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&DUDFWHUtVWLFDVGR0DWHULDO

(ODERUDGRSDUDDSRLDURWUDEDOKRGHSURIHVVRUHVTXH
GRPLQHP D OLQJXDJHP PXVLFDO H DMXGDU QD IRUPDomR EiVLFD
SDUDDTXHOHVTXHQXQFDWLYHUDPIRUPDomRRXDFHVVRDRHQVLQR
GDP~VLFDHQmRGRPLQDPPLQLPDPHQWHDOLQJXDJHPPXVLFDO
SDUDTXHDPERVSRVVDPHQVLQDUP~VLFDDVHXVDOXQRV
(TXLSH GH DXWRUHV FRPSRVWD SRU SURIHVVRUHV

P~VLFRVHP~VLFRVSURIHVVRUHVRULHQWDGRVSRUFRRUGHQDomR
SHGDJyJLFDHGLUHomRGLGiWLFDWRGRVFRPODUJDH[SHULrQFLD
SUR¿VVLRQDOUHFRQKHFLGDQRPHUFDGRQDiUHDGHFULDomRH
HGLomRGHPDWHULDOGLGiWLFRGHHGXFDomRPXVLFDO

&217(Ò'2'20$7(5,$/
 (VFULWRHPOtQJXDSRUWXJXHVD
 5HSHUWyULR DWHQGH SHOR PHQRV D GXDV VLWXDo}HV
EiVLFDV HVFXWD RULHQWDGD H GHVHQYROYLPHQWR GR
FDQWR FDQWRHPJUXSRHVROR 
 GLYHUVLGDGH GH JrQHUR 0~VLFD IROFOyULFD
EUDVLOHLUD H LQWHUQDFLRQDO  0~VLFD (UXGLWD
FRQWHPSODQGR REUDV GDV YiULRV SHUtRGRV GD
KLVWyULD GD P~VLFD  H 0~VLFD 3RSXODU FRP
FDUDFWHUtVWLFDV GH REUDV HP SHOR PHQRV GXDV
IUHQWHV 03% ± &OiVVLFRV GD 0~VLFD 3RSXODU
%UDVLOHLUD H LQWHUQDFLRQDO ± VRQRULGDGHV H
LPSURYLVDomRGR-D]] 
 GLYHUVLGDGH GH DUUDQMRV LQVWUXPHQWDLV H
YRFDLV GLYHUVLGDGH GH IRUPDomR LQVWUXPHQWDO
FRQWHPSODQGR LQVWUXPHQWDo}HV SDUD RV WUrV
JrQHURVDFLPDFLWDGRVFRPDRIHUWDGHGXHWRV
WULRV TXDUWHWRV TXLQWHWRV RFWHWRV QRQHWRV
JUXSRVVLQI{QLFRVHRUTXHVWUDV
 1Ro}HV EiVLFDV GRV HOHPHQWRV IXQGDPHQWDLV GD
OLQJXDJHPPXVLFDO WHRULDHSUiWLFD
 GHVHQYROYLPHQWRGDQRWDomRPXVLFDO± OHLWXUDH
HVFULWD ±,QFOXLQGRP~VLFDVFRPDQLPDo}HVGH
SDUWLWXUDVTXHSRVVDPDX[LOLDUDFRPSUHHQVmRGD
HVFULWDPXVLFDOSRULQGXomRLQWXLWLYD PRVWUDQGR
DVQRWDVHPPRYLPHQWROLQHDUQRWHPSRHPTXH
DPHORGLDGDP~VLFDHVWiVHQGRH[HFXWDGD

 'HVHQYROYLPHQWRGDDFXLGDGHDXGLWLYD
 SHUFHSomRPHOyGLFDUtWPLFDHKDUP{QLFD
 GHVHQYROYLPHQWRGDPHPyULDPHOyGLFDUtWPLFD
HKDUP{QLFD
 'HVHQYROYLPHQWRGRFDQWR±7pFQLFDYRFDO
2 PDWHULDO RIHUHFH H[HUFtFLRV EiVLFRV GH WpFQLFD
YRFDO SDUD D SUHSDUDomR GDV YR]HV GRV DOXQRV
DQWHVGDSUiWLFDGRFDQWRGHREUDVPXVLFDLV
7UDEDOKD H[HUFtFLRV GH WpFQLFD IRFDO QmR WHP D
IXQomR H[FOXVLYD SDUD D IRUPDomR GH FDQWRUHV p
FRQGLomR IXQGDPHQWDO SDUD HYLWDU SUREOHPDV QDV
FRUGDV YRFDLV GH WRGRV TXH TXHLUDP SUDWLFDU R
FDQWR
2IHUHFH YRFDOLVHV HP OtQJXD SRUWXJXHVD TXH
FRQWHPSODP H[HUFtFLRV GH DTXHFLPHQWR
UHVVRQkQFLD DUWLFXODomR ÀH[LELOLGDGH SURMHomR H
H[WHQVmR
 2IHUHFHREUDVSDUDTXHRVSURIHVVRUHVFDQWHPFRP
VHXVDOXQRVFRPJUDYDo}HViXGLR
 FDQWDGDV FRP DFRPSDQKDPHQWR LQVWUXPHQWDO
VHRVDUUDQMRVDSUHVHQWDUHPPDLVTXHXPDYR]
GHYHDSUHVHQWDUDJUDYDomRGHFDGDXPDGHODV
HP SULPHLUR SODQR FRP DV GHPDLV DR IXQGR
SDUD IDFLOLWDU D PHPRUL]DomR SHORV JUXSRV GH
DOXQRV SULQFLSDOPHQWH SDUD FODVVHV UHJLGDV
SRUSURIHVVRUHVTXHQmRGRPLQHPDOLQJXDJHP
PXVLFDO HRX QmR WHQKDP H[SHULrQFLD FRP R
WUDEDOKRGHJUXSRVYRFDLV 
 VRPHQWH R DFRPSDQKDPHQWR LQVWUXPHQWDO
SOD\EDFN  FRP PHORGLD JXLD SDUD TXH
RV DOXQRV SRVVDP SUDWLFDU HP JUXSRV H VH
DSUHVHQWDUHPS~EOLFR
 DUUDQMRV GLVSRQtYHLV HP WRQDOLGDGHV TXH
DWHQGDPDWHVVLWXUDGHYR]SDUDDIDL[DHWiULDGRV
DOXQRVDTXHVHGHVWLQDPVHPSUHFRQVLGHUDQGR
SDUWLFLSDomRGHYR]HVIHPLQLQDVHPDVFXOLQDV

 QRo}HV EiVLFDV GH JUDYHDJXGR IRUWHIUDFR H
UiSLGROHQWR

 'LVSRQLELOL]D H[HPSORV GR XVR GD P~VLFD FRPR
WULOKD GH REUDV FLQHPDWRJUi¿FDV H GHVHQKR
DQLPDGR

 QRPH GDV QRWDV FODYHV YDORUHV FRPSDVVR
WLPEUHDOWXUDULWPRULWPRVPHORGLDKDUPRQLD
DUUDQMRRUTXHVWUDomRHLQWHUSUHWDomR

 2IHUFH H[HPSORV GH SHOR PHQRV XP SURFHVVR GH
FULDomRGHXPDREUDGHFRPSRVLWRUUHQRPDGR
 $SUHVHQWD IDL[DV GH P~VLFDV H[HFXWDGDV FRP R
XVR GH LQVWUXPHQWRV DF~VWLFRV H LQVWUXPHQWRV
HOHWU{QLFRV VDPSOHUV SDUDTXHRVDOXQRVSRVVDP
ID]HUHVFXWDFRPSDUDGD

J#WRQVFRPZZWRQVFRPEU



&'VGHÉXGLR(GXFDomRHP$UWH0~VLFD9ROXPHVH

  2 PDWHULDO HVFROKLGR p VLQJXODU QR PHUFDGR 1mR Ki RXWURV TXH  *UDYDomR GH TXDWUR P~VLFDV SDUD FDQWR FRP DUUDQMR SDUD
DWHQGDP RV FULWpULRV GH¿QLGRV QDV VLWXDo}HV GH DSUHQGL]DJHP GD
WUrV YR]HV JUXSR FRUDO VLPSOHV  GDV P~VLFDV   3DOFR
3URSRVWD&XUULFXODUGR3URJUDPD6mR3DXOR)D](VFROD
±&RPSRVLomRGH*LOEHUWR*LO±2XWURFOiVVLFRGD03% 
:KHQ 7KH 6DLQWV *R 0DUFKLQJ ,Q     /RQGRQ %ULGJH
$OpPGLVVRXPPDWHULDOTXHHVWiSDVVRVDIUHQWHVHFRQVLGHUDPRVXPD
H 0HUULO\ :H 5ROO$ORQJ$V WUrV ~OWLPDV VmR FDQo}HV GR
WDUHIDUHFHQWHTXHVHDSUHVHQWDFRPD/HL)HGHUDOVDQFLRQDGD
IROFORUH QRUWHDPHULFDQR H LQJOrV FRP OHWUD HP LQJOrV SDUD
HPSXEOLFDGDQR'28GHTXHWRUQDREULJDWyULR
YLDELOL]DUWUDEDOKRLQWHUGLVFLSOLQDUFRPOtQJXDHVWUDQJHLUD
RHQVLQRGHP~VLFDQD(GXFDomR%iVLFDHPWRGDVDVHVFRODVEUDVLOHLUDV
FRPSUD]RGHWUrVDQRVOHWLYRVSDUDVHXFXPSULPHQWRHDVHUPLQLVWUDGD
&DGDP~VLFDHVWiRUJDQL]DGDHPIDL[DV
SRU SURIHVVRUHV VHP IRUPDomR HVSHFt¿FD HP P~VLFD $ 3URSRVWD
D IDL[DFRPRDUUDQMRFRPSOHWRFRPRFDQWRHPWUrVYR]HV
&XUULFXODUGR3URJUDPD6mR3DXOR)D](VFRODDQWHFLSDDDSOLFDomRGD
E IDL[DFRPUHDOFHSDUDDYR]
OHLMiTXDQGRQDHVFROKDGRPDWHULDODMXGDQGRDWRGRVRVSURIHVVRUHV
F IDL[DFRPUHDOFHSDUDDYR]IDL[DFRPUHDOFHSDUDD
GDUHGHS~EOLFDHVWDGXDODFXPSULODMiQRVSUy[LPRVPHVHV
YR]H
1RVYROXPHVHVFROKLGRVHVWmRGLVSRQtYHLV
G IDL[DFRPRSOD\EDFN VyDFRPSDQKDPHQWRLQVWUXPHQWDO
 7LPEUHV IDL[DV FRP VRQV GH QRYH LQVWUXPHQWRV SDUD RV DOXQRV
FRPJXLDVDRIXQGR
LGHQWL¿FDUHP
 6HWH2EUDVGD0~VLFD(UXGLWDHGD03%SURGX]LGDVSRURUTXHVWUDV  7RWDOL]DP  IDL[DV SDUD RV SURIHVVRUHV WUDEDOKDUHP FRP
HJUXSRVRUTXHVWUDLVHPGLYHUVDVIRUPDo}HVLQVWUXPHQWDLVFRPXVR
VHXVDOXQRVPHVPRDTXHOHVTXHQmRGRPLQHPDOLQJXDJHP
GHVDPSOHUSDUDTXHRVDOXQRVSRVVDPFRPSDUDUFRPDVPHVPDV
PXVLFDO
REUDVJUDYDGDVSRULQVWUXPHQWRVDF~VWLFRVTXHFRQVWDPGHRXWURV
1R HQFDUWH FRQVWD SDUWLWXUD OHWUD H RULHQWDo}HV SDUD RV
&'V GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR (QWUH HODV REUDV GH *RXQRG
SURIHVVRUHV
6FKXPDQQ6WUDZLQVN\%DFK6DWLH GD0~VLFD(UXGLWD H'MDYDQ
GD03% 
     7RGDV JUDYDo}HV SUHSDUDGDV SDUD TXH RV SURIHVVRUHV
 2EUD GR FRPSRVLWRU 7RP -RELP  P~VLFD ÈJXDV GH 0DUoR
WUDEDOKHPRFDQWRFRPVHXVDOXQRVVmRPXLWRFRPSOHWDVH
HP TXDWUR IDL[DV  D &HQiULR GDV ÈJXDV E ,QGtFLRV GD 0~VLFD
WrPHPFRPXPXPDLQWURGXomRIHLWDVySRULQVWUXPHQWRV
F 0HORGLDFRPDFRPSDQKDPHQWRLQVWUXPHQWDOHG 3OD\EDFNFRP
'HSRLVDDSUHVHQWDomRGRWHPDGDP~VLFDSRUGXDVYH]HV
PHORGLD JXLD   SURGX]LGDV HP WRQDOLGDGH DGHTXDGD j WHVVLWXUD
VHSDUDGRSRUXPWUHFKRWDPEpPVyLQVWUXPHQWDO$SyVRV
GDIDL[DHWiULDHFRQVLGHUDQGRRVOLPLWHVGDVH[WHQV}HVGHYR]HV
DOXQRVHVFXWDUHPDOJXPDVYH]HVpSURYiYHOTXHLQLFLHPR
IHPLQLQDV H PDVFXOLQDV DSUHVHQWDQGR R SURFHVVR GH FULDomR
FDQWRQRWHPSRFHUWRVHPDQHFHVVLGDGHGHUHJrQFLDDSHQDV
GR DXWRU ± FHQiULR RQGH D REUD IRL FRPSRVWD VHJXQGR -RELP H
PRYLGDV SHOD UHIHUrQFLD VRQRUD IHLWD SHOR LQVWUXPHQWDO
SHUPLWLQGR DR SURIHVVRU TXH LQVWLJXH VHXV DOXQRV FRP EDVH QR
0HVPRXPSURIHVVRUVHPIRUPDomRHVSHFt¿FDHPP~VLFD
H[HPSORDH[SHULPHQWDUHPXPSURFHVVRGHFULDomR1RHQFDUWH
WHPFKDQFHGHWUDEDOKDUFRPVXFHVVRFRPVHXVDOXQRV͘
WUD]DOHWUDGDP~VLFDÈJXDVGH0DUoRHRULHQWDo}HVGHFRPRRV
 $V JUDYDo}HV GmR FRQGLo}HV D WRGRV RV SURIHVVRUHV GH
SURIHVVRUHVSRGHPWUDEDOKDUFRPVHXVDOXQRV
RIHUHFHUXPDEDVHGHDFRPSDQKDPHQWRLQVWUXPHQWDOSDUD
 %DVH LQVWUXPHQWDO UtWPLFD SDUD TXH RV SURIHVVRUHV WUDEDOKHP D
TXHFDQWHPFRPVHXVDOXQRVSRLVDJUDQGHPDLRULDQmR
SURGXomRGHVRQVGRFRUSR FULDomR 
WHPRSULYLOpJLRGHWRFDUXPLQVWUXPHQWRRXGLVSRUGHXP
 *UDYDomR HP GXDV IDL[DV GH RXWUR FOiVVLFR GD 03% D P~VLFD
JUXSRPXVLFDOHPVDODGHDXODTXHFXPSUDHVVD¿QDOLGDGH
$TXDUHOD GR %UDVLO GH $U\ %DUURVR 8PD FRP PHORGLD
 $R SUDWLFDU FRQVWDQWHPHQWH FRP HVVDV JUDYDo}HV
H DFRPSDQKDPHQWR LQVWUXPHQWDO H D RXWUD DSHQDV FRP R
SURIHVVRUHV H DOXQRV GHVHQYROYHP QDWXUDOPHQWH D
DFRPSDQKDPHQWR SOD\EDFN SDUDTXHRSURIHVVRUFDQWHFRPVHXV
PHPyULDPHOyGLFDRRXYLGRKDUP{QLFRRVHQVRUtWPLFR
DOXQRV SURGX]LGDV HP WRQDOLGDGH DGHTXDGD j WHVVLWXUD GD IDL[D
H D D¿QDomR 0XLWDV YH]HV FRQVHJXHP GHSRLV FDQWDU R
HWiULDHFRQVLGHUDQGRRVOLPLWHVGDVH[WHQV}HVGHYR]HVIHPLQLQDVH
UHSHUWyULRSURSRVWR³DFDSHOOD´ VyDVYR]HVVHPRXVRGR
PDVFXOLQDV1RVHQFDUWHVFRQVWDDOHWUDGDP~VLFDSDUDVHUWUDQVFULWD
SOD\EDFN 
QR TXDGUR QHJUR SURMHWDGD HRX UHSURGX]LGD HP LPSUHVVD SDUD
WUDEDOKDUHPJUXSRVQDVDODGHDXOD

