos alunos que esse será um 

conteúdo que irão ver nas próximas unidades. No texto do autor você vai encontrar a explicação. Trabalhe-

a em .  

 

Professor Aluno 

35. Explique o Ponto de Diminuição ou Staccato 

 

35. Ponto de Diminuição ou Staccato 

36. Explique o Cresc. (escrito) é o mesmo que  

 

cresc... = 

36.  Dinâmica 

                            cresc... =  

37. Sinais de Repetição 

 

37. Sinais de Repetição 

 

38. Fermata Quadrada  

É mais longa. 

 

 

38. Fermata 
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64- Vanerão dos Piá (Região Sul) 

Vanerão dos Piá – Daniel Wolff (RS) 

 

Sobre o autor: Bacharel em Música - Habilitação Violão - Escuela 

Universitária de Música de la Universidad de La República (Montevidéu, 

1989), Mestre em Música - Guitar Performance - Manhattan School of 

Music (Nova Iorque, 1991) e Doutor em Música - DMA - Manhattan 

School of Music (Nova Iorque, 1998). Professor Titular da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Professor visitante da Universität der 

Künste Berlin (pós-doutorado). Orientador de Mestrado e Doutorado. Partituras publicadas no Brasil e 

Alemanha. Diversos discos gravados (como intérprete, compositor, arranjador e diretor artístico). Prêmios 

como compositor, arranjador e intérprete. Recitais na América do Sul, Estados Unidos, Canadá e Europa. 

 

Sobre a composição: Vanerão dos Piá é uma composição didática escrita em setembro de 2019, por 

encomenda da flautista Magali Bielski Serafim. A peça foi concebida em duas versões (quinteto e septeto 

de sopros), seguindo delimitações de ritmo, duração, instrumentação e registro determinadas por Magali. 

Vanerão é um ritmo gaúcho oriundo da habanera cubana, mas em andamento mais rápido. No Rio 

Grande do Sul, o termo piá significa menino, criança, apesar de que, em sua origem guarani, equivale a 

coração (os indígenas chamavam seus filhos, carinhosamente, de tchê piá, i.e., meu coração). É comum, na 

fala coloquial dos gaúchos, omitir-se o esse final das palavras em plural. Em razão desse maneirismo, optei 

por usar piá, no singular, em vez de chamar a obra de Vanerão dos piás (o que seria gramaticalmente mais 

correto, mas soaria quase esnobe se assim pronunciado nos pampas gaúchos). 

Por tratar-se de uma composição com fins didáticos, cada uma das 4 frases de 8 compassos foi pensada 

para introduzir dificuldades específicas a serem trabalhadas pelos alunos. Na primeira frase, trabalha-se a 

célula rítmica básica do vanerão sobre notas repetidas, para que o foco esteja no ritmo e na memorização do 

dedilhado. Na segunda frase, agrega-se a melodia solista, sobre um acompanhamento com a célula rítmica 

inicial e, posteriormente, com acordes curtos nos tempos fortes. Na frase seguinte, é introduzido um jogo de 

pergunta e resposta entre o solista e o acompanhamento, bem como acordes curtos nos contratempos. Para 

concluir, utilizo o tema característico da chula ‒ dança folclórica gaúcha ‒ para introduzir os conceitos de 

imitação (fugato e movimento contrário) no acompanhamento. 

Espero que esta singela composição sirva para despertar nos alunos o interesse em conhecer melhor 

o rico legado musical do Rio Grande do Sul. 
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Vanerão dos Piá (Sexteto) 

Composição: Daniel Wolff 
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Observação: 
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Vanerão dos Piá (Quinteto) 

Composição: Daniel Woff 
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Observação: 

 



Aquarela – Livro do Professor 

125 

65 – Madalena – Congo (Região Sudeste) 

Madalena – Congo.  

Arranjo: Ernesto Hartmann (ES) 

Sobre o autor: Graduado em Piano pela UFRJ, Mestre em Piano pela 

UFRJ, Doutor em Música (Linguagem Musical) pela UNIRIO. Realizou 

estágio de Pós-Doutorado no PPGMúsica da UFPR. Atua profissionalmente 

em recitais de música de Câmera e como solista. É compositor, tendo sido 

premiado no 1º Concurso SESI Minas de Composição para Orquestra do 

SESI, realizado pela FIEMG/MG em 2006. Tem participado de festivais e 

eventos de música contemporânea com destaque para as Bienais de Música Contemporânea da FUNARTE 

(2007/2009). É pesquisador dos grupos Arte, Filosofia e Literatura na Idade Média; Contexto, estruturação, 

influência e estilo musical entre 1850-1950 e membro do Núcleo de Pesquisa em Música e Filosofia. 

Atualmente é professor do Departamento de Teoria da Arte e Música da UFES. É professor colaborador dos 

Programas de Pós-Graduação em Música da UFPR e da UFMG.  

Sobre o arranjo: Madalena Congo é um arranjo para Madeiras e Sax da melodia folclórica do Espírito 

Santo de mesmo nome. Sua Letra é: é: 

Refrão 

Madalena, Madalena 

Você vai me prendê 

Vou falar a todo mundo 

Vou falar a todo mundo 

Qu’eu só quero é você 

 

Solo 

Sôbi no morru da serra 

De cansado me assentei 

Chorandu por pai e mãe 

Chorandu por pai e mãe 

Pelo leite que mamei 

 

Refrão  

 

 

Meu amigo Riginaldo 

Agorá vou lhe falá 
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Solo 

O congu de Goiabera 

O Congu de Goiabera 

É congu de amargá 

 

Refrão 

Solo 

Meu amigo Dr. 

Guilherme 

Esta vai em seu louvor 

Na solá do seu sapato 

Na solá do seu sapato 

Corre água e nasce flor 

Refrão 

 

São bandas de congo conjunto musical típico do folclore capixaba. A primeira referência impressa se 

encontra no livro do Padre Antunes de Sequeira ‒ Esboço Histórico dos Costumes do Povo Espírito Santense 

(1944) ‒ onde, segundo indica, se faz menção de uma das primitivas bandas de congo. Seu instrumento 

principal é a Casaca. Este é um instrumento idiofone formado de um cilindro de madeira numa de cujas 

extremidades se esculpe uma cabeça – escavando numa das faces, em que se prega uma lasca de bambu com 

talhos transversais, sobre os quais se atrita pequena vara ou haste de pau. Também é conhecido pelos nomes 

de Cassaco, Canzaca, Canzá, Ganzá, Caracaxá, Reque-reque e Reco-reco. Trata o congo da mais importante 

tradição afro-indígena do Espírito Santo.  

Suas melodias são sincopadas, assim como os acompanhamentos fortemente percussivos, geralmente 

abordando temas praianos, dado sua origem. Madalena é uma das mais conhecidas destas canções.  

 

Referências: NEVES, Guilherme Santos. Bandas de Congo: Cadernos de Folclore Ministério da Educação 

e Cultura, FUNARTE, 1980. 
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Madalena - Congo 

Composição: Ernesto Hartmann 
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Observação: 
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66 – Catira do Passarinho (Região Centro-Oeste) 

Catira do Passarinho – Gleison Oscar Mascarenhas (GO) 

 

Sobre o autor: Mestrando em Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Especialista em Educação Inclusiva com ênfase no AEE, Licenciado em 

Educação Musical/Ensino Musical Escolar pela Universidade Federal de Goiás 

(2006). Atualmente é professor de música (trompa) e regente da banda de música do 

Colégio da Polícia Militar de Goiás ‒ Unidade Jardim Guanabara e do CEPI 

Professor Pedro Gomes.  

 

Sobre a composição: A Catira, também chamada de Cateretê, é uma dança coletiva e popular do folclore 

brasileiro. Essa expressão é típica da região Sudeste; entretanto, foi aos poucos se espalhando e ganhando 

adeptos em outros locais. Hoje podemos ver essa dança em quase todas as regiões do Brasil, com destaque 

para o Sudeste e o Centro-Oeste. Note que essa manifestação cultural é mais encontrada nas cidades 

interioranas e, portanto, faz parte da cultura sertaneja. Até os dias de hoje, é comum observar grupos de 

Catira formados exclusivamente por homens, os quais são chamados de catireiros. 

Origem da Catira: é múltipla, ou seja, ela reúne traços europeus, indígenas e africanos. A verdade é que, 

desde o período colonial, já temos essa dança como manifestação cultural. Para alguns, ela está associada 

às atividades dos tropeiros, o que explica sua característica mais marcante, a qual reúne somente homens. 

Estudiosos apontam que como eles faziam o transporte de gado entre os locais, provavelmente, a dança 

tenha surgido nos momentos de descanso e descontração do grupo. 

Como se Dança Catira? Essa dança folclórica é marcada pela batida dos pés e das mãos movimentadas 

pelo ritmo da música que, por sua vez, é produzida pela viola caipira. Por esse motivo, a moda de viola é o 

ritmo mais empregado. Na dança, duas fileiras são formadas pelos integrantes, que se movimentam de frente 

um para o outro. Dessa maneira, as batidas dos pés e das mãos são intercaladas por pulos. Ela é formada 

geralmente por dois violeiros e um grupo de, no máximo, dez integrantes. Mas, devemos observar que isso 

pode variar dependendo do local onde ela ocorre. Os violeiros podem estar frente a frente, ou ainda, virados 

para os demais dançarinos. São eles os responsáveis por iniciar a música, momento chamado de rasqueado. 

Logo, os dançarinos fazem o movimento denominado escova, onde há uma rápida batida das mãos e dos 

pés, acompanhado por seis pulos. Ao longo da música destacam-se dois movimentos: serra acima e serra  
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abaixo. No primeiro, os dançarinos rodam uns atrás dos outros e da esquerda para a direita, alternando a 

batida dos pés e das mãos. No segundo, e após realizada a volta completa, eles viram e voltam para trás (da 

direita para esquerda) com as batidas alternadas dos pés e das mãos. No recortado, as fileiras e os dançarinos 

trocam de lugar. Por fim, temos o levante, onde todos cantam a melodia em coro. 

Vestimenta na Catira: os integrantes do grupo de Catira possuem uma vestimenta específica. Eles usam 

camisas, calças, chapéus e botinas. Esse último adereço talvez seja o mais importante, uma vez que fazem 

o som de batida, que se junta com as melodias. Além disso, o lenço é muito comum, sendo que alguns usam 

no pescoço, outros, na cintura. Atualmente, já é possível encontrar mulheres que fazem parte do grupo de 

catireiros, e mesmo assim, a vestimenta é igual. 

https://www.todamateria.com.br/catira/ Pesquisa realizada no dia 27/02/2020 às 21h26min 

 

 

https://www.todamateria.com.br/catira/
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Observação:  
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67 – Do Sol do Sertão (Região Nordeste) 

Do Sol do Sertão – Pedro Amorim (BA) 

Sobre o autor: Professor de Música e Cultura no CECULT (Centro de Cultura 

Linguagens e Tecnologias Aplicadas) da UFRB (Universidade Federal do 

Recôncavo Baiano). Doutor em Composição Musical pela Universidade Federal 

da Bahia, Mestre pela mesma instituição. Graduado em composição musical na 

Escola de Música da UFBA. Atua como pesquisador nas áreas de composição e 

música experimental. Como artista, entre outras coisas, participou de projetos 

aprovados pelo prêmio Funarte Nacional de Artes Cênicas de Rua. Como 

compositor possui obras musicais e trilhas executadas em diversas cidades do país 

e do exterior. Atualmente pesquisa processos criativos em música com foco no elemento ritmo.  

Sobre a composição: foi composta seguindo as indicações estético-culturais (representar a música da região 

Nordeste) e a coleção de materiais (figuras rítmicas, escalas, extensão etc.) propostas pela autora. Por se 

tratar de uma composição didática, fiz uso de alguns recursos como uma seção (na letra de ensaio C), onde 

a harmonia é construída por uma escala ascendente e depois descendente, defasada entre os instrumentos, 

para gerar intervalos verticais. Isso propicia a cada músico-estudante iniciante a possibilidade de treinar a 

escala em sua forma mais básica, mas ainda assim dentro de um contexto musical aplicado (ou seja: não se 

trata de tocar a escala 'por si', e sim dentro de uma composição e em conjunto). 