J#WRQVFRPZZWRQVFRPEU



&'520,QWHUDWLYR(GXFDomR0XVLFDO

0DWHULDOLQWHUDWLYRSDUDDIRUPDomREiVLFDDRVSURIHVVRUHVTXHQmRGRPLQDPDOLQJXDJHP
PXVLFDO H DPSOLDomR GR FRQKHFLPHQWR SDUD DTXHOHV TXH WrP IRUPDomR HVSHFt¿FD QD iUHD GH
P~VLFD
 1Ro}HV EiVLFDV GRV HOHPHQWRV IXQGDPHQWDLV GD OLQJXDJHP PXVLFDO WHRULD H SUiWLFD 
'HVHQYROYLPHQWRGHFRQFHLWRVHH[HUFtFLRVSUiWLFRVLQWHUDWLYRVHDSRVWLODHP3')SDUD
LPSUHVVmR
 3DUkPHWURVGRVRPWLPEUHLQWHQVLGDGHDOWXUDGXUDomRHDQGDPHQWR
 &RQVWUXomRGHFRQFHLWRPHORGLDULWPRHKDUPRQLD
 (VFULWD PXVLFDO JUDYHDJXGR YDORUHV FRPSDVVR SHQWDJUDPD QRPH GDV QRWDV
FRQVWUXomRGHHVFDODVHFRQVWUXomRGHWUtDGHVDFRUGHVFRPVpWLPDHFLIUDV
 &RQFHLWR H H[HUFtFLRV SDUD FRQKHFLPHQWR H GHVHQYROYLPHQWR GD SHUFHSomR DXGLWLYD
LQWHUYDORVPHOyGLFRV
 &RQFHLWRGHFRPSRVLomRLQWHUSUHWDomRDUUDQMRHRUTXHVWUDomR
 +LVWyULDGDP~VLFDHUXGLWDUHVXPLGDGH$&DR6pFXOR;;0~VLFD6DFUD 0RQRGLD
± &DQWR *UHJRULDQR  0~VLFD 5HQDVFHQWLVWD 0~VLFD ,QVWUXPHQWDO 0~VLFD %DUURFD
0~VLFDGH'UDPD ÏSHUD 0~VLFD&OiVVLFD0~VLFD5RPkQWLFDH0~VLFDGR6pFXOR;;
0RVWUDFRPPDLVGHREUDVSDUDVHURXYLGDVHLQIRUPDo}HVGHFRPSRVLWRUHVPDLV
FRQKHFLGRVHQWUHHOHV%DFK%HHWKRYHQ%L]HW%UDKPV&KRSLQ'HEXVV\(ULN6DWLH
)DXUp *RXQRG +lHQGHO +D\GQ /LV]W 0HQGHOVVRKQ 0RQWLYHUGL 0R]DUW 3DJDQLQL
3DOHVWULQD  3URNR¿HY 5DFKPDQLQRY 5DYHO 5LPVN\.RUVDNRY 6FKXEHUW 6FKXPDQQ
6KRVWDNRYLFK6WUDZLQVN\7FKDLNRYVN\9LYDOGLH:DJQHU
 3UiWLFDGH,QVWUXPHQWR3DUDSURIHVVRUHVTXHTXHLUDPDPSOLDURWUDEDOKRFRPP~VLFD
LQVWUXPHQWDOFRPVHXVDOXQRVPDLVQRYRVQR&'520KiRULHQWDo}HVGHFRPRLQLFLDUR
WUDEDOKRFRPDÀDXWDGRFHHRLWRP~VLFDVFRPJUDYDo}HVHSDUWLWXUDVSDUDSURMHomRHRX
LPSUHVVmR DUTXLYRVHP3') 
 5HSHUWyULRSDUDRSURIHVVRUFDQWDUFRPVHXVDOXQRVWULQWDHQRYHP~VLFDVIROFOyULFDVH
QRYH P~VLFDV SDUD GDWDV FRPHPRUDWLYDV 3iVFRD -XQLQDV +LQRV H 'LD GR 3URIHVVRU 
HPDUUDQMRVHIRUPDo}HVLQVWUXPHQWDLVTXHPDSHLDPDPDLRULDGRVJUXSRVLQVWUXPHQWDLV
GDFXOWXUDEUDVLOHLUD8PFRQWH~GRGHDPSOLDomRHHQULTXHFLPHQWRSDUDSURIHVVRUHVTXH
TXHLUDPGHGLFDUPDLVWHPSRDRWUDEDOKRFRPDOLQJXDJHPPXVLFDO

J#WRQVFRPZZWRQVFRPEU



0pWRGRGH7pFQLFD9RFDO3RU7RGR&DQWR



0pWRGR GH WpFQLFD YRFDO FRP  YRFDOLVHV HP YiULDV WRQDOLGDGHV

FRP H[HUFtFLRV GH DTXHFLPHQWR UHVVRQkQFLD DUWLFXODomR IOH[LELOLGDGH
SURMHomR H H[WHQVmR SDUD D 0~VLFD 3RSXODU HP OtQJXD SRUWXJXHVD
FRQWHPSODQGR YiULRV DUUDQMRV HVWLORV IRUPDo}HV LQVWUXPHQWDLV H YR]HV TXH
WUDoDP XP FHQiULR PXVLFDO GDV GLYHUVDV IRUPDo}HV GH JUXSRV LQVWUXPHQWDLV
VRQRULGDGHFDUDFWHUtVWLFDVHDUUDQMRVGDFXOWXUDEUDVLOHLUDDVVLPFRPWHPDVH
OHWUDVTXHHVWLPXODPDFDQWDU


*UDYDGRV FRP VRP GH LQVWUXPHQWRV DF~VWLFRV H HOpWULFRV$ JUDYDomR

RIHUFH HP FDQDLV VHSDUDGRV R SOD\EDFN DFRPSDQKDPHQWR LQVWUXPHQWDO  H DV
YR]HVSDUDTXHRVSURIHVVRUHVSRVVDPWUDEDOKDUFRPVHXVDOXQRVHVFXWDQGRD
JUDYDomRFRPSOHWDFDQWDGDSDUDDSUHQGHUDPHORGLDHDOHWUDHGHSRLVVyR
SOD\EDFNSDUDDFRPSDQKDUVHXVDOXQRVXVDQGRXPGRVFDQDLVHVWpUHR

3DUD6DEHU0DLV
9HMDQRVLWHZZZWRQVFRPEURXWURVPDWHULDLVSDUDRHQVLQR
GDP~VLFDGLVSRQtYHLVSDUDDTXLVLomR
9RFrSRGHUiRXYLUWUHFKRVGDVJUDYDo}HVHRXWUDVLQIRUPDo}HV

J#WRQVFRPZZWRQVFRPEU
5XD'U%UiXOLR*RPHV%ORFR$&M
6mR3DXOR63&(3)RQH  
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3DUWH6RPGDVÉJXDV
)DL[DB&HQiULRGDVÉJXDV7RP-RELP
$UUDQMRLQVWUXPHQWDomRLQWHUSUHWDomRHHIHLWRV
)HUQDQGR0RWDH*r6X]LJDQ
)DL[DB,QGtFLRVGD0~VLFD
$UUDQMRLQVWUXPHQWDomRLQWHUSUHWDomRHHIHLWRV
)HUQDQGR0RWDH*r6X]LJDQ
)DL[DBÉJXDVGH0DUoR7RP-RELP*UDYDomRFRPPHORGLD
$UUDQMRLQVWUXPHQWDomRLQWHUSUHWDomRHHIHLWRV
)HUQDQGR0RWDH*r6X]LJDQ
)DL[DBÉJXDVGH0DUoR7RP-RELP3OD\EDFN
$UUDQMRLQVWUXPHQWDomRLQWHUSUHWDomRHHIHLWRV
)HUQDQGR0RWDH*r6X]LJDQ
)DL[DB5LWPR%DVHSDUDWUDEDOKDUUtWPRVFRPVRQVGRFRUSR

3DUWH,QVWUXPHQWRVHOHWURHOHWU{QLFRV VDPSOHUV 
)DL[DB7RFDWDH)XJDHP5p0HQRU)DQWDVPDGDÐSHUD
&DWKHGUDO3LSH2UJDQ%DFK,QVWUXPHQWDomRH
LQWHUSUHWDomR*r6X]LJDQ
)DL[DB'DQoDGR3iVVDURGH)RJR6WUDZLQVN\2UTXHVWUDomRLQWHUSUHWDomRH
UHJrQFLD*r6X]LJDQ
)DL[DB/DJRGRV&LVQHV7FKDLNRYVN\2UTXHVWUDomRLQWHUSUHWDomRH
UHJrQFLD*r6X]LJDQ
)DL[DB*\PQRSHGLH16DWLH2UTXHVWUDomRLQWHUSUHWDomRH
UHJrQFLD*r6X]LJDQ
)DL[DB)DWR&RQVXPDGR'MDYDQ$UUDQMRLQVWUXPHQWDomRHLQWHUSUHWDomR
)HUQDQGR0RWD
)DL[DB$YH0DULD*RXQRG$UUDQMRRUTXHVWUDomRLQWHUSUHWDomRH
UHJrQFLD*r6X]LJDQ
)DL[DB$YH0DULD6FKXEHUW$UUDQMRRUTXHVWUDomRLQWHUSUHWDomRH
UHJrQFLD*r6X]LJDQ
)DL[DB0LVVD3DSDH0DUFHOOL3DOHVWULQDLQWHUSUHWDomRH
UHJrQFLD*r6X]LJDQ

&'('8&$d®2(0$57(²0Ô6,&$²92/80(
3DUWH6RPGHLQVWUXPHQWRV
)DL[DB 6RQVGD%DWHULD
)DL[DB 6RQVGR9LROmR
)DL[DB 6RQVGR6D[RIRQH7HQRU
)DL[DB 6RQVGR6D[RIRQH$OWR
)DL[DB 6RQVGR6D[RIRQH6RSUDQR
)DL[DB 6RQVGD*XLWDUUD(OpWULFD
)DL[DB 6RQVGR&RQWUDEDL[R(OpWULFR
)DL[DB 6RQVGD)ODXWD7UDQVYHUVDO
)DL[DB 6RQVGD)ODXWD'RFH6RSUDQR
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Faixxa 1_Sons
s da Baterria
Faixxa 2_Sons
s do Violão
Faixxa 3_Sons
s do Saxofone Teno
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Faixxa 4_Sons
s do Saxofone Alto
Faixxa 5_Sons
s do Saxofone Soprrano
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s da Guita
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Vam
mos tocar as Faixas 1 a 9 e numerá--las à frente de
d cada insttrumento na Tabela a se
eguir i:

Para
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unos
Imag
gem dos
Instrumentos

Nome dos Instrumentos

Flauta Doce
D
Sopran
no

Nº da

Imag
gem dos

Faixa

Instrumentos

xa nº
Faix
___
___

Nome dos Instrumeentos

Sax
xofone Teno
or

Nº da
Faixa

Faix
xa nº
___
___



Flauta Transversa
al

Saxofo
one Soprano
o

Saxo
ofone Alto

B
Bateria

xa nº
Faix
___
___

Faix
xa nº
___
___

Faix
xa nº
___
___

Violão

ca
Guiitarra Elétric

Contrrabaixo Eléttrico

Faix
xa nº
___
___

xa nº
Faix
___
___

xa nº
Faix
___
___

Faix
xa nº
___
___
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Respostas para os professores
Imag
gem dos

Nome dos
d Instrumen
ntos

Instrumentos

Flauta Doce
Soprano

Nº da

Imag
gem dos

Faixa

Instrumentos

Faixa
a nº 9

Nome do
os Instrumentos

Nº da
Faixa

Guita
arra Elétrica
a

Faixa nº 6

Violão

Faixa nº 2





sal
Flautta Transvers

xa nº
Faix
8

Saxo
ofone Sopra
ano

Faixa
a nº 5

Contra
abaixo Elétrico

Faixa nº 7

Sa
axofone Alto
o

Faixa
a nº 4

Bateria

Faixa nº 1

Sax
xofone Teno
or

Faixa
a nº 3
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Parte 2 - Instrumentos eletro-eletrônicos (samplers)
Faixa 10_Tocata e Fuga em Ré Menor - Fantasma da Ópera
Cathedral Pipe Organ - Bach - Instrumentação e
interpretação: Gê Suzigan
Faixa 11_Dança do Pássaro de Fogo - Strawinsky - Orquestração, interpretação e
regência: Gê Suzigan
Faixa 12_Lago dos Cisnes -Tchaikovsky - Orquestração, interpretação e
regência: Gê Suzigan
Faixa 13_Gymnopedie Nº1 - Satie - Orquestração, interpretação e
regência: Gê Suzigan
Faixa 14_Fato Consumado - Djavan - Arranjo, instrumentação e interpretação:
Fernando Mota
Faixa 15_Ave Maria - Gounod - Arranjo, orquestração, interpretação e
regência: Gê Suzigan
Faixa 16_Ave Maria - Schubert - Arranjo, orquestração, interpretação e
regência: Gê Suzigan
Faixa 17_Missa Papae Marcelli - Palestrina - interpretação e
regência: Gê Suzigan

Esta atividade para ouvir e identificar se os
instrumentos são acústicos ou eletro-eletrônicos tem

Observe que a seguir temos duas tabelas para
trabalhar com a escuta comparadas com músicas
indicadas. A primeira é para vocë reproduzir para seus

como objetivo, além de desenvolver a percepção
alunos e a outra traz a indicação das gravações que você
auditiva dos alunos ampliar o repertório musical dos
deve colocar para seus alunos e com o resultado
mesmos. È importante ouvir compositores como Bach,

esperado (marcado com X).

Satie, Stravinsky e outros que não fazem parte da
Após ouvir atentamente as duas faixas, vamos
escuta musical do dia-a-dia do aluno.
Inicialmente

vamos

escutar

com

assinalar com um X, na tabela abaixo, qual delas foi
atenção

as

tocada por um órgão de tubos real (instrumento

gravações de mesmas músicas excecutadas em duas

acústico), e qual foi produzida por instrumento eletro-

versões: produzidas por instrumentos eletro-eletrônicos

eletrônico (sampler).