O tema principal, executado pelo sax alto solista, é composto por apenas 5 notas (mi - sol - lá - si - dó, ou, 

escrito para o sax alto: fá# - lá - si - dó# - ré). Os outros músicos realizam um acompanhamento simples, em 

geral consonante a cada instrumento, mas que valoriza algumas dissonâncias verticais. Como a indicação 

da autora foi de que eu poderia escrever a música em Fá maior ou Fá mixolídio, eu optei por utilizar todas 

as notas desses dois modos (ou seja, incluindo o mi natural e o mi bemol) para criar uma harmonia livre de 

implicações tonais e assim obter, com materiais e técnicas simples, um resultado melódico-harmônico 

menos tradicional. Isso se justifica não apenas pelo desejo de promover um encontro dos estudantes com 

uma linguagem musical menos ortodoxa ‒ afinal, como compositor contemporâneo, interessa promover 

didaticamente a abertura estética dos músicos ‒ mas, também, porque a própria música nordestina, na qual 

a composição se inspira (nesse caso, um aboio), não segue estritamente padrões tonais. Por fim, utilizo 

também indicações de caráter não ortodoxas ("tranquilão") e símbolos não muito convencionais, embora já 

consagrados na escrita musical contempoânea, com a fermata longa (de forma retangular). 
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A peça é inspirada no aboio - mas não procura reproduzir fielmente as formas possíveis desse tipo de 

canto-chamado, pela necessidade de simplicidade e pelas limitações técnicas da exigência didática. O clima 

do aboio é emulado, tanto pela construção melódica de notas longas e sustentadas por fermata quanto no 

acompanhamento rítmico que serve de base para a toada. 
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68 – Xote Amadeirado (Região Nordeste) 

Xote Amadeirado - Themístocles Stanton (CE) 

Sobre o autor: Possui graduação em Música-Licenciatura pela Universidade 

Federal do Ceará (2018). Saxofonista, compositor, arranjador e regente de 

bandas. Atualmente é maestro da Banda de Música de Aracoiaba (CE). Atua 

como diretor da Escola de Música de Aracoiaba, onde o mesmo coordena 

uma equipe de professores dedicada à educação musical gratuita para alunos 

da escola pública. 

Sobre a composição: Nesta composição de caráter pedagógico, foi utilizado um ritmo de xote na maioria 

da peça; porém, do compasso 29 ao 31, um outro gênero musical nordestino é apenas mencionado fazendo-

se uso de sua célula rítmica característica. O gênero mencionado é o Maracatu, que tem suas origens em 

Pernambuco e é originalmente tocado por um grupo de tambores. Vale ressaltar que a célula do maracatu 

sofreu um processo de ampliação para fins pedagógicos, pois a escrita original seria: 

Semicolcheia/Colcheia/Semicolcheia, a chamada célula brasileira presente em muitos outros gêneros 

musicais do Brasil, como o choro, maxixe, samba etc. Por sua vez, o xote ‒ ritmo predominante da peça ‒ é 

bastante tocado e dançado na região Nordeste do Brasil. Este faz parte dos gêneros musicais mais executados 

no forró (festa nordestina que reúne gêneros como o xote, baião, arrasta-pé, o xaxado, dentre outros). 

 

Grandes artistas e grupos musicais dedicaram sua arte a esse gênero musical, como Luiz Gonzaga, 

Dominguinhos, Trio Nordestino, dentre outros ícones da música do nordeste. 

 

O xote é um ritmo de pulsação binária, mas que também pode ser escrito a quatro (Compasso quaternário) 

e, assim como o baião, tem como instrumentos característicos a sanfona, o triângulo e a zabumba. 
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Xote Amadeirado 

Composição: Themístocles Stanton 
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69 - Lundu do Marajó 

Lundu do Marajó - João Marcos Palheta de Sousa (PA) 

Sobre o autor: Formou-se Bacharel em Música, performance em Clarinete, 

pelo Instituto Estadual Carlos Gomes (2019). Possui vasta experiência 

orquestral, camerística e como solista. Atua como compositor e arranjador, na 

música popular brasileira e erudita.  

Sobre a composição: O Lundu, é considerado o primeiro gênero musical e 

manifesto cultural afro-brasileiro da história. Surgiu no final do século XVII com a influência de ritmos 

africanos, que chegaram ao Brasil através de negros escravos, oriundos do Congo e Angola. Este gênero 

tem características cômicas, principalmente em suas letras, que chegam até mesmo a ter conotações sexuais, 

porém o objetivo é a conquista. É uma dança feita para ser praticada entre casais; seu passo mais comum 

chama-se “umbigada” e a dança também é carregada de sensualidade e provocações. O lundu, como gênero 

musical, possui ritmo agitado e sincopado, vindo dos atabaques africanos, ganzás e maracas. Há também, 

em alguns casos, a presença do violino e flautas. 

 

O lundu Marajoara é uma variação do lundu tradicional, que chegou no norte do Brasil, mais precisamente 

no arquipélago do Marajó, no estado do Pará. Este é um tanto mais calmo, sem letras tão voltadas ao sexo, 

mas sim ao cotidiano do habitante marajoara. O passo da umbigada ainda permanece, a dança também é 

feita por casais. Contudo, algumas características musicais foram se modificando, por exemplo o 

andamento. Este é um pouco mais lento, os padrões rítmicos foram ficando mais simples, ainda sincopados, 

porém menos células rítmicas do que no lundu tradicional. Os instrumentos usados sofreram algumas 

modificações ‒ as maracas e ganzás permaneceram, os atabaques foram substituídos pelos curimbós, que 

são instrumentos de percussão tradicionalmente usados no carimbó. Também ganhou espaço no lundu 

marajoara o clarinete e o saxofone, além de aparecerem comumente a flauta e o violino ou rabeca. O lundu 

é geralmente tocado em compasso binário de 2/4. 
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Lundu do Marajó 

Composição: João Marcos Palheta de Sousa 



Aquarela – Livro do Professor 

142 

 

 

Observação: 

  



Aquarela – Livro do Professor 

143 

Anexo A: Sugestões de Padrões 

Rítmicos e Harmônicos para 

Acompanhamento 

Os acompanhamentos dos exercícios são apenas sugestões, você pode mudar. Se tiver algum instrumento 

harmônico pode usar as células rítmicas de diferentes ritmos brasileiros.  

Os exemplos abaixo foram retirados do livro: 211 Levadas Brasileiras - Renato de Sá (2002). Outro livro 

que você pode consultar sobre os ritmos brasileiros é: Ritmos Brasileiros para Violão – Marco Pereira 

(2007). 

Seguem alguns exemplos: 

1 – Sambas e ritmos derivados:  
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2 – Ritmos Urbanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aquarela – Livro do Professor 

145 

 

3 ‒ Ritmos Nordestinos 
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4 – Ritmos Regionais 
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O nome Aquarela surge de uma metáfora oriunda da comparação 

entre as diferentes sonoridades deste naipe e a técnica de pintura 

executada a partir de tintas com cores diversas diluídas em água. 

Assim como em uma obra de arte multicolor, do naipe das madeiras 

fluem melodias de sonoridade inconfundíveis, destacando-se das 

demais da orquestra, quase como se fossem cores radiantes de um 

arco-íris usadas pelo compositor, tal qual faz o pintor em sua tela. 
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Unidade 01: Conhecendo a Família das 

Madeiras 

As partes da Flauta transversal 
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Seu Corpo e o Instrumento 

Embocadura  

(Somente com o bocal)  

1- Os lábios precisam estar centralizados no furo do bocal, de 

forma relaxada; para isso apoio o bocal na parte côncava do 

queixo; 

2 - repouse o lábio inferior sobre o porta-lábio; 

3 - o lábio superior fica um pouco mais para frente, de modo a 

direcionar o ar para dentro do bocal; 

4 - Se sua emissão estiver correta, vai perceber um pequeno 

triângulo se formando no bocal, que é produzido pelo seu ar em 

atrito com o bocal. Produza o som na frente de um espelho, ou 

peça ajuda para seu colegas (para eles poderem ver ou filmar ou tirar fotos para você);  

5 - Passe um tempo com o bocal, emitindo som.  

 

Os pontos de apoio (flauta motada) 

1 - A flauta tem três pontos de apoio: 

a) o queixo; 

b) a base do dedo indicador da mão esquerda ; 

c) o polegar da mão esquerda; assim formamos um jogo de vetores e, 

consequentemente, teremos maior sustentação; 

2 - A polpa dos dedos repousam sobre as chaves 

3 - A mão esquerda 

‣o tubo da flauta deve estar apoiado na base do dedo indicador; 

‣o polegar da mão esquerda fica sobre a chave do Si; 

4 - a mão direita 

‣o polegar da mão direita fica embaixo da chave do Fá 

e é um dos pontos de apoio; 

‣é preciso ter atenção com o dedo mínimo; ele 

permanece sobre a chave do Ré#/mib a maior parte do 

tempo, mas atente-se para não colocar muita pressão 

sobre ele. 

Sentado 

Sente-se na ponta da cadeira, não encoste suas costas no apoio da cadeira e deixe 

seu tronco ereto. 

Em pé 

1 - os braços afastados do tórax e relaxados, a cabeça erguida olhando para a linha 

do horizonte. Seus braços precisam estar afastados do tronco de modo a deixar a 

flauta em posição vertical. 

2 - as pernas devem estar ligeiramente afastadas na mesma direção dos ombros; 

3 - os joelhos levemente flexionados dando assim maior conforto e sustentação ao 

corpo. 

a 
b 

c 
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Dedilhado da Flauta Transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fingering (music) 



Aquarela – Livro do Aluno  

   Flauta transversal 

11 

Unidade 02: Descobrindo Sonoridades 

1.  

2. 

3. ______________ 

 

4. _______________ 

 

5. 

6. ________________ 

  

7. 
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01 – Minha Primeira Nota 

  

 

 

02 – Minha Segunda Nota 

  

 

 

03 – As Duas Juntas 

 

 

04 – Conhecendo Mais uma Nota 
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05 – Já Aprendi Três 

 

 

 

06 – De Trás para Frente 

 

 

 

07 – Articulação 

 

 

08 – Respiração 

                       8.  

 

 

 

________________

________________

___________ 
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09 – Respira, Articula e Muda 

 

 

10 – Sobe e Desce 

 

 

 

11 – Vamos Jogar 

 

 

 

12 – Agora Tem mais Uma 
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Unidade 03: Relembrando Brincadeiras  

13 – Conhecendo a Mínima 

                                 9.  

 

 

14 – Ainda sobre a Mínima 

                                 10.  

                                                       

 

 

 

15 – Vamos Misturar  

11.                                         
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16 – Cuidado com os Dedos 

 

 

 

 

17 – Treinando o Ouvido e a Escrita 

 

 

 

 

 

18 – Vamos Dividir -Dueto 
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19 – Cantigueta  

Cantigueta – Jáderson Teixeira (CE) 

Sobre a autor: Doutor (2015) e Mestre (2011) em Educação Brasileira pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC), especialista em Metodologia do Ensino das 

Artes (2007) pela Universidade Estadual do Ceará (UECE) e Bacharel em Música 

(2005) por essa instituição. Tocou Fagote na Orquestra Eleazar de Carvalho, Clarinete 

no Quinteto Alberto Nepomuceno, Flauta Doce no Grupo Ad Libitum e Piano no Grupo 

Symphonia. Como pianista, recebeu o 1° prêmio no Concurso de Piano Paurilo Barroso, categoria Branca 

Rangel, realizado pela FUNCET. Tem experiência como maestro de grupos instrumentais e é professor do 

curso de Licenciatura em Música da UFC. 

 

Sobre a composição: Cantigueta para aludir a uma pequena peça que se pode solfejar e tocar 

alternadamente. 

 

 

 

20 – Conhecendo a Semínima 

 

                                   12.   
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21 – Com Palmas – Dueto 

 

 

 

22 – Trenzinho  

 

 

23 – Vamos Jogar 

 

 

24 – Treinando o Ouvido e a Escrita 
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25 – Agora Virou Dois 

                               13.  

 

 

 

26 – O Suspense do Curupira  

O Suspense do Curupira  - Frederico Campos dos Santos (MG) 

Sobre o autor: Graduado em Música (Bacharelado em Flauta 

Transversal) pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UFMG), 

MBA em Gestão Cultural pela UNA. Possui ainda formação musical em 

Canto Lírico e Flauta pelo Centro de Formação Artística do Palácio das 

Artes. Nos últimos anos tem se dedicado ao estudo da preservação de 

acervos de dança e música, utilizando software de sistemas, aplicativos 

e dados de captura de movimento. Atua como artista independente, compositor e professor. É integrante do 

Grupo de Pesquisa "Corpo, Música e Cultura". 

Sobre a composição: "O curupira é um anão de cabeleira ruiva, com extraordinária força física, pés ao 

inverso, calcanhares para a frente, e que vive nas matas brasileiras. Com seu assobio, o curupira engana 

caçadores e viajantes que se aventuram pelas matas brasileiras, fazendo-os perder o rumo certo, 

desorientando-os dentro da floresta de onde nunca mais conseguiram sair. Seringueiros e roceiros deixam 

presentes nas trilhas que atravessam, de modo a agradá-los ou pelo menos distraí-los." 
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27 – Pequena Canção de Ninar  

Pequena Canção de Ninar – Alexandre Gonçalves (SC) 

Sobre o autor: É Professor Temporário da Universidade Estadual de Maringá  (UEM) 

dos Cursos de Licenciatura em Música - Educação Musical e Bacharelado em Música 

- Regência. É Bacharel e Mestre em Música - Sub-área: Práticas Interpretativas - 

Piano pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), e Doutor em Música 

Educação / Cognição Musical pela Universidade Federal do Paraná  (UFPR). Atua 

como compositor de trilhas sonoras para cinema e televisão. Tem experiência na área 

de Artes, com ênfase em Educação Musical, Performance Musical - Piano, Arranjo, Composição e 

Regência. 