(samplers)ou instrumentos acústicos.
Depois vamos escutar as demais músicas da tabela
No primeiro grupo, temos a música Tocata e Fuga

da próxima página, sempre atentando para quais são do

em Ré Menor (Fantasma da Ópera) para órgão de tubos

CD Educação em Arte – Música Volume 2 e quais são

do tipo catedral, composta por Johann Sebastian Bach.

de outros CDs indicados na tabela.
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ALUNO: ______________________________Série/Ano _____Data __/__/___
MÚSICAS

Acústico

Elétro-eletrônicos
(Sampler)

Toccata e Fuga em Ré Menor – Fantasma da Ópera –Cathedral Pipe Organ Johann Sebastian Bach do CD_Bach100Best–JohannSebastianBachͲEMI

–VideolarS/A–em6volumes,ousimilar
Toccata e Fuga em Ré Menor – Fantasma da Ópera –Cathedral Pipe Organ Johann Sebastian Bach do CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2ͲFaixa

10.
Dança do Pássaro de Fogo – Igor Stravinsky do CD_MusicFromPrinceIgor/

Firebird,TheͲIgorStravinskyTelarcInternationalCorporation,1990–EuaͲ
Firebird/Petrushka/Suites1And2ͲNaxosMovieplayͲBrtPhilharmonic
Orchestra,1991,ousimilar.
Dança do Pássaro de Fogo – Igor Stravinskyii (CDTONSͲEn sinodeMúsica

Volume2ͲFaixa11)
Gymnopedie_nº1 – Erik Satie do CD_Satie:PianoWorks(selection)Movieplay
Gymnopedie_nº1 – Erik Satie do CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2Ͳ

Faixa12.
CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2ͲFaixa13ͲLagodosCisnes–Pietr
IlyitchTchaikovsky
CDͲThebestofNaxos–vol.1,vol.4evol.6 –LagodosCisnes–PietrIlyitch
TchaikovskydoCD_ThebestofNaxos–vol.1,vol.4evol.6–Lago
dosCisnes–PietrIlyitchTchaikovsky,ousimilar.



CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2ͲFaixa14–AveͲMaria–Charles
Gounod



CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2ͲFaixa15–AveͲMaria–FranzPet er
Schubert



CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2ͲFaixa16 –MissaPapaeMarcelli–Giovani
PierluigiPalestrina
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PROFESSOR _____________________________________________________
MÚSICAS

Toccata e Fuga em Ré Menor – Fantasma da Ópera –Cathedral Pipe Organ Johann Sebastian Bach do CD_Bach100Best–JohannSebastianBachͲEMI

Acústico

Elétro-eletrônicos
(Sampler)

X

-

-

X

–VideolarS/A–em6volumes,ousimilar
Toccata e Fuga em Ré Menor – Fantasma da Ópera –Cathedral Pipe Organ Johann Sebastian Bach do CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2ͲFaixa

10.
Dança do Pássaro de Fogo – Igor Stravinsky do CD_MusicFromPrinceIgor/

Firebird,TheͲIgorStravinskyTelarcInternationalCorporation,1990–EuaͲ
Firebird/Petrushka/Suites1And2ͲNaxosMovieplayͲBrtPhilharmonic
Orchestra,1991,ousimilar.

X

Dança do Pássaro de Fogo – Igor Stravinskyiii (CDTONSͲEn sinodeMúsica

X

Volume2ͲFaixa11)
Gymnopedie_nº1 – Erik Satie do CD_Satie:PianoWorks(selection)Movieplay

X

Gymnopedie_nº1 – Erik Satie do CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2Ͳ

X

Faixa12.
CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2ͲFaixa13ͲLagodosCisnes–Pietr
IlyitchTchaikovsky

-

X

CDͲThebestofNaxos–vol.1,vol.4evol.6 –LagodosCisnes–PietrIlyitch
TchaikovskydoCD_ThebestofNaxos–vol.1,vol.4evol.6–Lago
dosCisnes–PietrIlyitchTchaikovsky,ousimilar.

X

Ͳ

CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2ͲFaixa14–AveͲMaria–Charles
Gounod

-

X

CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2ͲFaixa15–AveͲMaria–FranzPet er
Schubert

-

X

CDTONSͲEnsinodeMúsicaVolume2ͲFaixa16 –MissaPapaeMarcelli–Giovani
PierluigiPalestrina

-

X
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Parte 3 - Som das Águas
Seguir as orientações que estão no encarte do CD.
Faixa 18_Cenário das Águas. Tom Jobim.
Arranjo, instrumentação, interpretação e efeitos:
Fernando Mota e Gê Suzigan
Faixa 19_Indícios da Música.
Arranjo, instrumentação, interpretação e efeitos:
Fernando Mota e Gê Suzigan
Faixa 20_Águas de Março. Tom Jobim. Gravação com melodia.
Arranjo, instrumentação, interpretação e efeitos:
Fernando Mota e Gê Suzigan
Faixa 21_Águas de Março - Tom Jobim - Playback.
Arranjo, instrumentação, interpretação e efeitos:
Fernando Mota e Gê Suzigan
Faixa 22_Ritmo - Base para trabalhar rítmos com sons do corpo
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CD EDUCAÇÃO EM ARTE – MÚSICA – VOLUME 2
Seguir as orientações que estão no encarte do CD.

Parte 1
Faixa 01_Vocalise 08
Faixa 02_O Som das Sete Notas

Parte 2 - Simples Cantar
Faixa 03_Aquarela do Brasil (Ary Barroso) - com melodia
Faixa 04_Aquarela do Brasil (Ary Barroso) - só playback

A primeira e mais importante música exportada

esse novo tipo de samba, por motivos óbvios e pelo

aos Estados Unidos e Europa é "Aquarela do Brasil",

alcance internacional, passa

a

recomendar aos

de Ary Barroso (1903-1964), uma das músicas

compositores populares que abandonem o tema da

brasileiras mais gravadas em todo o mundo e que

malandragem carioca em suas músicas.

inaugura o gênero samba-exaltação. A música foi

Inspirado na típica figura do Rio de Janeiro, e a

gravada por Araci Cortes e depois por Cândido

partir da 'política de boa vizinhança americana', o

Botelho e Francisco Alv es. O Estado Novo ditatorial

desenhista Walt Disney viria ao Brasil criar o

e nacionalista de Getúlio Vargas, que muito apreciou

personagem Zé Carioca

.
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Reproduza a letra e leia, inic ialmente, junto com

duas vezes, separado por um trecho também só

os alunos e explique que esta música é um samba-

instrumental. Após as crianças ouvir em algumas vezes

exaltação, um gênero de samba surgido na década de

e orientadas por você, é provável que inic iem o canto no

1940, como o nome já diz , exalta as qualidades do

tempo certo, sem a necessidade de regência, apenas

país.

movidas pela referencia sonora feita pelo instrumental.

A inclusão desta música no filme de Walt Disney, Alô

Cante com seus alunos sempre que houver

Amigos, foi um excelente meio para div ulgar a música

possibilidade: no iníc io do período, na volta do recreio

brasileir a em outros país es.

ou um pouco antes da saída. As crianças fic am mais

Explique o signif ic ado das palavras que os alunos não
conheçam e coloque um CD para que ouçam a

tranqüilas, o ambiente fica mais alegre. Quando as
crianças souberem outras canções peça para que
cantem todas, sempre relembrando as que aprenderam

música.

inicialmente.
Para trabalhar a música Aquarela do Brasil com
os alunos, utiliz e as gravações do CD, onde há duas
faixas dedicada à esta música, para você trabalhar e

Veja também no encarte do CD

TONS

Educação em Arte Volume 2, além da partitura e
da letra da músic a, orientações para trabalhar as

aprender junto com seus alunos.

Faixas 25 a 30 com vocalises de preparação vocal
1. Escutar várias vezes o arranjo com a melodia, da
faixa 4, até memorizar a melodia e a letra.

para você e seus alunos, antes de inic iar o canto de
músicas. São exercícios fundamentais para evitar danos

2. Quando estiv erem se sentindo seguros, usar
somente a faixa 4 com o playback (somente o

fís ic o antes de praticar esporte.

acompanhamento instrumental)
3. Ensaiar bem e, na primeir a oportunidade, se
apresentar para outros alunos da escola.
IMPORTANTE:

Para

o

Ensino

à voz, assim como se faz aquecimento e alongamento

da

É fácil: só ouvir várias vezes cada uma delas,
aprender a melodia de principal e, depois, as vozes que

Músic a,

acontecem em algumas partes da música.

consideramos fundamental levar os alunos a cantar

Para Saber Mais

e também, deixar que se expressem livremente

Ary Barroso site:

ouvindo a música. É uma forma de desenvolv er a

http://www.arybarroso.com.br/ (Site

memória melódic a, o ouvido harmônic o (ouvindo

pesquisado em 23/06/08) - Neste site

os arranjos da gravação), o senso rítmico, a

encontramos tudo sobre a vida de Ary

afinação e ampliar seu repertório de escuta

Barroso, fotos, coisas de Ary, notícias, textos,

musical.

livros e todas as suas composições com

Na gravação há sempre uma introdução feita só

possibilidade de ouvi-las.

por instrumentos. O tema da música é apresentado
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Parte 3 - Cantar em três vozes - Coro
Arranjos, Instrumentação e interpretação instrumental: Fernando Mota
Vo zes: Tania Maya e Ivan Valente - Estúdio: Fred Khori e Gê Suzigan

Faixa 05_Palco (Gilberto Gil) - em três vozes
Faixa 06_Palco (Gilberto Gil) - 1ª vo z
Faixa 07_Palco (Gilberto Gil) - 2ª vo z
Faixa 08_Palco (Gilberto Gil) - 3ª vo z
Faixa 09_Palco (Gilberto Gil) - só playback
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Faixa 10_When The Saints Go Marching In - em três vozes
Faixa 11_When The Saints
Faixa 12_When The Saints
Faixa 13_When The Saints
Faixa 14_When The Saints

Go
Go
Go
Go

Marching
Marching
Marching
Marching

Para trabalhar a música WHEN THE SAINTS GO
MARCHING IN com os alunos, utilizar as gravações do CD

In In In In -

1ª vo z
2ª vo z
3ª vo z
só playback
necessidade de regência, apenas movidas pela referencia
sonora feita pelo instrumental.
Cante

TONS - Ensino de Música Volume 2 que acompanha

com

seus alunos sempre que houver

este caderno, onde há cinco faixas dedicada à esta

possibilidade: no início do período, na volta do recreio ou um

música, para você trabalhar e aprender junto com seus

pouco antes da saída. As crianças ficam mais tranqüilas, o

alunos.

ambiente fica mais alegre. Quando as crianças souberem

Escutar várias vezes o arranjo completo a três vozes.
(Faixa 10)

outras canções peça para que cantem todas, sempre
relembrando as que aprenderam inicialmente.
Veja também no encarte do CD TONS – Ensino de

4. Escutar somente a gravação com a 1ª Voz, até
memorizar a melodia. (Faixa 11)
5. Escutar somente a gravação com a 2ª Voz até
memorizar a melodia. (Faixa 12)
6. Escutar somente a gravação com a 3ª Voz até
memorizar a melodia. (Faixa 13)
7. Dividir a sala em três grupos para cantar.

Música Volume 1, além da partitura e da letra da música,
orientações para trabalhar as Faixas 25 a 30 com vocalises
de preparação vocal para você e seus alunos, antes de
iniciar o canto de músicas. São exercícios fundamentais
para evitar danos à voz, assim como se faz aquecimento e
alongamento físico antes de praticar esporte.
É sempre importante, também, que os alunos

8. Cada grupo ficará responsável para cantar uma das
vozes.
9. Quando estiverem se sentindo seguros, usar somente

acompanhem a melodia da música, pela partitura, mesmo
que não saibam ler música. Acompanhar desenho das notas

a Faixa 14 com o playback (somente o

no pentagrama, enquanto a gravação é tocada, leva à leitura

acompanhamento instrumental)

indutiva. Se houver condições de projetar a partitura numa

10. Ensaiar bem e, na primeira oportunidade, se

tela maior, todos podem acompanhar onde acontece a

apresentar para outros alunos da escola.

introdução, onde entra o canto da melodia e onde começam

IMPORTANTE: Para o Ensino da Música, consideramos

acontecer a abertura das três vozes.

fundamental levar os alunos a cantar e também, deixar

Outra possibilidade é usar a partitura animada da

que se expressem livremente ouvindo a música. É uma

música que está disponível no CD ROM Educação Musical

forma de desenvolver a memória melódica, o ouvido

1

harmônico (ouvindo os arranjos da gravação

que acompanha os cadernos
PARTITURAS ANIMADAS

disponível no CD que acompanha este caderno), o

x O AbreAlas_ChiquinhaGonzaga.avi

senso rítmico, a afinação e ampliar seu repertório de

x WhenTheSaintsGoMarchingIn.avi

escuta musical.

x London Bridge.avi

Na gravação há sempre uma introdução feita só por

x Merryli_We_Roll Along.avi

instrumentos. O tema da música é apresentado duas vezes,
separado por um trecho também só instrumental. Após as




1

CD ROM Interativ o Educação Musical (G4 Editora- <www.T ons.Com.Br>.

crianças ouvirem algumas vezes e orientadas por você, é

Copyright © - 2008 By G4 Edições Ltda. ® São Paulo, Brazil, All Rights Reserved.

provável que iniciem o canto no tempo certo, sem a

International Copyright Secured. Printed IN BRAZIL - g4editora@tons.com.br)
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Faixa 15_London Bridge - em três vozes
Faixa 15_London Bridge - em três vozes
Faixa 16_London Bridge - 1ª vo z
Faixa 17_London Bridge - 2ª vo z
Faixa 18_London Bridge - 3ª vo z
Faixa 19_London Bridge - só playback

Para trabalhar a música London Bridge, com os

por instrumentos. O tema da música é apresentado duas

alunos, utilizar as gravações do CD TONS - Ensino de

vezes, separado por um trecho também só instrumental.

Música Volume 2, onde há cinco faixas dedicada à

Após as crianças ouvirem algumas vezes e orientadas

esta música, para você trabalhar e aprender junto com

por você, é provável que iniciem o canto no tempo certo,

seus alunos.

sem a necessidade de regência, apenas movidas pela

1. Escutar várias vezes o arranj o completo com as

referencia sonora feita pelo instrumental. Veja também no
encarte do CD TONS - Ensino de Música Volume 1

três vozes. Faixa 15
2. Escutar somente a gravação com a 1ª Voz, até

(Caderno do7º Ano 1º Semestre) além da partitura e da
letra da música, orientações para trabalhar as faixas 20 a

memorizar a melodia. Faixa 16
3. Escutar somente a gravação com a 2ª Voz até

25 com vocalises de preparação vocal para você e seus
alunos, antes de iniciar o canto de músicas. São

memorizar a melodia. Faixa 17
4. Escutar somente a gravação com a 3ª Voz até

exercícios fundamentais para evitar danos à voz, assim
como se faz aquecimento e alongamento físico antes de

memorizar a melodia. Faixa 18
5. Dividir a sala em três grupos para cantar.

praticar esporte. É fácil: só ouvir várias vezes cada uma

6. Cada grupo ficará responsável para cantar uma das

delas, aprender a melodia de principal e, depois, as
vozes que acontecem em algumas partes da música.

vozes.
7. Quando estiverem

se

sentindo

seguros,

usar

somente a Faixa 19 com o playback (somente o
acompanhamento instrumental) para você cantar
com seus alunos.
8. Ensaiar bem e, na primeira oportunidade, se
apresentar para outros alunos da escola.