Sobre a composição: A sonoridade dentro do andamento lembra uma canção de ninar. 

 

 

 

28 – Serra, Serra, Serrador 
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29 – Dlim-Dlim-Dlão 

14.  15.  

 

 

 

30 – Bambalalão 

                                    16.  

 

 

 

31 – Ponto de Aumento 

          17.  
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32 – Tem Outra Forma 

 

 

 

 

 

 

33 – Inverteu 

 

 

 

 

 

 

34 – Treinando o Ouvido e a Escrita 
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35 – Tijolo de Algodão 

 

Tijolo de Algodão - Tenison Santana dos Santos (BA) 

 

Sobre o autor: Professor de Trombone, Estágio Supervisionado e Metodologias 

do Ensino da Música na Universidade Estadual do Ceará, curso de Licenciatura 

em Música. Mestre em Música e Bacharel em Instrumento Trombone ambos pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). Tem experiência na área de Artes, com 

ênfase em Performance (Trombone) e Regência (Orquestra Sinfônica e Banda 

Sinfônica). Atua principalmente nas seguintes áreas: Banda de Música, Orquestra 

Sinfônica, Ensino de Instrumentos de sopro e percussão, Música de Câmara, Estágio Supervisionado e 

Fundamentos da Educação Musical. 

 

Sobre a composição:  A peça leva esse nome em virtude da tentativa de traçar um paralelo entre a 

aprendizagem de instrumentos musicais e a construção de uma casa. A proposta é de que ela seja como um 

dos tijolos da construção, os quais somados a outros elementos envolvidos na formação, contribuirão na 

evolução dos alunos, mesmo cientes que o desenvolvimento musical e a aprendizagem instrumental são 

processos de grande complexidade. Como o próprio complemento remete, “de Algodão”, ela sugere que 

seja interpretada com caráter leve. Embora não possua marcações de dinâmica, porquanto não creio que 

habilidades de contraste de intensidade muito grandes devem ser cobradas de alunos iniciantes, é possível 

buscar uma interpretação leve mesmo durante esse período. 
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36 – Algo Novo  

 

                                           17.  

  

 

 

 

 

 

 

 

37 – A Barquinha 
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38 -  Que Belos Castelos 

 

                           19. 

 

 

 

39 – Ligadura de Expressão 

 

20.  
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Unidade 04: Acelerando o Passo  

21.       

22.  

 

 

23. 

 

24.  

25. 

26.   
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40 – O Trem de Ferro  

 

 

 

41 – Descomplicando as Colcheias – Parte 01 

 

 

 

42 – Descomplicando as Colcheias – Parte 02 
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43 – Capelinha de Melão 

 

 

 

44 – Descomplicando as Colcheias – Parte 03 

 

 

 

45 – Descomplicando as Colcheias – Parte 04 
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46 – Fermata 

                             27.  

 

 

 

 

48 – Viva Jesus! 

Viva Jesus – Manassés Aragão (GO) 

 

Sobre o autor: 

Possui graduação em Educação Musical pela Universidade 

Federal de Goiás (2008). Atualmente é bolsista da Universidade 

Federal de Goiás, professor de educação musical e coordenador 

do projeto de bandas do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da 

Arte em Goiânia/GO. Atua principalmente nos seguintes temas: 

música; hibridação; identidades e performance musical como 

trompetista, arranjador e compositor. 

 

Sobre a composição:  A composição Viva Jesus é um trabalho que foi realizado com o objetivo de trazer 

elementos musicais do Centro-Oeste dentro de uma perspectiva didática. A Folia de Reis, também chamada 

de Reisado é uma festa tradicional da cultura brasileira.  O tema dessa festividade relaciona-se com a 

representação do encontro dos três reis magos com o menino Jesus no momento de seu nascimento. No 

decorrer da festa, os integrantes do grupo usam fantasias coloridas, dançam e tocam músicas típicas com 

diversos instrumentos (violas, pandeiro, reco-reco, acordeom, etc.). 
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                                28.  

 

 

 

49 – Vamos Jogar 
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50 – Cânone – De Eu, de Mi, para Nós 

Cânone: De eu, de mi, para nós – Rian Rafaiel Silveira Nogueira (CE) 

Sobre o Autor: Graduado em Licenciatura em Música pela Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Como fagotista atuou na Orquestra Sinfônica da UFC, 

Quinteto de Madeiras, Quarteto 4 em Foco, Banda Sinfônica da UFC e 

espetáculo Dágua pelo coral da UFC (2018-2019). Como coralista, já foi 

integrante do Coral da UFC, participando do espetáculo Menino (2013-2014). 

Também realizou atividade de Regente e Preparador Vocal pelo Coral do ICA-

UFC.  Atualmente é professor substituto no curso de Licenciatura em Música 

(UFC) - Campus Sobral.  

Sobre a obra: Ao escrever esse cânone, pensei em trabalhar harmonicamente com encadeamento I - iii - ii 

- V7 - I. Além disso, a composição contém alguns arpejos, graus conjuntos, saltos e diferentes finalizações 

melódicas. Essas finalizações são propositalmente diferentes, de modo que à medida que novas vozes 

entram, a composição ganha corpo melódico e harmônico, resultando em um fazer sonoro "De Eu, de Mi, 

para Nós". 
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51 – Valsa Bucólica 

Valsa Bucólica – Adeline Annelyse Marie Stervinou (CE) 

Sobre a autora: doutorado em Música (área Musicologia, 2011), pela 

Universidade Toulouse Jean-Jaurès na França. Obteve diversos títulos de 

Conservatórios (Rodez e Toulouse na França), entre eles três primeiros prêmios 

em flauta, em música de câmara e em percepção musical. É professora do Curso 

de Música-Licenciatura na Universidade Federal do Ceará (UFC) Campus de 

Sobral. Desenvolve pesquisas sobre as relações entre a Cognição e a Educação 

Musical nas Metodologias de Ensino Coletivo de Instrumentos de Sopro e 

Percussão e sobre as relações musicais entre a França e o Brasil. 

Sobre a composição: O compasso indicado foi 3/4, que associei à dança e, mais especificamente, à valsa. 