Siga também pelo desenho da partitura, onde estão
distribuídas as letras, abaixo de cada nota.
Para aprender e ensinar a leitura global de
um partitura, você deve utilizar o CD ROM
Interativo TONS – Educação Musical, nele há
partituras animadas que você pode acessar
diretamente no CD. São arquivos que estão no

IMPORTANTE: Para o Ensino da Música, consideramos

corpo do CD de instalação do CD-ROM.

fundamental levar os alunos a cantar e também, deixar

Coloque o CD no seu computador, abra com o

que se expressem livremente ouvindo a música. É uma

Windows Explorer, localize a pasta Animações e

forma de desenvolver a memória melódica, o ouvido

Filmes e, dentro dela, escolha o arquivo que

harmônico (ouvindo os arranjos da gravação), o senso

você queira e faça dois cliques no arquivo,

rítmico, a afinação e ampliar seu repertório de escuta

para assistir: PARTITURAS ANIMADAS /

musical. Na gravação há sempre uma introdução feita só

London Bridge.avi.
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Faixa 20_Merrily We Roll Along - em três vozes
Faixa 21_Merrily We Roll Along - 1ª voz
Faixa 22_Merrily We Roll Along - 2ª voz
Faixa 23_Merrily We Roll Along - 3ª voz
Faixa 24_Merrily We Roll Along - só playback
Para trabalhar a música Merrily We Roll Along, com
os alunos, utilizar as gravações do CD TONS - Ensino
de Música Volume 3, onde há cinco faixas dedicada à
esta música, para você trabalhar e aprender junto com
seus alunos.
1. Escutar várias vezes o arranj o completo com as
três vozes. Faixa 20
2. Escutar somente a gravação com a 1ª Voz, até
memorizar a melodia. Faixa 21
3. Escutar somente a gravação com a 2ª Voz até
memorizar a melodia. Faixa 22
4. Escutar somente a gravação com a 3ª Voz até
memorizar a melodia. Faixa 23
5. Dividir a sala em três grupos para cantar.
6. Cada grupo ficará responsável para cantar uma das
vozes.
7. Quando estiverem se sentindo seguros, usar somente
a Faixa 24 com o playback (somente o
acompanhamento instrumental) para você cantar com
seus alunos.
8. Ensaiar bem e, na primeira oportunidade, se
apresentar para outros alunos da escola.
IMPORTANTE: Para o Ensino da Música, consideramos
fundamental levar os alunos a cantar e também, deixar
que se expressem livremente ouvindo a música. É uma
forma de desenvolver a memória melódica, o ouvido
harmônico (ouvindo os arranj os da gravação), o senso
rítmico, a afinação e ampliar seu repertório de escuta
musical.
Na gravação há sempre uma introdução feita só por
instrumentos. O tema da música é apresentado duas
vezes, separado por um trecho também só instrumental.
Após as crianças ouvirem algumas vezes e orientadas por
você, é provável que iniciem o canto no tempo certo, sem
a necessidade de regência, apenas movidas pela
referencia sonora feita pelo instrumental.

Cante com seus alunos sempre que houver
possibilidade: no início do período, na volta do recreio ou
um pouco antes da saída. Eles ficam mais tranqüilos, o
ambiente fica mais alegre. Quando
seus alunos
souberem outras canções peça para que cantem todas,
sempre relembrando as que aprenderam inicialmente,
acompanhadas de playback.
Veja também no encarte do CD TONS - Ensino de
Música Volume 1 (Caderno do 7º Ano 1º Semestre)
além da partitura e da letra da música, orientações para
trabalhar as faixas 25 a 30 com vocalises de preparação
vocal para você e seus alunos, antes de iniciar o canto de
músicas. São exercícios fundamentais para evitar danos à
voz, assim como se faz aquecimento e alongamento físico
antes de praticar esporte.
É fácil: só ouvir várias vezes cada uma delas,
aprender a melodia de principal e, depois, as vozes que
acontecem em algumas partes da música.
Siga também pelo desenho da partitura, onde estão
distribuídas as letras, abaixo de cada nota.
Para aprender e ensinar a leitura global de um
partitura, você deve utilizar o CD ROM Interativo TONS –
Educação Musical, nele há partituras animadas que
você pode acessar diretamente no CD. São arquivos
que estão no corpo do CD de instalação do CD-ROM.
Coloque o CD no seu computador, abra com o Windows
Explorer, localize a pasta Animações e Filmes e, dentro
dela, escolha o arquivo que você queira e faça dois
cliques no arquivo, para assistir.
PARTI TURAS ANIMADAS
x O AbreAlas_ChiquinhaGonzaga.av i
x WhenTheSaintsGoMarchingIn.avi
x London Bridge.av i
x Merryli_We_Roll Along.av i

Parte 4 - Preparação da voz - Técnica Vocal

Vocalises extraídos do Método Por Todo Canto - GOULART, Diana e COOPER, Malu - G4 Editora 2002
Instrumental: Afonso Oliveira (Flauta Transversal),
Flávio Paiva (Teclado e Flauta transversal em Dó)
Seguir as orientações que estão no encarte do CD.

Faixa 25_Aquecimento - Vocalise 08 (vo zes: Malu Cooper e Zeca Rodrigues)
Faixa 26_Ressonância - Vocalise 13 (vo zes: Malu Cooper e Antonio Guapiassu)
Faixa 27_Articulação - Vocalise 21 (vo zes: Diana Goulart e Amaury Machado)
Faixa 28_Flexibilidade - Vocalise 24 (vozes: Diana Goulart e Amaury Machado)
Faixa 29_Projeção - Vocalise 32 (voz: Claudio Nucci)
Faixa 30_Extensão - Vocalise 35 (vozes: Malu Cooper e Antonio Guapiassu)
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CD EDUCAÇÃO EM ARTE – MÚSICA – VOLUME 3

Seguir as orientações que estão no encarte do CD.

Fa ixa 01_Exemplo de sonorida de apenas do canal direito com a música FORMIGA.
Fernando Mota. 04’25’’
Fa ixa 02_Exemplo de sonorida de apenas do canal esquerdo com a música FORMIGA.
Fernando Mota. 04’25’’
Fa ixa 03_Exemplo de sonorida de dos dois cana is juntos com a música FORMIGA.
Fernando Mota. 04’25’’
Fa ixa 04_Exemplo de fusão das informações dos dois canais em um canal mono. com a
música FORMIGA. Fernando Mota. 04’25’’
Fa ixa 05_Exemplo: sonoridade de cachorro. CACHORRO DE QUINTAL 04’25’’
Fa ixa 06_MOVIMENTO PENDULAR - Marco Scarassati, Marcelo Bomfim e Nelson Pinton.
07’09’’
Fa ixa 07_PASSARADA - Au tor Fernando Sardo. 01’17’’
Fa ixa 08_BAZULAQUE Nº 10. De Lívio Tragtenberg e Marcelo Brissac 3’46"
Fa ixa 09_TEMPO DE NASCER E TEMPO DE MORRER DA SUÍTE QOHÉLET O-QUE-SABE.
Música de Lívio Tragtenberg, texto transcriação de Haroldo de Campos - 1’50"
Fa ixa 10_RIMA PETROSA 2. Música de Lívio Tragtenberg, poema de Haroldo de Campos 3’28"
Fa ixa 11_DE PASSAGEM. Música de Kika e Decio7, letra de Kika, Decio7 e Cris Scabello 03’16"
Fa ixa 12_O MAR QUE EXISTE EM SEUS OLHOS- Ritamaria. 04’05’’
Fa ixa 13_TAMBOCALHO 1 - Danilo Monteiro. 00’36’’
Fa ixa 14_QUANDO MEU NOME FOR INÚTIL- Danilo Monteiro. 01’53’’
Fa ixa 15_TAMOTA MORIORE /KOKIRIKO NO BUSHI - canto de despedida Txucarramãe e
cantiga folclórica japonesa (Xingu - Mato Grosso) (Goka - Japão) 3’51"
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ATIVIDADE ADICIONAL

QUATRO ESTAÇÕES - Primavera – 1º Movimento (Vivaldi)
Aqui temos mais uma atividade de escuta orientanda que podemos fazer, utilizando uma obra de Vivaldi. Se
você tiver disponível uma gravação instrumental da música QUATRO ESTAÇÕES - Primav era – 1º Movimento
(Viv aldi), siga as orientações a seguir.
Esta é mais uma oportunidade para você trabalhar
a escuta musical com seus alunos. Ao ouvirmos uma
obra musical com muita atenção, podemos escutar
sons de instrumentos que nos lembram chuva, vento
bravo, tempestades, brisas, ondas do mar quebrando
na praia, rios, cachoeiras, pássaros, florestas, índios,
negros em procissão, leve brisa, mesmo que isso não
esteja tão explicito, mesmo que o instrumento imite
esses sons.
Alguns compositores, motivados por sons da
natureza conceberam poeticamente suas obras
musicais. Vivaldi foi um deles.
Ouça com seus alunos a música Primav era de
alguma gravação orquestral que você disponível na
escola (que há uma gravação com a orquestra digital
TONS que utiliza sons sampleados no CD TONS
Músicas Clássicas Volume 2 da G4 Editora, São
Paulo, SP, 2004).
Depois que eles, juntos com você, escutarem uma
primeira vez a faixa inteira, coloque algumas questões
para conversarem sobre ela: Será que eles já haviam
escutado esta obra antes? Onde e como isso ocorreu?
Foi ao vivo numa sala de concerto, na televisão ou em

gravações?
Quais
sensações,
pensamentos,
sentimentos, e lembranças vieram à tona? Será que
conseguem distinguir as partes que compõe a
composição?
No caderno dos alunos há um trecho de um
soneto que foi publicado junto com a obra Quatro
Estações em 1725. Acredita-se que os sonetos foram
também criados por Vivaldi para serem lidos enquanto
a peça era tocada.
A partir destas questões, pode prepará-los para
uma escuta orientada que possibilite a leitura do
primeiro movimento da música Primavera de Vivaldi.
Veja orientações de como trabalho no quadro na
próxima página, a seguir.
Se você tiver acesso à internet poderá
também ouvir gratuitamente com seus alunos a
gravação da obra completa com orquestra
American Baroque no site:
http://www.magnatune.com/artists/albums/abar
oque-seasons/

Chegada é a Primavera e festejando
a saúdam as aves com alegre canto
E as fontes, ao expirar do Zeferino,
correm com doce murmúrio.
Uma tempestade cobre o ar com
negro manto
Relâmpagos e trovões são eleitos a
anunciá-la;
Logo que ela se cala, as avezinhas
tornam de novo ao canoro encanto.
DançadosAldeões(Rubens). 4
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Ouvindo a faixa Primavera e lendo os versos ao lado, podemos fazer a relação com o que é tocado somente pelos
violinos e com todas as cordas da orquestra (violinos, violas, violoncelos e contrabaixos).
ORQUESTRA

TRECHO INICIAL DO SONETO

REFERÊNCIA

Chegada é a Primavera e
festejando

Iº

Chegada é a Primavera... (abertura) - Todas as
cordas da orquestra tocam de forma alegre e
vigorosa

(0:00” à 0:32”)

a saúdam as aves com alegre
canto

IIº

As aves saúdam... - Tocam: os v iolinos com resposta
das cordas da orquestra

(0:33” à 1:07”)

IIIº Volta o tema da abertura com as cordas da orquestra
para preparar o próximo tema

(1:08” à 1:16”)

IVº As fontes correm com doce murmúrio - Todas as
cordas tocam um novo tema

(1:17” à 1:40”)

Vº

Volta o tema da abertura preparando o tema da
tempestade

(1:41” à 1:48”)

VIº Uma tempestade cobre o ar com negro manto –
Tocam todas as cordas da orquestra com
predominância dos grav es dos contrabaixos e dos
violoncelos criando o clima de relâmpagos e trovões,
e o violino solista.

(1:49 ” a 2:17”

VIIº Volta o tema da abertura

(2:18 ” à 2:26”

VIIIº ...as avezinhas tornam de novo... cantando suave e
harmoniosamente (canoro) com o violino solista
correspondido pela resposta das cordas da orquestra

(2:27 ” à 3:08”

IXº Volta o tema da abertura para encerrar com violino
solista e as cordas da orquestra

(3:09” à 3:30”)

E as fontes, ao expirar do Zeferino,
correm com doce murmúrio.

Uma tempestade cobre o ar com
negro manto
Relâmpagos e trovões são eleitos
a anunciá-la;

Logo que ela se cala, as avezinhas
tornam de novo ao canoro
encanto.
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Uma escolha que fizesse a diferença para nossos filhos (todos os alunos das
escolas públicas devem ser vistos como nossos filhos) e professores, seus

Então, coube‐nos a terrível tarefa de escolher, decidir um “corte” que
possibilitasse criar um panorama representativo das obras que nós, professores e
músicos experientes, consideramos as mais importantes e possíveis de serem
adquiridas, para compor o acervo de cada escola da rede pública estadual do
estado mais rico da nação brasileira.

Não seria possível, de um só lance, disponibilizar todas as obras musicais que
são necessárias para a formação cultural de nossos professores e alunos, da
mesma forma como estão sempre disponíveis às classes mais privilegiadas da
população que podem adquirir com facilidade tudo o que sonha e deseja.

A CDtecas e DVDtecas nas escolas públicas são equivalente hoje, ao que
foram e ainda são as bibliotecas, com obras de relevantes autores literários.

A escolha das obras musicais às quais professores e alunos da rede pública
estadual de São Paulo devem ter acesso, dentro da Proposta Curricular, para
estudo, compreensão, enriquecimento cultural, ampliação de repertório, levou
em conta alguns critérios fundamentais que se interligam e se superpõe,
formando camadas sólidas e musicais de transformação da história da cultura do
homem.

Considerações iniciais

1

Outra informação fundamental é o depoimento dos compositores, aqueles
mais relevantes que provocaram mudanças radicais em seu tempo, contando
como pensam, como foi e é o processo de criação de cada um deles.

Pouco se tem de material que mostre esses registros históricos da cultura
brasileira. Muito se queimou em incêndios nas emissoras de TV onde foram
produzidos e estavam armazenados.

Na linguagem musical o acesso a obras de arte só é possível escutando
gravações sonoras. Com o evento do cinema, da televisão, do vídeo e do DVD, é
possível além de escutar, também ver o registro do momento da interpretação.
Mais que isso, é possível ter contato com depoimentos e registros de fatos
históricos de quando as obras foram apresentadas pela primeira vez em público e
a reação da platéia.

Na elaboração dos cadernos de Arte para professores, a principal
preocupação tem sido dar acesso a obras de arte, para que professores e alunos
tenham a chance de, ao entrar em contato com elas, orientados, desenvolver a
competência leitora e escritora em cada linguagem.

mestres, equilibrando Música Erudita produzida em seu berço principal: Europa e
Música Popular (Brasileira, Jazz e Rock)

Proposta Curricular – São Paulo Faz Escola

Escolha de CDs, DVDs e Livros – Educação em Arte ‐ Música

Livro – Cancioneiro
Jobim – livro e
partituras

DVDs – Coletânea
Maestro Soberano –
Tom Jobim – (Biscoito
Fino) 3 DVDs

Título do Material

“Eu vos saúdo em nome de Heitor Villa‐Lobos, teu avô e meu pai”.
Um Antonio Brasileiro ‐ Tom Jobim
(LOBO, 1992, Prefácio, p.5)

O livro Cancioneiro Jobim – dispõe histórias, letras, partituras, fotos que tecem um excelente perfil do Maestro. Um
material singular que permite pesquisas para ampliar o conhecimento de professores a alunos, não só de Arte‐Música, mas de
Lingua Portuguesa, Ciências e Geografia (Ecologia/Meio Ambiente) e História.

O uso do DVD Maestro Soberano, apesar de ser essencial não se restringe à situações de aprendizagem descritas no
caderno. Supera, derrama, enriquece o acerto da Escola, para que professores ampliem seus conhecimentos em momentos não
previstos. Propõe criação de outras ações e projetos. É um material precioso.

Após ter composto Águas de Março, Jobim escreve para o poeta Carlos Drumonnd de Andrade, pedindo sugestão de um
dicionário de rimas, para seu uso. Drumonnd respondeu: “Tom, quem escreveu uma maravilha com Águas de Março, não
necessita de um dicionário de rimas.”

As letras de Tom Jobim é também um rico material, para o trabalho interdisciplinar com Língua Portuguesa.

‐ Tom é o pai de todos nós!
(Caetano Veloso)

“Tom Jobim foi, na música, o representante maior das grandes mudanças ocorridas na cultura brasileira na virada dos
anos 50 e 60, quando arquitetos, artistas, escritores, cineastas, músicos e intelectuais ajudaram a desenhar o Brasil Moderno.
A Música de Tom embalou e estimulou todas as transformações. E está presente até hoje, influenciando as novas gerações
através das suas versões originais e releituras constantes. Este DVD mostras as canções do início da carreira do Maestro
Soberano.” (Contracapa do DVD Chega de Saudade – Coletânea Maestro Soberano).

Dispõe ainda da interpretação de Tom e Elis para a música Águas de Março, na gravação em Los Angeles.

Os depoimentos do maestro Jobim disponíveis no DVD, mostram um bom pedaço das obras maravilhosas de Tom. Nele há
uma abertura, onde Chico Buarque fala textos de Jobim, num passeio aéreo sobre a Mata Atlântica.

Tom Jobim e sua obra são o marco divisor das águas da Música Brasileira, depois de Villa‐Lobos. Bebeu da mesma fonte
que o Jazz Norte‐Americano, nas estruturas do Impressionismo Europeu, ferveu no caldeirão da diversidade brasileira e verteu
num jeito brasileiro de encantar o mundo. Influenciou toda uma geração de compositores e músicos, arranjadores e cantores.
A Música Brasileira nasce com o nome de Bossa Nova, fica adolescente como música de participação e tropicalismo, cresce e
fica adulta como MPB. Uma produção de obras com harmonias dissonantes, arranjos complexos e sutis, letras modernas que
abandona de vez a melo‐dramaticidade das obras que imperavam até a primeira metade dos anos 50.

PORQUE TOM JOBIM?

Justificativas

Caderno 8ª Série do Ensino
Fundamental ‐ 1º Bi p. 29 a 30

‐o‐

Caderno 8ª Série do Ensino
Fundamental – 2º Bimestre – P.21 e
26

‐o‐

Caderno da 1ª Série do Ensino
Médio – 1º Bi – p. 23 ‐ Bossa Nova
– o nascimento da MPB.

‐o‐

Caderno da 8ª Série do Ensino
Fundamental – 1º Bi p. 27 a 29

Uso Inicial no 1º e 2º
Semestre

2

DVDs – Coletânea
Chico Buarque – 4
caixas com 3 DVDs
cada (EMI)

Título do Material

Conteúdo dos DVDs
Caixa 1 ‐ contém os três primeiros DVDs da série:
1. Meu Caro Amigo ‐ trata das parcerias e amizades
2. À Flor da Pele ‐ aborda a temática feminina
3. Vai Passar ‐ fala dos tempos difíceis da censura e ditadura em nosso país
Caixa 2 ‐
4. Anos Dourados ‐ faz uma homenagem a Tom Jobim, amigo e parceiro
5. Estação Derradeira ‐ fala da Escola de Samba Mangueira, campeã do Carnaval do Rio de
Janeiro, em 1998, tendo Chico Buarque como tema do enredo
6. Bastidores ‐ mostra suas canções e textos feitos para o teatro
Caixa 3 ‐
7. Romance ‐ explica as sutilezas das canções de amor brasileiras
8. Futebol ‐ trata da presença desse esporte que ele tanto ama em sua obra e na música popular
brasileira
9. Uma Palavra ‐ relação entre música e literatura
Caixa 4 ‐
10. Cinema ‐ filmes que marcaram sua adolescência e produções que participou como ator ou
como compositor de trilhas
11. Saltimbancos ‐ o trabalho de compor músicas para crianças
12. Roda Viva ‐ fala dos famosos festivais de música e mostra imagens históricas da consagração
da música A Banda (1966), Disparada (1966), Roda Viva (1967) e outras

Um material que não pode faltar no acervo das Escolas Públicas, para que professore e jovens
possam entrar em contato com a história recente da cultura brasileira. É impensável falar em educação
musical e deixar de lado esse material do Chico. Isso vale para interdisciplinaridade com Língua
Portuguesa e História, em vários momentos da vida escolar.

“São canções e imagens que mostram um retrato completo do Brasil a partir dos anos
1960, quando um moço tímido e talentoso chegou com seu violão e compôs a trilha sonora
destes tempos. Uma síntese privilegiada da cultura brasileira”

Como dar aceso aos professores a alunos a um momento rico e efervescente da transformação
da música, da cultura, da política brasileira do final dos anos 1960 início dos anos 1070? Só contando a
história? Sem imagens em movimento? Sem som? Há um único material que trás o registro em som e
imagens desse período, ainda mais comentado por dois alguns protagonistas surgiram como músicos,
compositores e que construíram história da música brasileira no período de maior ebulição dos últimos
cinqüenta anos. A Coletânea de DVDs Chico Buarque.

OS MOMENTOS MAIS IMPORTANTES DA MODERNA MÚSICA BRASILEIRA, EM VÍDEO E
DEPOIMENTOS (1)

Justificativas

Festivais levam as produções musicais
para o público. No mundo inteiro há
festivais de música tanto de música
erudita, popular e folclórica.

[...] A marcha alegre se espalhou na avenida e
insistiu
A lua cheia que vivia escondida surgiu
Minha cidade toda se enfeitou
Pra ver a banda passar cantando coisas de
amor.

A banda – (Chico Buarque, 1965)
Estava à toa na vida
O meu amor me chamou
Pra ver a banda passar
Cantando coisas de amor

Sugerimos estudar algumas formas que
a música ao vivo, chega ao público.

A cada dia esses espaços culturais estão
melhores preparados para oferecer som
de qualidade, iluminação, cenários e
acomodações para receber o público. Os
telões apóiam a visão para que os
detalhes sejam vistos por todos.

Antigamente havia restrição técnica
para a realização de espetáculos de
grandes dimensões. Os teatros,
auditórios, salas de concertos e de
cinemas, mesmos os coretos das praças,
atendiam a um público restrito.

O público vai ao contato com as obras
musicais de várias formas, além das
gravações em discos, Cds, mp3, rádio,
cinema e televisão. O teatro, os bares
com música ao vivo, casa de shows,
praças públicas, estádios de esportivos,
grandes estacionamentos e parques.

3

Peça a seus alunos para pesquisarem como
são os festivais de música que estão
acontecendo hoje. Em alguns deles há essa
mesma estrutura que os festivais da
década de 1960 e 1970 disponibilizaram?
Há suportes adequados para dar base às
criações dos jovens compositores em
músicos de hoje?

Na Música Popular Brasileira os festivais de
música tiveram seu ápice nos décadas de
1960 e 1970. Eram muito competitivos,
com torcidas organizadas que aplaudiam
seus preferidos e vaiavam os concorrentes.
No IIIº Festival de Música Popular
Brasileira que aconteceu em 1967 no
Teatro Paramont (hoje Teatro Abril), é uma
das primeiras vezes que a guitarra elétrica
aparece na MPB, fora do Rock: Domingo
no Parque ‐ Música de Gilberto Gil,
interpretada
pelo
compositor,
acompanhado do grupo Os Mutantes e
pela orquestra da TV Record, arranjo e
orquestração do Maestro Rogério Duprat
com regência do Maestro Ciro Pereira.Uma
das características desses festivais era a
disponibilização de arranjadores e
orquestradores para que os compositores
pudessem apresentar suas músicas de
forma bem profissional. Foi muito
importante esse apoio com maestros e
músicos profissionais e experientes. Foram
fundamentais para a criação de uma
“janela aberta” para a apresentação das
obras de tantos jovens compositores que,
após a apresentação de suas obras nesses
festivais, se transformaram em grande
nomes da música brasileira, como Chico
Buarque, Edu Lobo, Gilberto Gil, Caetano
Veloso, Tom Zé, e tantos outros.

A maioria são mostras de obras musicais,
alguns são grandes competições que
movimentam grandes quantidade de
jovens compositores e interpretes, com a
participação de um grande público jovem.

Na Época dos Festivais

Espaços e formas de integrar música e público

Caderno 2ª Série do Ensino Médio ‐ 1º Bi ‐ p. 31 e 32

Uso Inicial no 1º e 2º Semestre

DVD – Coletânea Elis
Regina – Elis Regina – 3
DVDs

DVD – Vento Bravo –
Edu Lobo – 1 DVD ‐
Biscoito Fino

Título do Material

ELIS REGINA – A cantora referência das cantoras contemporâneas, parâmetro de estilo, timbre e participação na MPB.
O registro em DVD de uma parte de suas interpretações e depoimentos, não pode ficar fora do acervo da MPB
contemporânea para as escolas disponibilizarem para pesquisa de professores e alunos.
A coletânea de 3 DVDs de Elis há som e imagens de muitos outros músicos relevantes na construção da moderna
Música Popular Brasileira que não há muitos registros de possível aquisição no mercado brasileiro, não só em
performances musicais, como em depoimentos importantes, com participação de: Adoniram Barbosa, César Camargo
Mariano, Chico Buarque, Crispin Del Cístia, Chico Batera, Dudu Pontes, Fátima Guedes, Fernando Sizão, Grupo
Humahuaca,João Bosco, Milton Nascimento, Natan Marques, Luizão, Nilton Rodrigues, Otávio Bangla, Paulo Braga,
Olmir Stokler, Paulo Esteves, Picolé, Rita Lee, Roberto Carvalho, Sérgio Henriques, Tom Jobim, Wilson, e Zeca
Assumpção.
1º DVD: Na Batucada da Vida [Registro único de interpretações memoráveis de Elis, incluindo canções de Ary Barroso
que ela aprendeu com Jobim e que dá nome ao DVD. (Participação especial de Cesar Camargo Mariano e.]
2º DVD: Doce Pimenta [...um retrato singelo da trajetória da nossa cantora maior...] Do Rock n’ Roll de Rita Lee ao
samba de Adoniram Barbosa, mostra a versatilidade de Elis, sua inquietação e paixão que imortalizou obras de
compositores brasileiros de todos os tempos. O encontro de Elis com Adoniram no Bexiga em São Paulo,
mostra um registro singular de depoimentos e interpretação de dois grandes artistas da MPB.
2º DVD: Falso Brilhante [...mostra a artista em momentos mágicos de sua relação com o palco e a platéia. O Teatro
Bandeirantes foi seu último reduto. Ali ela brilhou em vida com seu maior sucesso em teatro Falso Brilhante e
onde seu público foi encontrá‐la pela última vez, agora para a derradeira despedida, velando seu corpo...]

OS MOMENTOS MAIS IMPORTANTES DA MODERNA MÚSICA BRASILEIRA, EM VÍDEO E DEPOIMENTOS (3)

Há ainda ao final do DVD, depoimentos de jovens da periferia que tiveram acesso a obra de Edu Lobo, pelo
projeto Villa‐Lobinhos no RJ. Relatam a transformação e evolução dos seus parâmetros estéticos musicais e de seus
amigos. Contam que a partir disso, iniciaram a busca por músicas mais sofisticadas para apreciar, estudar e tocar.
Comovente

No DVD Vento Bravo ‐ de Edu Lobo, vários outros nomes importantes da MPB aparecem tocando, dando
depoimentos como: Paulo Cesar Pinheiro, Maria Bethânia, Chico Buarque, Giafrancesco Guarnieri, Joyce, Wagner
Tiso, Marilia Medalha, Cristóvam Bastos, Trio Mandeira Brasil, Beto Cazes, Mauro Senise, Talma de Freitas e outros.

OS MOMENTOS MAIS IMPORTANTES DA MODERNA MÚSICA BRASILEIRA, EM VÍDEO E DEPOIMENTOS (2)

Justificativas

Caderno da 8ª Série do Ensino Fundamental
‐ 1º Bi p. 27 a 29

Caderno 2ª Série do Ensino Médio ‐ 1º Bi ‐ p.
31 e 32

Uso Inicial no 1º e 2º Semestre

4

Título do Material

DVD – Ouro Negro –
Moacir Santos – MPB
Disc – Adnet Music

CD – Clube da Esquina
– Milton Nascimento

Nanã – Coisa nº5 – inspirada em uma procissão de negros é uma obra prima. Um material que não pode faltar
no acervo das escolas públicas brasileiras.

Um dos maiores nomes da música negra brasileira de todos os tempos, maestro, compositor que, como
ninguém antes, fez aflorar na música brasileira moderna o som das raízes africanas, do negro brasileiro. O DVD Ouro
Negro – um registro histórico ‐ um resgate fundamental das obras de Moacir Santos, feito um pouco antes de sua
morte, gravado no SESC Pinheiros, com a presença e participação do maestro. No DVD há entrevistas com Moacir
que são verdadeiras pérolas da história da música brasileira.

MOACIR SANTOS

Muito se falou do movimento Tropicalista. O movimento mineiro criado pelo Clube da Esquina é tão forte ou
mais, para a cultura musical brasileira.

Os arranjos, a melodia, a harmonia, a voz do Milton, surge das entranhas de suas raízes negras, amalgamadas no
caldo espanhol das Minas Gerais e o som do Beatles. Seu som e seu visual constroem um cenário que influenciou e
influencia compositores da sofisticada MPB.

MILTON NASCIMENTO

Não pode faltar no acervo de DVDs para a Escola Pública de dois dos maiores compositores brasileiros que
retratam a influência da África em suas músicas. Milton Nascimento e Moacir Santos.