Com o uso das semínimas e, em seguida, das colcheias, o intuito foi induzir um movimento de dança nas 

vozes, sem que as alturas destas se cruzassem, criando um diálogo entre elas. Quando estava no processo de 

composição, vieram em minha mente imagens da natureza representadas pelos campos e pelos costumes 

campestres, o que justifica o título escolhido. 

 

30.  
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52 – Canuni do Ôi di Pêxi  

Canuni do ôi di pêxi - Willames S. da Costa (RN) 

Sobre o autor: Bacharel em contrabaixo pela UFRN, primeiro 

contrabaixista da Orquestra Sinfônica do Estado do Rio Grande do 

Norte,  pianista e atual maestro da Banda Sinfônica  da cidade do Natal, 

arranjador residente da Orquestra Sinfônica de Gramado-RS. Arranjador e 

diretor musical do projeto Sesc Parcerias Sinfônicas por quatro anos 

seguidos no SESC/RN, e diretor musical do Enbo-nacional. Nos 

últimos três anos atuou como músico convidado e assistente de direção 

artística do Festival de Ópera de San Luis  Potosi/México junto com a  Orquestra Sinfônica do Sul do 

Arizona-SASO/EUA. Em 2017 participou do IV Gramado in Concert como arranjador residente e na V 

edição do mesmo festival como assistente de direção artística e maestro da Big Band do festival. 

Sobre a composição: "Canuni do ôi di pêxi" é uma pequena melodia baseada na canção folclórica "Peixe 

Vivo". Tem esse nome escrito dessa forma, em referência ao nordeste brasileiro, pois assim seria como 

alguns nordestinos pronunciariam "Cânone do olho do peixe". Os primeiros compassos fazem uma pequena 

referência a outra canção folclórica por nome "Escravos de Jó" 
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53 – Dorme Neném 

 

  

 

 

 

 

54 – Ciranda, Cirandinha – Arr: Jaderson Teixeira 
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55 – Carneirinho, Carneirão 

31.  

 

 

 

56 – Hino à Alegria 

9ª Sinfonia - Ludwig Van Beethoven (Alemanha) 

Sobre o compositor: Ludwig van Beethoven (1770-1827) compositor 

alemão. Para saber mais sobre a vida do compositor Clique aqui. 

Sobre a 9ª Sinfônia: O Hino da Alegria, ou Ode à Alegria, é o nome do 

poema escrito pelo alemão Friedrich Schiller, em 1785. Beethoven 

adaptou para a letra do quarto movimento da 9.ª Sinfonia. Essa é uma das 

obras mais conhecidas do período clássico. Veja a letra e sua tradução. 

Clique aqui. 

Clique aqui, para assistir ao 4º movimento. 

https://educacao.uol.com.br/biografias/beethoven.jhtm
https://educacao.uol.com.br/biografias/beethoven.jhtm
https://www.youtube.com/watch?v=ChygZLpJDNE
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57  - Eu sou Pobre, Pobre, Pobre 

 

Canção: Eu sou pobre, pobre, pobre – Folclore Brasileiro. Arr. Elismar Oliveira (BA) 

Sobre o arranjador: Graduando em Música - Licenciatura pela Universidade 

Federal do Ceará (UFC), tendo como instrumento principal a Flauta Transversal. 

É bolsista do projeto Tempo de Cultura do Instituto Dragão do Mar (IDM), 

atuando com o ensino dos instrumentos de sopros/madeiras sob a orientação do 

professor Filipe Ximenes Parente. 
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58 -Marcha Soldado  

Marcha Soldado - Canção Folclórica Brasileira Arr. Ruama de Almeida 

Barreira 

 

Sobre a Arranjadora: Possui graduação em Música pela Universidade Federal 

do Ceará – UFC (2019) e graduação em Filosofia pela mesma instituição (2013). 

Como trompista atuou na Orquestra Sinfônica e na Banda Sinfônica da UFC. Tem 

experiência na área de Artes, com ênfase em Música. Atualmente dedica-se à 

composição.  

 

 

  

 

59 – Pirulito que Bate, Bate  

                          32.   

                         

 

 

 

 



Aquarela – Livro do Aluno  

   Flauta transversal 

38 

60 – Tu, Tu Maracatu 

Tu, tu maracatu – Marcelo Leite (CE) 

Sobre o autor: Doutorando em Performance pela Universidade de Aveiro/ Portugal (UA). Mestre em 

Educação Musical pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Possui 

graduação em Bacharelado em Música pela Universidade Estadual do Ceará 

(2005). Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal do Ceará - 

Reitoria. Tem experiência na área de Artes, com ênfase em educação musical, 

atuando principalmente nos seguintes temas: flauta transversal, sons 

transversais, arranjos, ensino coletivo e educação musical. 

 

Sobre a obra:  Manifestação cultural de origem africana, presente tradicionalmente no carnaval de rua de 

Fortaleza.  De ritmo dolente e majestoso, tocado nos cortejos das agremiações de Maracatus.  Tem em sua 

formação original, caixas, bumbos, ferros (triângulos) e agogôs. As loas (canções de maracatu), geralmente 

homenageiam figuras que representam a cultura afro-brasileira. Alguns maracatus: Pavão misterioso 

(Ednardo) e Ô Luanda ê (Canto Tradicional) 

 

 

 

                                             33.  
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61 – A Mucama 

  

 

 

 

 

62 – Lá da Torre Chama o Sino – Autor desconhecido 
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63 – Prenda Minha 

Prenda minha - Arranjo: Gilberto Salvagni (RS) 

Sobre o arranjador: É Bacharel em música com ênfase em composição pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Atuou como instrumentista em 

orquestras, conjuntos e grupos de câmara e como maestro e diretor artístico de 

algumas orquestras e bandas, entre elas na Orquestra Municipal de Sopros de Caxias 

do Sul. Teve suas composições executadas por várias orquestras e bandas do estado 

(RS),  além de países como Espanha, Hungria, Estados Unidos e Japão. Participou 

como maestro convidado em várias orquestras e bandas do Estado e como compositor 

e maestro convidado da Southeastern Wind Symphony em Hammond, Louisiana, USA. Atualmente, atua 

como saxofonista, maestro e diretor da Salvagni Big Band e como saxofonista na Orquestra de Sopros de 

Novo Hamburgo além de ministrar cursos de arranjo em festivais e cursos de extensão em universidades. 

                                    

 

 

                                34.  
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Unidade 05 - Brasil de Norte a Sul  

 

 

 

35.  