A INFLUÊNCIA DA CULTURA AFRICANA NA OBRA DE COMPOSITORES AFRO‐DESCENDENTES NO BRASIL

Justificativas

Uso

5

O trabalho da escuta comparada tem dois objetivos:
o primeiro é a percepção das diferenças gravações de
obras realizadas com instrumentos acústicos e com
instrumentos eletrônicos (samplers). O segundo, é
subliminar: gravar na memória melódica, harmônica,
rítmica e afetiva de professores e alunos, as melodias e
harmonias de obras da cultura musical erudita.
Uma pergunta que surge: porque as obras e
compositores acima escolhidos? A resposta é simples.
Por serem obras relevantes de compositores
significativos da música erudita e, únicas disponíveis no
Brasil, com a possibilidade de comparação entre
gravações com instrumentos acústicos x gravações com
instrumentos eletrônicos (samplers)

ESCUTA COMPARADA 1

Justificativas

Uso Inicial no 1º e 2º Semestre

‐ CD
_Educação em Arte ‐ Música – Volume 1

Lago dos Cisnes – Pietr Ilyitch Tchaikovsky

– Música Volume 1 – G4 Editora

Gymnopedie_nº1 – Erik Satie ‐ CD_Educação Em Arte

(selection) Movieplay (*)

Gymnopedie_nº1 – Erik Satie ‐ CD_Satie: Piano Works

CD_Educação Em Arte – Música Volume 1 – G4
Editora

Dança do Pássaro de Fogo – Igor Stravinsky ‐

Dança do Pássaro de Fogo – Igor Stravinsky ‐ CD_Music
From Prince Igor / Firebird, The ‐ Igor Stravinsky

CD_Educação Em Arte – Música Volume 1 – G4
Editora

Toccata e Fuga em Ré Menor – Fantasma da Ópera –
Cathedral Pipe Organ ‐ Johann Sebastian Bach

CD_Bach 100 Best – Johann Sebastian Bach

Toccata e Fuga em Ré Menor – Fantasma da Ópera –
Cathedral Pipe Organ ‐ Johann Sebastian Bach ‐

MÚSICAS

‐

‐

X

‐

X

‐

X

Acústico

X

X

X

X

‐

Eletro‐eletrônicos (Sampler)

Trecho do texto do Caderno do Professor da 7ª Série Ensino Fundamental ‐ 1º Bimestre ‐ p. 19 e 20

(*) CDs pesquisados pela Fundação Vanzolini que tinham as obras solicitadas para comparação, disponíveis para venda no Brasil

CD_The best of Naxos –
vol. 1, vol. 4 e vol. 6 (*)

CD_Satie: Piano Works
(selection) Movieplay (*)

CD_Music From Prince
Igor / Firebird, The ‐ Igor
Stravinsky Telarc
International
Corporation, 1990 – Eua
‐ Firebird / Petrushka /
Suites 1 And 2 ‐ Naxos
Movieplay ‐ Brt
Philharmonic Orchestra,
1991 (*)

CD_Bach 100 Best –
Johann Sebastian Bach ‐
EMI – Videolar S/A (*)

Título do Material

6

CD – Best of the Gold –
Janis Joplin – Música
Summertime (Sony)

CD ‐ Cool and Collected
– Miles Davis – Música
Summertime (Sony
BMG)

Título do Material

Há semelhança de efeitos sonoros entre o trompete de Miles Davis e
a voz de Janis Joplin. Ambos representantes de uma geração de músicos que
participou de Woodstock, trabalhando um clássico do Jazz norte‐americano.

Duas versões são propostas para que façam parte de escutas
comparadas, entre gravações disponíveis para compra no Brasil:

Uma obra gravada em mais de 2.600 versões em todo o mundo, é
importante para demonstrar a professores e alunos a diversidade da
interpretação permitida na música popular jazzística.

ESCUTA COMPARADA 2

Justificativas

Uso Inicial no 1º e 2º Semestre

7

É possível aos alunos identificarem em que compasso está sendo tocada cada uma das
interpretações? Esta questão abre possibilidades de novas escutas, especialmente para o
professor com formação em música, pois a música Summertime é em 4/4, porém nas gravações
de Janis Joplin e Ray Brown Trio, dado o andamento lento e a subdivisão característica da
música norte‐americana que é 12/8 (três sons para cada um dos quatro tempos do compasso),
têm‐se a impressão de que a música está em compasso ternário. Isso leva, por exemplo, à Janis
começar a bater palma num certo trecho da música, como se fosse flamenco que tem estrutura
ternária.

Há semelhança na voz da Janis e no trompete do Miles?

Como os alunos percebem as diferenças na forma de tocar a melodia e a improvisação dos
músicos solistas? Qual das interpretações é mais tradicional?

Como o público reage às interpretações? Participam em algum momento? De Que forma?
Conseguem acompanhar com palmas, seguindo a Janis?

Que instrumento conduz o solo da melodia, nas três gravações?

Muitas outras questões podem problematizar a análise comparativa:

Além deste foco, qual são as curiosidades dos alunos já que não foram dadas informações
sobre as versões?

Conscientizar os alunos para o próprio ato de escutar pode trazer a tona a questão do gosto
pessoal, da influência da mídia, do repertório pessoal e cultural, entre outros aspectos.

Houve dispersão ou envolvimento na escuta? Em todas as versões ou ouve diferenças de
atenção entre elas? Estavam disponíveis para a escuta ou resistentes à ela? Por que?

O que os alunos respondem às perguntas lançadas antes de ver/ouvir?

A segunda, interpretada por Janis Joplin – Faixa 7 do CD_Of The Best Gold – Janis Jopllin –
Sony – 2001

Selecionamos duas entre 2.600 versões gravadas por músicos no mundo todo da música
Summertime. Sem oferecer informações prévias projete os vídeos ou as faixas musicais: . A
primeira interpretada por Miles Davis ‐ Faixa 2 do CD Cool & Miles Davis

As perguntas devem ser feitas antes, fazendo‐os atentos à própria recepção à escuta
musical.

Podemos oferecer as versões da primeira música pedindo para que os alunos percebam se
houve modificação em sua própria atenção ouvindo as três versões. Sentiram‐se dispersos em
alguma? Ou em todas? A imaginação os levou para algum outro lugar? É difícil ouvir de fato?
Por que houve concentração ou dispersão?

Trecho do texto do Caderno da 2ª Série do Ensino Médio – 1º Bimestre – p.3

CD – Tom da Terra –
Grupo Vocal Tom da
Terra – Música Cravo e
Canela (Moviplay‐ SP)

CD – Clube da Esquina –
Milton Nascimento –
Música Cravo e Canela

CD – Eliane Elias Plays
Jobim – Eliane Elias
Quartet ‐ Música Água
de Beber
(Blue Note – Somethins
Else Records)

CD – Caminhos Cruzados
– Zimbo Trio ‐ Música
Água de Beber –
(Moviplay)

Título do Material

É também importante que professores e alunos possam ter
acesso a escutas comparadas de uma mesma obra, por interpretes
diferentes (músicos com reconhecimento internacional), para que
saibam que não há um só jeito de tocar uma obra, que se pode fazer
alterações harmônicas, rítmicas, novos arranjos, novas
instrumentações e vozes.

ESCUTA COMPARADA 4

Pesou na decisão favorável, a formação básica de ambos os
grupos (piano, contrabaixo e bateria) que facilita a comparação.

Esse é um dos casos que poderiam ser escolhidos para
serem trabalhados no caderno dos professores.

Aqui temos um exemplo instigante. A mesma música
interpretada por dois grupos de música instrumental. Um grupo que
é um ícone da MPB, formado exclusivamente por músicos
brasileiros. O outro, somente a pianista e o ritmista são brasileiros.
A questão que se coloca para a percepção auditiva é: há diferenças
de sotaque na interpretação?

ESCUTA COMPARADA 3

Justificativas

Uso Inicial no 1º e 2º Semestre

8

Após cada escuta, podemos problematizar os alunos com questões sobre cada evento sonoro que
perceberam.

Assim preparados, podemos oferecer as duas versões de Cravo e canela, com o objetivo de escutar os
sons criados pelos instrumentos e vozes, tentando identificar quando acontece só a melodia e quando
melodia e acordes são simultâneos na gravação de Milton Nascimento e Lô Borges7 (Faixa 6), e comparar
com a mesma música gravada pelo Tom da Terra8 (Faixa 6), com a melodia cantada por oito vozes.

Sem contarmos aos alunos a qual música esses acordes pertencem, vamos convidá‐los a escutar um
pequeno trecho da gravação, somente com acordes de violão, no ritmo da música, para que tentem
descobrir de qual música é. Depois de levantar algumas hipóteses, passamos a escutar um segundo trecho,
somente o início da gravação, com a música harmonizada em vozes (Ahh) entoando os acordes (harmonia),
com bateria e percussão, ainda sem contar que música é (Faixa 6 do Cd Grupo tom da terra).

Como contato com a primeira versão, podemos escutar a Faixa 6 do Cd Clube da Esquina, com o violão
tocando uma seqüência de acordes (harmonia) de uma música.

Podemos trabalhar com a música Cravo e canela, de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, fazendo a
experiência de escuta com duas versões da música.

Trecho do texto do Caderno 5ª Série – Ensino Fundamental – 2º Bimestre – p. 30 e 32

Na segunda gravação há duas músicas do Tom Jobim, uma ligada à outra. Será que reconheceremos a
primeira? É possível demarcar onde termina uma e começa a outra? Em que são diferentes e semelhantes
as interpretações da música de Jobim? Faz diferença a música ser tocada só por brasileiros em comparação
com o grupo que apresenta baixista e baterista norte‐americanos? Há diferenças no samba tocado por
ambos os grupos? Seria possível saber, se não fosse citado, que em um dos grupos, há dois músicos
americanos? Podemos afirmar que saber tocar samba é exclusividade de músicos brasileiros? Por que?

Podemos levantar outras questões também:

Antes de ouvir, levante com eles algumas questões sobre as duas versões? Aguarde em silêncio as
possíveis perguntas que eles poderiam fazer preparando para a audição das suas versões.

Nesta segunda proposição de escuta, iniciamos com a apresentação das duas versões. A primeira delas,
com interpretação com Zimbo Trio em 1995 ‐ Faixa 17 do CD Caminhos Cruzados, três músicos brasileiros. A
segunda, em gravação de 1990, é interpretada em 1990, pela pianista brasileira Eliane Elias, Nana
Vasconcelos na percussão e dois americanos: Eddie Gomes no baixo acústico, Jack DeJohnette na bateria ‐
Faixa 1 do CD Plays Jobin.

Trecho do texto do Caderno da 2ª Série do Ensino Médio ‐ 1º Bimestre ‐ p.33 a 34

CD Maxximum –
Amelinha – Sony BMB.

DVD Hermeto Pascoal,
Zimbo Trio e Egberto
Gismonti – ALG Áudio e
Vídeo. 2006. Gravado ao
vivo na Sala Cecília
Meireles/RJ.

Título do Material

Esta gravação do Hermeto Pascoal, pelos trechos “esticados” das obras citadas em sua interpretação,
revela como os músicos, improvisadores e criadores lançam mão da memória musical, na qual estão
armazenadas as obras tão significativas na construção da sua vida e as

g) 6’40’’ a 7’00’’ – citação da música Asa branca (1947), de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.

f) 6’16’’ a 6’39’’ – retorna à citação de Round midnight;

e) 6’12’’ a 6’15’’ – citação da música Tico‐tico no fubá (1931), de Zequinha deAbreu;

d) 6’00’’ a 6’11’’ – citação da música Round midnight (1944), de Thelounius Monk;

c) 5’32’’ a 5’59’’ – citação do choro Bemte‐vi atrevido (1942), de Lina Pesce;

b) 4’35’’ a 5’31’’ – citação da música Amanhã(1965), de Walter Santos e Tereza Souza;

a) 2’37’’ a 4’34’’ – citação da sua composição Bebê (1973);

Em uma nova escuta, os alunos podem apontar, entre os minutos do vídeo, as citações que Hermeto
reapresenta:

Depois da projeção, levante as impressões dos alunos, verificando se já conheciam o músico, se
registraram algo ou tiveram dificuldade de comunicar suas impressões e o que registraram. Ou, se for mais
eficiente em sua turma, separe‐os em pequenos grupos para que leiam as anotações de cada um e criem
uma síntese para expor à classe. Estas primeiras impressões podem trazer uma série de novas questões.

Algumas das músicas que Hermeto vai “desengavetando” no decorrer da sua interpretação são
facilmente reconhecidas, apesar das alterações e transformações que ele imprime em cada uma delas.
Convide seus alunos para ver/ouvir o DVD com papel e lápis para anotar o que podemos chamar de uma
pauta do olhar/ouvir: registrar todas as impressões que a música e a imagem provocam.
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que se dividam em grupos de 4 ou 5 e usando o recurso visual e/ou sonoro, elaborem um estudo coreográfico
que se aproprie da tradição e a partir de suas vivências pessoais e pesquisas adicionem novos aditivos na
criação.

A escolha deste CD tem como foco o Frevo Mulher, com Caderno da 1ª Série do Ensino Médio – 1º Bi – p. 28 – Arte – Dança ‐
características bem nordestinas que estimulam professores e alunos Proposição III
a trabalhar a dança do frevo, para comemorar de forma alegre e Pensando em provocar uma situação de aprendizagem que envolva um fazer, um dançar, peça aos alunos
que escolham uma das duas imagens abaixo ou uma das músicas “Pezinho”, ou “Frevo Mulher”, ou ainda
festiva os 100 anos do frevo que aconteceu em 2007.
podem escolher uma imagem e uma música que desejam para trabalhar. Depois disso solicite aos alunos

Na pesquisa que fizermos no mercado, material também
trás um único registro do Zimbo Trio em áudio e vídeo para ser
disponibilizado para professores e alunos.

O DVD trás ainda um outro grande músico e compositor
brasileiro, Egberto Gismonti – um excepcional mestre da criação
contemporânea da MPB – que há muito pouco registro disponíveis
no mercado, também com som e imagem.

Não há muitas obras que permitem um trabalho de
percepção como esta gravação em DVD de Hermeto Pascoal. Eu não
conheço outra disponível no mercado brasileiro. É uma obra que
nos permite perceber claramente as várias citações em sua
interpretação, devido aos “trechos esticados das obras citadas em
sua interpretação”. Por isso a gravação foi escolhida.

“Podemos propor que os alunos assistam e escutem a interpretação de Hermeto Pascoal para a música
Este meu piano e entrem em contato com a criação sempre recheada de improvisos, citações e fragmentos
de muitas músicas que são parte de sua memória – suas “gavetas e cabides” de um precioso “guarda‐
roupas” que se superpõem, entrelaçam‐se na sua atuação.

Processo de criação e improvisação: recheado de
improvisos, citações e fragmentos de muitas músicas que são parte
de sua memória – suas “gavetas e cabides” de um precioso “guarda‐
roupas” que se superpõem, se entrelaçam e são fáceis de perceber.
Além disso, é um dos poucos exemplos com som e imagem.

São nove minutos e oito segundos tocando piano solo (execução usando apenas um instrumento: piano
de cauda) que parecem uma louca sucessão de notas, alterações rítmicas, choque de acordes, escalas,
modulações, reharmonizações, para entrar em contato coma construção da poética deste músico,
compositor e arranjador contemporâneo, repleta de suingue brasileiro.

Trecho do texto do caderno do professor da 2ª Série ‐ Ensino Médio ‐ 2º Bi p. 25 e 26

Uso Inicial no 1º e 2º Semestre

UM EXEMPLO DE PROCESSO DE CRIAÇÃO

Justificativas

CD Hermeto Paschoal
Ao Vivo Montreux
Festival – Warner 2002
(nacional – ASIN –
809274143525),
utilizado também no
caderno da 8ª série, 2º
bimestre

DVD Águas de março −
Tom Jobim – Maestro
Soberano.
Biscoito Fino Produções
Artísticas, Rio de
Janeiro/RJ, 2006 (3
DVDs).

The four seasons –
Vivaldi. Faixa 1. ‐
Primavera –
Concerto para violino,
cordas e baixo‐contínuo,
opus 8. Gravadora
Movieplay.

Título do Material

Três gravações que se transformam em ferramentas
importantes para professores e alunos compreenderem pela escuta
comparada, as diferentes formas de expressão de sentimentos,
pensamentos e descrições poéticas. Além disso, são poucos CDs
disponíveis para a compra no Brasil que permitem ser escolhidos e
usados para este fim.

Em Vivaldi há os versos que dão base a criação das partes de
sua composição e orquestração. Para a obra de Jobim, há o texto
escrito por ele mesmo e interpretado por Chico Buarque, recheado
de imagens visuais e sons de sua obra Pindorama. Hermeto, com a
escolha de timbres, ritmos, forma de produzir os sons, volumes,
andamentos, demonstra o esforço do músico para criar suas obras,
no embate com matéria musical.

Uma difícil tarefa para garimpar e escolher obras que
facilitem a compreensão desse embate.

Logo que ela se cala, as
avezinhas tornam de novo
ao canoro encanto.

Uma tempestade cobre o
ar com negro manto.
Relâmpagos e trovões são
eleitos a anunciá‐la.

E as fontes, ao expirar do
zéfiro, correm com doce
murmúrio.

Chegada é a Primavera e
festejando saúdam as aves
com alegre canto.

VERSOS
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IX − Volta o tema da abertura para encerrar com violino solista e as cordas
da orquestra.

VIII − ... as avezinhas tornam de novo... cantando suave e harmo‐
niosamente (canoro) com o violino solista correspondido pela res‐posta das
cordas da orquestra.

VII − Volta o tema da abertura.

VI − Uma tempestade cobre o ar com negro manto – Tocam todas as cordas
da orquestra com predominância dos graves dos contra‐baixos e dos
violoncelos, criando o clima de relâmpagos e trovões, e o violino solista.

V − Volta o tema da abertura preparando o tema da tempestade.

IV − As fontes correm com doce murmúrio − Todas as cordas tocam um novo
tema.

III − Volta o tema da abertura com as cordas da orquestra para preparar o
próximo tema.

I − Chegada é a Primavera... (abertura) − Todas as cordas da or‐questra
tocam de forma alegre e vigorosa. II − As aves saúdam... − Tocam: violino
solista com resposta das cordas da orquestra.

ORQUESTRA

Ouvindo a faixa “Primavera” e lendo os versos ao lado, vamos experimentar fazer a relação entre o que é
tocado pelo violino solistae as cordas da orquestra (violinos, violas, violoncelos e contrabaixos).

Invenção e Criação no território da materialidade.

Quatro estações – Primavera – 1º Movimento (Vivaldi)

Trechos do Caderno 8ª Série do Ensino Fundamental – 2º Bimestre – P.21 e 26

Que sensações, lembranças, sentimentos, pensamentos nos capturam ao ouvir o primeiro movimento
da obra Quatro estações, de Vivaldi? O que podemos ouvir da sua Primavera? Para isso, sugerimos a
audição da faixa Primavera do CD Quatro estações (The four seasons)

Compositores e orquestradores selecionam os mais diversos instrumentos da orquestra ou elétricos e
eletrônicos para criar suas obras. Essa escolha é sempre cuidadosa, pois é um embate concreto, um diálogo
constante com a matéria que vão usar na construção de suas obras, pois cada instrumento, ou grupo de
instrumentos, produz sensações auditivas muito diferentes. Quando ouvimos uma obra musical com
atenção, podemos escutar pássaros, florestas, índios, negros em procissão, vento bravo, brisa, ondas do
mar, sem que isso seja tão explícito, isto é, sem a necessidade de uma imitação explícita do som desses
elementos que impulsionaram a criação dos artistas.

Antonio Vivaldi, Tom Jobim e Hermeto Pascoal

A comparação entre três grandes criadores da história da
música mundial permitem a apreciação do embate com a matéria
para concretizar a criação. As mais variadas escolhas de
compositores para atingirem a expressão de uma idéia, uma
sensação, uma história, em suas obras.

ANTONIO VIVALDI

Uso Inicial no 1º e 2º Semestre

Três compositores em três embates com a materialidade:

Justificativas

CDs Áudio – Educação
em Arte – Música –
Volumes 1 e 2 – G4
Editora.

CD Maxximum –
Amelinha – Sony BMB.

Título do Material

Uso Inicial no 1º e 2º Semestre
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2.2.2.diversidade de arranjos instrumentais e vocais diversidade de formação instrumental contemplando instrumentações para os três gêneros acima

2.2.1.diversidade de gênero: Música folclórica (brasileira e internacional); Música Erudita (contemplando obras das vários períodos da história da música) e
Música Popular (com características de obras em pelo menos duas frentes: MPB – Clássicos da Música Popular Brasileira e internacional – sonoridades
e improvisação do Jazz).

2.2. Repertório para atender pelo menos a duas situações básicas: escuta orientada e desenvolvimento do canto (canto em grupo e solo)

2.1. Escrito em língua portuguesa

2. Características do conteúdo do material

1.2. Equipe de autores composta por professores, músicos e músicos‐professores, orientados por coordenação pedagógica e direção didática, todos com larga
experiência profissional reconhecida no mercado, na área de criação e edição de material didático de educação musical.

1.1. Elaborado para apoiar o trabalho de professores que dominem a linguagem musical e ajudar na formação básica para aqueles que nunca tiveram
formação ou acesso ao ensino da música e não dominam minimamente a linguagem musical, para que ambos possam ensinar música a seus alunos.

1. Características pedagógicas do material

I. CRITÉRIOS

A escolha dos materiais acima nominados, dentre os disponíveis no mercado nacional e internacional, obedeceu a critérios técnico‐pedagógicos
considerados na análise e avaliação dos conteúdos necessários para atender as especificidades descritas nas situações de aprendizagem que constam dos
Cadernos dos Professores da Proposta Curricular do Programa São Paulo Faz Escola, da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.

aditivos na criação.

partir de suas vivências pessoais e pesquisas adicionem novos

elaborem um estudo coreográfico que se aproprie da tradição e a

dividam em grupos de 4 ou 5 e usando o recurso visual e/ou sonoro,

desejam para trabalhar. Depois disso solicite aos alunos que se

Mulher”, ou ainda podem escolher uma imagem e uma música que

duas imagens abaixo ou uma das músicas “Pezinho”, ou “Frevo

envolva um fazer, um dançar, peça aos alunos que escolham uma das

Pensando em provocar uma situação de aprendizagem que

A escolha deste CD tem como foco o Frevo Mulher, com características bem Caderno da 1ª Série do Ensino Médio – 1º Bi – p. 28 –
nordestinas que estimulam professores e alunos a trabalhar a dança do frevo, para Arte – Dança
comemorar de forma alegre e festiva os 100 anos do frevo que aconteceu em 2007.
Proposição III

Justificativas
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2.8. Disponibilizar faixas de músicas executadas com o uso de instrumentos acústicos e instrumentos eletrônicos (samplers), para que os alunos possam
fazer escuta comparada

2.7. Disponibilizar exemplos de pelo menos um processo de criação de uma obra de compositor renomado

2.6. Disponibilizar exemplos do uso da música como trilha de obras cinematográficas e desenho animado

 somente o acompanhamento instrumental (playback) com melodia guia, para que os alunos possam praticar em grupos e se apresentar em público.

 cantadas com acompanhamento instrumental (se os arranjos apresentarem mais que uma voz, deve apresentar a gravação de cada uma delas em
primeiro plano, com as demais ao fundo, para facilitar a memorização pelos grupos de alunos, principalmente para classes regidas por professores
que não dominem a linguagem musical e/ou não tenham experiência com o trabalho de grupos vocais);

b) cada música para canto coral, deve disponibilizar faixas em CD de áudio com gravações:

a) arranjos disponíveis em tonalidades que atendam a tessitura de voz para a faixa etária dos alunos a que se destinam, sempre considerando
participação de vozes femininas e masculinas;

2.5.2.As obras que tiverem como objetivo que os professores cantem com seus alunos, deverão ter:

 Devem ofertar como ponto de partida, vocalises em língua portuguesa que contemplem exercícios de: aquecimento; ressonância; articulação;
flexibilidade; projeção e extensão

2.5.1.O material deve ofertar exercícios básicos de técnica vocal, para a preparação das vozes dos alunos, antes da prática do canto de obras musicais.
Trabalhar exercícios de técnica focal não tem a função exclusiva para a formação de cantores, é condição fundamental, para evitar problemas nas
cordas vocais de todos que queiram praticar o canto.

2.5. Desenvolvimento do canto – Técnica vocal

2.4.2.Desenvolvimento da memória melódica, rítmica e harmônica

2.4.1.Percepção melódica, rítmica e harmônica

2.4. Desenvolvimento da acuidade auditiva

2.3.3.Nome das notas, claves, valores, compasso, timbre, altura, ritmo, ritmos, melodia, harmonia, arranjo, orquestração e interpretação.

2.3.2.Noções básicas de grave/agudo, forte/fraco e rápido/lento,

2.3.1.Desenvolvimento da notação musical – (leitura e escrita) – Incluindo músicas com animações de partituras que possam auxiliar a compreensão da
escrita musical, por indução intuitiva (mostrando as notas em movimento linear no tempo em que a melodia da música está sendo executada.

2.3. Noções básicas dos elementos fundamentais da linguagem musical (teoria e prática)

citados, com a oferta de duetos, trios, quartetos, quintetos, octetos, nonetos, grupos sinfônicos e orquestras.

Sete Obras da Música Erudita e da MPB, produzidas por orquestras e grupos orquestrais em diversas formações instrumentais, com uso de sampler, para
que os alunos possam comparar com as mesmas obras gravadas por instrumentos acústicos que constam de outros CDs disponíveis no mercado. Entre
elas, obras de Gounod, Schumann, Strawinsky, Bach, Satie (da Música Erudita) e Djavan (da MPB).

Obra do compositor Tom Jobim ‐ música Águas de Março, em quatro faixas: a)Cenário das Águas; b)Indícios da Música; c)Melodia com

2.

3.
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Timbres: faixas com sons de nove instrumentos, para os alunos identificarem.

1.

Nos volumes escolhidos estão disponíveis:

Além disso um material que está passos a frente, se consideramos uma tarefa recente que se apresenta com a Lei Federal 11.769, sancionada em
18/8/2008, publicada no DOU de 19/8/2008 que torna obrigatório o ensino de música na Educação Básica em todas as escolas brasileiras, com prazo de três
anos letivos para seu cumprimento e a ser ministrada por professores sem formação específica em música. O material escolhido na forma como está disposto
na Proposta Curricular do São Paulo Faz Escola, antecipa a aplicação da lei, já quando na escolha do material, ajudando a todos os professores da rede pública
estadual a cumpri‐la já, nos próximos meses.

O material escolhido é singular no mercado. Não há outros que sejam similares e atendam os critérios definidos para atender às situações de
aprendizagem que constam na Proposta Curricular do São Paulo Faz Escola.

1.3.2. Ao praticar constantemente com essas gravações, professores e alunos desenvolvem naturalmente a memória melódica, o ouvido harmônico, o
senso rítmico e a afinação. Muitas vezes conseguem depois, cantar o repertório proposto, “a capella” (só as vozes, sem o uso do playback).

1.3.1. As gravações dão condições a todos os professores de oferecer uma base de acompanhamento instrumental, para que cantem com seus alunos,
pois a grande maioria não tem o privilégio de tocar um instrumento ou dispor de um grupo musical em sala de aula que cumpra essa finalidade.

1.3. Todas gravações das obras dispostas nos três tipos de material escolhidos, preparadas para que os professores trabalhem o canto com seus alunos, são
muito completas e têm em comum: uma introdução feita só por instrumentos. Depois a apresentação do tema da música por duas vezes, separado por
um trecho também só instrumental. Após os alunos escutarem algumas vezes, é provável que iniciem o canto no tempo certo, sem a necessidade de
regência, apenas movidas pela referência sonora feita pelo instrumental. Mesmo um professor sem formação específica em música tem chance de
trabalhar com sucesso com seus alunos.

1.2. A equipe de autores, atende as exigências e está no mercado há mais de três décadas produzindo material didático específico para a educação na
linguagem musical. São formadores de professores de educação musical e já atuaram nesse sentido em formação de monitores na CENP, na década de
oitenta.

1.1. Atende aos professores que não dominam a linguagem musical, tanto quanto àqueles que tenham formação e querem ampliar o trabalho da linguagem
musical com seus alunos.

1. Analisando as características pedagógicas estão perfeitamente de acordo com as requeridas:

Analisando o material escolhido e indicado para a aquisição, segundo os critérios acima descritos, observamos que foram atendidos todos os itens
determinados nos critérios.

II. ANÁLISE DO MATERIAL ESCOLHIDO

Gravação em duas faixas de outro clássico da MPB, a música Aquarela do Brasil de Ary Barroso. Uma com melodia e acompanhamento instrumental e a
outra, apenas com o acompanhamento (playback) para que o professor cante com seus alunos, produzidas em tonalidade adequada à tessitura da faixa
etária e considerando os limites das extensões de vozes femininas e masculinas. Nos encartes consta a letra da música para ser transcrita no quadro negro,
projetada e/ou reproduzida em impressa, para trabalhar em grupos na sala de aula.

5.
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• História da música erudita resumida de 12.000 AC ao Século XX: Música Sacra (Monodia – Canto Gregoriano); Música Renascentista; Música Instrumental;

• Conceito de composição, interpretação, arranjo e orquestração

• Conceito e exercícios para conhecimento e desenvolvimento da percepção auditiva (intervalos melódicos)

• Escrita musical: grave/agudo; valores; compasso; pentagrama; nome das notas; construção de escalas e construção de tríades, acordes com sétima e cifras;

• Construção de conceito: melodia, ritmo e harmonia

• Parâmetros do som: timbre, intensidade, altura, duração e andamento;

• Noções básicas dos elementos fundamentais da linguagem musical (teoria e prática). Desenvolvimento de conceitos e exercícios práticos interativos e
apostila em PDF para impressão:

Material interativo para a formação básica aos professores que não dominam a linguagem musical e ampliação do conhecimento, para aqueles que têm
formação específica na área de música.

No encarte consta partitura, letra e orientações para os professores.

Totalizam 20 faixas para os professores trabalharem com seus alunos, mesmo aqueles que não dominem a linguagem musical.

d) faixa com o playback (só acompanhamento instrumental com guias ao fundo.

c) faixa com realce para a 2ª voz; faixa com realce para a 3ª voz e

b) faixa com realce para a 1ª voz;

a) faixa com o arranjo completo com o canto em três vozes;

Cada música está organizada em 5 faixas:

1. Gravação de quatro músicas para canto, com arranjo para três vozes (grupo coral simples) das músicas: 1) Palco – Composição de Gilberto Gil –
Outro clássico da MPB; 2) When The Saints Go Marching In; 3) London Bridge e Merrily We Roll Along. As três últimas são canções do folclore
norte‐americano e inglês, com letra em inglês, para viabilizar trabalho interdisciplinar com língua estrangeira.

Base instrumental rítmica para que os professores trabalhem a produção de sons do corpo (criação).

4.

acompanhamento instrumental e d)Playback com melodia guia ‐ produzidas em tonalidade adequada à tessitura da faixa etária e considerando os
limites das extensões de vozes femininas e masculinas, apresentando o processo de criação do autor – cenário onde a obra foi composta, segundo Jobim e
permitindo ao professor que instigue seus alunos, com base no exemplo, a experimentarem um processo de criação. No encarte, traz a letra da música
Águas de Março e orientações de como os professores podem trabalhar com seus alunos.

CD ROM – Educação
Musical – G4 Editora.