36.  Dinâmica 

                                         cresc... =  

37. Sinais de Repetição 

 

38. Fermata 
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64- Vanerão dos Piá (Região Sul) 

 

 

Vanerão dos Piá – Daniel Wolff (RS) 

 

Sobre o autor: Bacharel em Música - Habilitação Violão - Escuela 

Universitária de Música de la Universidad de La República 

(Montevidéu, 1989), Mestre em Música - Guitar Performance - 

Manhattan School of Music (Nova Iorque, 1991) e Doutor em 

Música - DMA - Manhattan School of Music (Nova Iorque, 1998). 

Professor Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Professor visitante da Universität der Künste Berlin (pós-doutorado). Orientador de Mestrado e Doutorado. 

Partituras publicadas no Brasil e Alemanha. Diversos discos gravados (como intérprete, compositor, 

arranjador e diretor artístico). Prêmios como compositor, arranjador e intérprete. Recitais na América do 

Sul, Estados Unidos, Canadá e Europa. 

 

Sobre a composição: Vanerão é um ritmo gaúcho oriundo da habanera cubana, mas em andamento mais 

rápido. No Rio Grande do Sul, o termo piá significa menino, criança, apesar de que, em sua origem guarani, 

equivale a coração (os indígenas chamavam seus filhos, carinhosamente, de tchê piá, i.e., meu coração). É 

comum, na fala coloquial dos gaúchos, omitir-se o esse final das palavras em plural. Em razão desse 

maneirismo, optei por usar piá, no singular, em vez de chamar a obra de Vanerão dos piás (o que seria 

gramaticalmente mais correto, mas soaria quase esnobe se assim pronunciado nos pampas gaúchos). 

 

Espero que esta singela composição sirva para despertar nos alunos o interesse em conhecer melhor o 

rico legado musical do Rio Grande do Sul. 
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65 – Madalena – Congo (Região Sudeste) 

Madalena – Congo. Arranjo: Ernesto Hartmann (ES) 

Sobre o autor: Graduado em Piano pela UFRJ, Mestre em Piano pela 

UFRJ, Doutor em Música (Linguagem Musical) pela UNIRIO. 

Realizou estágio de Pós-Doutorado no PPGMúsica da UFPR. Atua 

profissionalmente em recitais de música de Câmera e como solista. É 

compositor, tendo sido premiado no 1º Concurso SESI Minas de 

Composição para Orquestra do SESI, realizado pela FIEMG/MG em 

2006. Tem participado de festivais e eventos de música contemporânea 

com destaque para as Bienais de Música Contemporânea da FUNARTE 

(2007/2009).  É pesquisador dos grupos Arte, Filosofia e Literatura na Idade Média; Contexto, estruturação, 

influência e estilo musical entre 1850-1950 e membro do Núcleo de Pesquisa em Música e Filosofia. 

Atualmente é professor do Departamento de Teoria da Arte e Música da UFES. É professor colaborador dos 

Programas de Pós-Graduação em Música da UFPR e da UFMG.  

Sobre o arranjo: Madalena Congo é um arranjo para Madeiras e Sax da melodia folclórica do Espírito 

Santo de mesmo nome. Sua Letra é: é: 

 

Refrão 

Madalena, Madalena 

Você vai me prendê 

Vou falar a todo mundo 

Vou falar a todo mundo 

Qu’eu só quero é você 

 

Solo 

Sôbi no morru da serra 

De cansado me assentei 

Chorandu por pai e mãe 

Chorandu por pai e mãe 

Pelo leite que mamei 

Refrão 
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Solo 

Meu amigo Riginaldo 

Agorá vou lhe falá 

O congu de Goiabera 

O Congu de Goiabera 

É congu de amargá 

 

Refrão 

Solo 

Meu amigo Dr. 

Guilherme 

Esta vai em seu louvor 

Na solá do seu sapato 

Na solá do seu sapato 

Corre água e nasce flor 

Refrão 

 

São bandas de congo conjunto musical típico do folclore capixaba. A primeira referência impressa se 

encontra no livro do Padre Antunes de Sequeira - Esboço Histórico dos Costumes do Povo Espírito Santense 

(1944), onde, segundo indica, se faz menção de uma das primitivas bandas de congo. Seu instrumento 

principal é a Casaca. Este é um instrumento idiofone formado de um cilindro de madeira numa de cujas 

extremidades se esculpe uma cabeça – escavando numa das faces, em que se prega uma lasca de bambu com 

talhos transversais, sobre os quais se atrita pequena vara ou haste de pau. Também é conhecido pelos nomes 

de Cassaco, Canzaca, Canzá, Ganzá, Caracaxá, Reque-reque e Reco-reco. Trata o congo da mais importante 

tradição afro indígena do Espírito Santo.  

Suas melodias são sincopadas, assim como os acompanhamentos fortemente percussivos, geralmente 

abordando temas praianos, dado sua origem. Madalena é uma das mais conhecidas destas canções.  

 

Referências: NEVES, Guilherme Santos. Bandas de Congo: Cadernos de Folclore Ministério da Educação 

e Cultura, FUNARTE, 1980. 
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66 – Catira do Passarinho (Região Centro-Oeste) 

Catira do Passarinho – Gleison Oscar Mascarenhas (GO) 

 

Sobre o autor:  Mestrando em Educação Musical pela Universidade Federal 

da Bahia (UFBA). Especialista em Educação Inclusiva com ênfase no AEE, 

Licenciado em Educação Musical/ Ensino Musical Escolar pela Universidade 

Federal de Goiás (2006). Atualmente é professor de música (trompa) e regente 

da banda de música do Colégio da Polícia Militar de Goiás Unidade Jardim 

Guanabara e do CEPI Professor Pedro Gomes.  

 

Sobre a composição: A Catira, também chamada de Cateretê, é uma dança 

coletiva e popular do folclore brasileiro. Essa expressão é típica da região Sudeste; entretanto, foi aos poucos 

se espalhando e ganhando adeptos em outros locais. Hoje podemos ver essa dança em quase todas as regiões 

do Brasil, com destaque para o Sudeste e o Centro-Oeste. Note que essa manifestação cultural é mais 

encontrada nas cidades interioranas e, portanto, faz parte da cultura sertaneja. Até os dias de hoje, é comum 

observar grupos de Catira formados exclusivamente por homens, os quais são chamados de catireiros. 

Origem da Catira: é múltipla, ou seja, ela reúne traços europeus, indígenas e africanos. A verdade é que 

desde o período colonial já temos essa dança como manifestação cultural. Para alguns, ela está associada às 

atividades dos tropeiros, o que explica sua característica mais marcante, a qual reúne somente homens. 

Estudiosos apontam que como eles faziam o transporte de gado entre os locais, provavelmente, a dança 

tenha surgido nos momentos de descanso e descontração do grupo. 