15

• Repertório para o professor cantar com seus alunos: trinta e nove músicas folclóricas e nove músicas para datas comemorativas (Páscoa, Juninas, Hinos e
Dia do Professor), em arranjos e formações instrumentais que mapeiam a maioria dos grupos instrumentais da cultura brasileira. Um conteúdo de ampliação
e enriquecimento para professores que resolverem dedicar mais tempo ao trabalho com a linguagem musical

• Prática de Instrumento ‐ Para professores que queiram ampliar o trabalho com música instrumental com seus alunos mais novos, no CD ROM há orientações
de como iniciar o trabalho com a flauta‐doce e oito músicas com gravações e partituras para projeção e/ou impressão (arquivos em PDF).

• História da música erudita resumida de 12.000 AC ao Século XX: Música Sacra (Monodia – Canto Gregoriano); Música Renascentista; Música Instrumental;
Música Barroca; Música de Drama (Ópera); Música Clássica; Música Romântica e Música do Século XX. Mostra com mais de 50 obras para ser ouvidas e
informações de 36 compositores mais conhecidos, entre eles: Bach; Beethoven; Bizet; Brahms; Chopin; Debussy; Erik Satie; Fauré; Gounod; Häendel; Haydn;
Liszt; Mendelssohn; Montiverdi; Mozart; Paganini; Palestrina; Prokofiev; Rachmaninov; Ravel; Rimsky‐Korsakov; Schubert; Schumann; Shostakovich;
Strawinsky; Tchaikovsky; Vivaldi e Wagner

• Conceito de composição, interpretação, arranjo e orquestração

• Conceito e exercícios para conhecimento e desenvolvimento da percepção auditiva (intervalos melódicos)

• Escrita musical: grave/agudo; valores; compasso; pentagrama; nome das notas; construção de escalas e construção de tríades, acordes com sétima e cifras;

• Construção de conceito: melodia, ritmo e harmonia

• Parâmetros do som: timbre, intensidade, altura, duração e andamento;

• Noções básicas dos elementos fundamentais da linguagem musical (teoria e prática). Desenvolvimento de conceitos e exercícios práticos interativos e
apostila em PDF para impressão:

Material interativo para a formação básica aos professores que não dominam a linguagem musical e ampliação do conhecimento, para aqueles
que têm formação específica na área de música.

• Repertório para o professor cantar com seus alunos: trinta e nove músicas folclóricas e nove músicas para datas comemorativas (Páscoa, Juninas, Hinos e
Dia do Professor), em arranjos e formações instrumentais que mapeiam a maioria dos grupos instrumentais da cultura brasileira. Um conteúdo de ampliação
e enriquecimento para professores que resolverem dedicar mais tempo ao trabalho com a linguagem musical

• Prática de Instrumento ‐ Para professores que queiram ampliar o trabalho com música instrumental com seus alunos mais novos, no CD ROM há orientações
de como iniciar o trabalho com a flauta‐doce e oito músicas com gravações e partituras para projeção e/ou impressão (arquivos em PDF).

Música Barroca; Música de Drama (Ópera); Música Clássica; Música Romântica e Música do Século XX. Mostra com mais de 50 obras para ser ouvidas e
informações de 36 compositores mais conhecidos, entre eles: Bach; Beethoven; Bizet; Brahms; Chopin; Debussy; Erik Satie; Fauré; Gounod; Häendel; Haydn;
Liszt; Mendelssohn; Montiverdi; Mozart; Paganini; Palestrina; Prokofiev; Rachmaninov; Ravel; Rimsky‐Korsakov; Schubert; Schumann; Shostakovich;
Strawinsky; Tchaikovsky; Vivaldi e Wagner

Por Todo Canto – Livro +
2 CDs de áudio – G4
Editora.
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Método de técnica vocal com 40 vocalises em várias tonalidades, com exercícios de: aquecimento; ressonância; articulação; flexibilidade; projeção e
extensão, para a Música Popular em língua portuguesa, contemplando vários arranjos, estilos, formações instrumentais e vozes, que traçam um cenário musical
das diversas formações de grupos instrumentais, sonoridade características e arranjos da cultura brasileira, assim com temas e letras que estimulam a cantar.
Gravados com som de instrumentos acústicos e elétricos, separados em canais diferentes das vozes, para que os professores possam trabalhar com seus alunos
escutando a gravação cantada e o acompanhamento, para aprender a melodia e a letra e, depois, só o playback, para acompanhar seus alunos, usando um dos
canais estéreo.

MATERIAL EDITADO E DISTRIBUÍDO PELA G4 EDITORA
1. CD de Músicas Clássicas – Volumes 1, 2 e
3 (Distribuído com a revista Nova Escola –
Fundação Victor Civita). G4 Editor, São
Paulo, SP, 2004 e 2005
2. CD Educação em Arte – Música – Volume
1, 2 e 3 (adotado pela Secretaria Estadual de
Educação de São Paulo – Proposta Curricular
São Paulo Faz Escola). G4 Editora, São
Paulo, SP, 2008
3. CD Festas na Escola - (Distribuído com a
revista Nova Escola – Fundação Victor
Civita). G4 Editora, São Paulo, SP, 2004
4. CD Músicas Folclóricas Americanas –
Volumes 1 e 2 (Volume 1 distribuído com a
revista Nova Escola – Fundação Victor
Civita). G4 Editora, São Paulo, SP, 2004
5. CD Músicas Folclóricas Volumes 1, 2 e 3
(Distribuído com a revista Nova Escola –
Fundação Victor Civita). G4 Editora, São
Paulo, SP, 2000,2001, 2002.
6. CD ROM TOMS Interativo – Educação
Musical CD ROM + Animações e Trechos
de Filmes - G4 Editora, 3ª Edição - São
Paulo, SP, 2008
7. CD TONS - Ensino de Música Vol 2 - 1º
SEMESTRE - 2º a 5º ANO - G4 Editora, São
Paulo, SP, 2009
8. CD TONS - Ensino de Música Vol 3 - 1º
SEMESTRE - 6º e 7º ANO - G4 Editora, São
Paulo, SP, 2009
9. CD TONS - Ensino de Música Vol 4 - 1º
SEMESTRE - 8º e 9º ANO - G4 Editora, São
Paulo, SP, 2009
10. CD TONS - Ensino de Música Vol 5 - 2º
SEMESTRE - 2º a 5º ANO - G4 Editora, São
Paulo, SP, 2009

11. CD TONS - Ensino de Música Vol 6 - 2º
SEMESTRE - 6º a 9º ANO - G4 Editora, São
Paulo, SP, 2009
12. Livro Educação Musical – Um fator
preponderante na construção do Ser - G4
Editora, São Paulo, SP, 2009
13. Livro Método de Desenvolvimento Rítmico
e Melódico – Volume 1 e 2 . SUZIGAN,
Maria Lucia Cruz SUZIGAN, Geraldo de
Oliveira. G4 Editora – 2000 – São Paulo – SP.
Acompanha CD ROM com animação para
computadores.
14. Livro Método de Iniciação Musical – Flauta
Doce – Volume 1 e 2 - (Acompanha CDs de
àudio). SUZIGAN, Maria Lucia Cruz; MOTA,
Fernando Campos. 2ª. ed. São Paulo: G4
Editora, 2002.
15. Livro Método de Introdução ao Arranjo e
Instrumentação – Volume 1 (Acompanha
CD áudio, com exercícios para o aluno
praticar SUZIGAN, Geraldo e SUZIGAN,
Maria Lucia Cruz, SUZIGAN, Geraldo. - G4
Editora, São Paulo, SP, 2000
16. Livro Método de Percepção Auditiva Volume 1. SUZIGAN, Maria Lucia Cruz,
MOTA, Fernando Campos, SUZIGAN,
Geraldo de Oliveira. G4 Editora – 2000 – São
Paulo – SP. Acompanhados de CD áudio,
com exercícios para o aluno praticar.
17. Livro Método de Percepção Auditiva
(Acompanha CD de áudio). SUZIGAN,
Maria Lucia Cruz ; MOTA, Fernando Campos
. 1ª. ed. G4 Editora, São Paulo, SP, 2003
18. Livro Método de Técnica Vocal - Por
Todo o Canto - Vocalises em MPB.
(Acompanham 2 CDs com 40 vocalises em
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19. MPB). GOUL AR, Diana e COOPER, Malu.
G4 Editora, São Paulo, SP, 2002.
20. Livro Método Músicas Folclóricas
Brasileiras - Cadernos de Atividades
(acompanha CD de áudio) – Volume 1 e 2.
LIMA, Monica e LEPIQUE, Roseli. G4 Editora,
São Paulo, SP, 2001
21. Livro Método: Estudos para sax e flauta:
Básico, Escalas, Tríades e Acordes com 7ª
(4 volumes – Acompanhe CDs de áudio).
KOURI, Fred. São Paulo - SP: G4 Editora,
1999

Narração: HELENE, Helen; Direção
Pedagógica: SUZIGAN, Maria Lucia Cruz ;
Instrumentação e Mixagem: SUZIGAN,
Geraldo, KHOURI, Wilfred e BEVENUTTI,
Rafael; Regência: SUZIGAN, Geraldo. G4
Editora, São Paulo, 2006
25. Livro Pensamento e Linguagem Musical –
SUZIGAN, Geraldo - G4 Editora, São Paulo,
SP, 2009

22. Livro Músicas Folclóricas para canto,
piano e violão. SUZIGAN, Maria Lucia Cruz ;
MOTA, Fernando Campos; SUZIGAN,
Geraldo (Org.). G4 Editora, São Paulo, SP,
1999.
23. Livro Para Ler e Cantar – (Acompanha CD
de Áudio). Ilustrações: SUZIGAN, Daniel
Cruz, Coordenação Pedagógica: SUZIGAN,
Maria Lucia; Arranjos e Instrumentação:
MOTA, Fernando C., Direção Geral:
SUZIGAN, Geraldo. G4 Editora, São Paulo,
SP, 2007

Comentários:
¾ A tir agem total dos CDs de áudio atingir am 1,8
milhões de cópias vendidas para professores,
escolas públicas e partic ulares, nesses últimos
dez anos.
¾ O volume 3 do CD Educação em Arte –

24. Livro Pedro e o Lobo (Sergei Prokofiev.)
ilustrado por Daniel Suzigan. Acompanha
CD de Áudio com a gravação da obra
orquestrada e a narração da história.
Ilustração: SUZIGAN, Daniel; Tradução e
adaptação do texto: SUZIGAN, Ana Luisa;

Música, acabou de ser comprado pela
Secretaria Estadual de Educação, para ser
distribuído para todas as escolas públicas
estaduais de São Paulo. Está em fabric ação e
deve ser distribuído em março 2010.

COPYRIGHT©Ͳ2009BYG4EDITORA.®SÃOPAULO,BRAZIL,ALLRIGHTSRESERVED.INTERNATIONALCOPYRIGHTSECURED.PRINTEDINBRAZILͲg4editora@tons.com.br22



MATERIAL EDITADO E DISTRIBUÍDO POR OUTRAS EDITORAS
1. Álbuns de Músicas Brasileiras. GODOY,
Amilton Texeira de. (Org.). SUZIGAN,
Geraldo. (Org.) 2. ed. São Paulo - SP:
Zimbo Edições, 1981
2. Especial Nova Escola - Cirandas - Jogos
e Brincadeiras Infantis (Acompanha CD
de Áudio). SUZIGAN, Maria Lucia Cruz ;
MOTA, Fernando Campos; SUZIGAN,
Geraldo (Org.).. Fundação Victor Civita Grupo Abril, São Paulo, SP, 2005

3. Livro Bossa Nova - Música Política e
Educação no Brasil. SUZIGAN, Geraldo.
2ª Ed, Zimbo Edições, São Paulo, SP, 1992
4. Livro O Que é Música Brasileira - Coleção
Primeiros Passos. SUZIGAN, Geraldo.
Editora Brasiliense, São Paulo, SP, 1990
5. Método Princípios de Harmonia Moderna.
GODOY, Amilton Teixeira de; SUZIGAN,
Geraldo.; CRUZ, Sylvio Benedicto e
PRANDINI, José Carlos. São Paulo - SP:
Zimbo Edições Musicais, 1984.

PANORAMA DAS ESCOLAS, PROFESSORES E ALUNOS NO BRASIL
Quanto ao panorama das escolas, professores e alunos no Brasil, sabemos que a quase
totalidade dos professores de Arte, não tem formação na linguagem musical, nem sequer um
conhecimento mínimo para ensinar aos seus alunos. Por isso o material foi preparado para
que, mesmo sem dominar a linguagem musical, os professores pudessem aprender e ensinar
música aos seus alunos e os números da educação são enormes. É bom que tenhamos uma
noção do tamanho da encrenca.
No Brasil, são mais de 200 mil escolas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio)
Quantidades alunos e professores no Brasil:
x

Educação Básica (Educação Infantil + Ensino Fundamental + Ensino Médio) 2,3 milhões de professores * 53,3 milhões de alunos

x

Educação Infantil trabalham 240,5 mil professores * 6,6 milhões de alunos

x

Ensino Fundamental I - Série iniciais (1ª a 4ª Série) * 685 mil professores que
são polivalentes que sozinhos cuidam de 17,4 milhões de alunos e têm que dar
conta de ensinar Matemática, L.Portuguesa, História, Geografia, Ciências e Artes
(Artes Visuais, Dança, Música e Teatro).

x

Ensino Fundamental - Séries finais ( 5ª a 8 ª Série) * 736,5 mil professores *
14,47 milhões de alunos

x

Ensino Médio - 414, 6 mil professores * 8,4 milhões de alunos

x

Magistério, Ensino Técnico, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação
Especial e outros - 223, 4 mil professores * 6 milhões de alunos
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x

No Ensino Fundamental – Séries finais e no Ensino Médio é onde estão os
professores especialistas licenciados.

Municipais : 134,97 mil escolas (66 %)
Estaduais :
Federais:

33,34 mil escolas (16 %)
206 escolas

* 24,5 milhões de alunos
* 21,4 milhões de alunos

(40 %)

*

(37 %)

(01 %)

Particulares: 35,54 mil escolas (17%)

(46 %)

*

197,5 mil alunos
7,1 milhões de alunos

(13 %)

Lei Nº 11.769 de 18 DE AGOSTO DE 2008
Quanto à lei que instituiu a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas da
Educação Básica, o Ministério da Educação vetou o parágrafo único do artigo 62: O ensino
da música será ministrado por professores com formação específica na área. Assim, a
Lei Nº 11.769, DE 18 DE AGOSTO DE 2008, a lei foi publicada com a seguinte
alteração:...passa a vigorar acrescido do seguinte § 6o: A música de verá ser conteúdo
obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular ...
Para que o ensino de música tivesse um horário e professor específico, as secretarias de
educação estaduais e municipais, teriam que contratar ao menos um professor de música, os
estados e municípios teriam que contratar no mínimo 200 mil professores que dominassem a
linguagem musical. Não há no mercado e teriam que ser formado entre 2008 e 2010,
selecionados e contratados para entrar em sala de aula até o 2011. Mas com a mudança na
lei, isso não será feito. Tudo ficou parecido com o que era antes. O ensino de música é
obrigatório, mas não terá uma aula exclusiva, nem professor exclusivo. Será ensinada pelo
professor de classe na Educação Infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental (1ª a 5ª
série ) e pelo professor de Arte, junto com as demais áreas (Artes Visuais, Artes Cênicas e
Dança) nas séries finais do Ensino Fundamental (6ª a 9ª série) e Ensino Médio.
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Dança dos Aldeões (P eter P aul Rubens) – Museu do P rado – imagem disponível em:
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