Como se Dança Catira? Essa dança folclórica é marcada pela batida dos pés e das mãos movimentadas 

pelo ritmo da música, que por sua vez, é produzida pela viola caipira. Na dança, duas fileiras são formadas 

pelos integrantes, que se movimentam de frente um para o outro. Dessa maneira, as batidas dos pés e das 

mãos são intercaladas por pulos.  

Pesquise um pouco mais sobre a Catira... 
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67 – Do Sol do Sertão (Região Nordeste) 

Do Sol do Sertão – Pedro Amorim (BA) 

Sobre o autor: Professor de Música e Cultura no CECULT (Centro de 

Cultura Linguagens e Tecnologias Aplicadas) da UFRB (Universidade 

Federal do Recôncavo Baiano). Doutor em Composição Musical pela 

Universidade Federal da Bahia, Mestre pela mesma instituição. Graduado 

em composição musical na Escola de Música da UFBA. Atua como 

pesquisador nas áreas de composição e música experimental. Como artista, 

entre outras coisas, participou de projetos aprovados pelo prêmio Funarte 

Nacional de Artes Cênicas de Rua. Como compositor possui obras musicais 

e trilhas executadas em diversas cidades do país e do exterior. Atualmente 

pesquisa processos criativos em música com foco no elemento ritmo.  

Sobre a composição: O tema principal, executado pelo sax alto solista, é composto por apenas 5 notas (mi 

- sol - lá - si - dó, ou, escrito para o sax alto: fá# - lá - si - dó# - ré). Os outros músicos realizam um 

acompanhamento simples, em geral consonante para cada instrumento, mas que valoriza algumas 

dissonâncias verticais. Isso se justifica não apenas pelo desejo de promover um encontro dos estudantes com 

uma linguagem musical menos ortodoxa - afinal, como compositor contemporâneo, interessa promover 

didaticamente a abertura estética dos músicos - mas também porque a própria música nordestina na qual a 

composição se inspira (nesse caso, um aboio) não segue estritamente padrões tonais. Também faz o uso de  

indicações de caráter não ortodoxas ("tranquilão") e símbolos não muito convencionais, embora já 

consagrados na escrita musical contempoânea, com a fermata longa (de forma retangular). 

A peça é inspirada no aboio - mas não procura reproduzir fielmente as formas possíveis desse tipo de 

canto-chamado. O clima do aboio é emulado tanto pela construção melódica de notas longas e sustentadas 

por fermata, quanto no acompanhamento rítmico que serve de base para a toada. 
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68 – Xote Amadeirado (Região Nordeste) 

Xote Amadeirado - Themístocles Stanton (CE) 

Sobre o autor: Possui graduação em Música- Licenciatura pela 

Universidade Federal do Ceará (2018). Saxofonista, compositor, 

arranjador e regente de bandas. Atualmente é maestro da Banda de 

Música de Aracoiaba (CE).  Atua como diretor da Escola de Música de 

Aracoiaba, onde o mesmo coordena uma equipe de professores 

dedicada à educação musical gratuita para alunos da escola pública. 

Sobre a composição: Foi utilizado o ritmo de xote na grande maioria 

da peça; porém, do compasso 29 ao 31, um outro gênero musical nordestino é apenas mencionado fazendo-

se uso de sua célula rítmica característica. O gênero mencionado é o Maracatu, que tem suas origens em 

Pernambuco e é originalmente tocado por um grupo de tambores. Vale ressaltar que a célula do maracatu 

sofreu um processo de ampliação, pois a escrita original seria: Semicolcheia/Colcheia/Semicolcheia, a 

chamada célula brasileira presente em muitos outros gêneros musicais do Brasil, como o choro, maxixe, 

samba etc. Por sua vez, o xote - ritmo predominante da peça - é bastante tocado e dançado na região Nordeste 

do Brasil. Este faz parte dos gêneros musicais mais executados no forró (festa Nordestina que reúne gêneros 

como o xote, baião, arrasta-pé, o xaxado, dentre outros). 

Grandes artistas e grupos musicais dedicaram sua arte a esse gênero musical, como Luiz Gonzaga, 

Dominguinhos, Trio Nordestino, dentre outros ícones da música do nordeste. 

O xote é um ritmo de pulsação binária, mas que também pode ser escrito a quatro (Compasso quaternário) 

e assim como o baião tem como instrumentos característicos a sanfona o triângulo e a zabumba. 
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69 - Lundu do Marajó 

Lundu do Marajó - João Marcos Palheta de Sousa (PA) 

Sobre o autor: Formou-se Bacharel em Música, performance em 

Clarinete, pelo Instituto Estadual Carlos Gomes (2019). Possui vasta 

experiência orquestral, camerística e como solista. Atua como compositor 

e arranjador, na música popular brasileira e erudita.  

Sobre a composição:  O Lundu, é considerado o primeiro gênero musical 

e manifesto cultural afro-brasileiro da história. Surgiu no final do século 

XVII com a influência de ritmos africanos, que chegaram ao Brasil através de negros escravos, oriundos do 

Congo e Angola. Este gênero tem características cômicas, principalmente em suas letras, que chegam até 

mesmo a ter conotações sexuais, porém o objetivo é a conquista. É uma dança feita para ser praticada entre 

casais, seu passo mais comum chama-se “umbigada” e a dança também é carregada de sensualidade e 

provocações. O lundu, como gênero musical, possui ritmo agitado e sincopado, vindo dos atabaques 

africanos, ganzás e maracas. Há também, em alguns casos a presença do violino e flautas. 

 

O lundu Marajoara é uma variação do lundu tradicional, que chegou no norte do Brasil, mais precisamente 

no arquipélago do Marajó, no estado do Pará. Este é um tanto mais calmo, sem letras tão voltadas ao sexo, 

mas sim ao cotidiano do habitante marajoara. O passo da umbigada ainda permanece, a dança também é 

feita por casais. Contudo, algumas características musicais foram se modificando, por exemplo o 

andamento. Este é um pouco mais lento, os padrões rítmicos foram ficando mais simples, ainda sincopados, 

porém menos células rítmicas do que no lundu tradicional. Os instrumentos usados sofreram algumas 

modificações - as maracas e ganzás permaneceram, os atabaques foram substituídos pelos curimbós, que 

são instrumentos de percussão tradicionalmente usados no carimbó. Também ganhou espaço no lundu 

marajoara o clarinete e o saxofone, além de aparecerem comumente a flauta e o violino ou rabeca. O lundu 

é geralmente tocado em compasso binário de 2/4. 
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Anotações  
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