
 

CARTA AO PROFESSOR 

Olá Professor, 

Quero convidá-lo com seus alunos a prestigiar o resultado de um projeto cultural viabilizado pela 
Lei de Incentivo à Cultura. Realização do Ministério da Cultura e Governo Federal. 

O videoclipe da música “SuperVia” é um samba que conta com muito humor a estória de um casal, 
que apesar de estarem no mesmo vagão não conseguem se encontrar devido à superlotação do trem. A 
música do meu primeiro videoclipe é a faixa 3 do CD intitulado “Diogo Ferreira”, lançado em 2015 com 
recursos captados com o incentivo fiscal federal, Lei Rouanet. 

Compus esta música ao lado do meu parceiro Claudio Alencar. Durante 2 anos trabalhamos na 
composição da música. E posteriormente, eu trabalhei durante mais 1 ano para inserir a letra.  A 
inspiração para desenvolver este trabalho era mostrar a realidade da população enfrentando 
diariamente as superlotações no deslocamento de suas jornadas de trabalho. 

No Brasil, o transporte público sempre foi um problema e nunca é demais abordar e discutir sobre 
o tema. Seja na Sociologia, no Direito ou na História, é um tema que perpassa por várias matérias. 

Pensando em ajudá-lo a desenvolver conteúdos musicais dentro de sala de aula, desenvolvemos 
especialmente para você um caderno de atividades assinado pelo Maestro Ricardo Prado, referência de 
educação musical no país. 

Acesse o videoclipe através do link: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ODlxtsS-5dg 

  Abraços, 

 

Diogo Ferreira 

 Compositor e cantor da música “SuperVia” 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEPOIMENTO 

“A música SuperVia consegue mostrar o drama urbano da população trabalhadora da forma que a 

ela própria vê: com humor e realismo. Os trabalhadores ficam cada vez mais longe de sus locais de 

trabalho e o transporte de massa não evolui na mesma proporção. A vida comprimida no trem passa a 

fazer parte significativa do cotidiano, abrindo as chances de nascimento de novos relacionamentos 

humanos, bons ou ruins. Cada dia uma cara nova no trajeto que não muda. O som e a voz do celular 

invadem a mente sonolenta do companheiro que não foi escolhido, no despertar de uma nova amizade no 

ombro incerto. A ida ao trabalho ou à escola segue uma linha férrea em direção à vida, com suas estações 

imaginárias e reais. O início e o fim das jornadas se cruzam, se chocam e gemem o som que o Diogo 

transformou em música.” 

Prof. Doutor Ivan Alemão¹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹O Professor Doutor Ivan da Costa Alemão participa como professor permanente no PPGSD - Programa de Pós-Graduação de Sociologia e Direito na Universidade Federal 

Fluminense. Foi investigador da Universidade de Lisboa (2005/06). Doutor em Ciências Humanas (Sociologia) pela Universidade Federal do Rio de Janeiro PPGSA (2008), Mestre em Ciências 

Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense PPGSD (2001), graduado em Direito (1987) e História pela UFF (1980) e professor da UFF em Direito do Trabalho. 

 



 
 

LETRA 
 

“SuperVia é um samba com elementos de samba funk e do samba mais tradicional. 
Tem uma introdução com letra, uma primeira parte e a segunda parte é um refrão. 
Na base do arranjo temos violão, baixo e bateria. Como complemento: guitarra, acordeão e coro no refrão. 
Raramente é colocado guitarra e acordão juntos em um samba, mas a grande novidade da música e do 
disco como um todo é essa mistura de influências musicais.” 

Luiz Claudio Ramos² 
Arranjador da música 

 

 
SUPERVIA 
(Diogo Ferreira / Cláudio Alencar) 

 
Você que também é boêmio 
Boêmio, não me leve a mal 
Todo mundo aqui bebe 
Mas segunda já está na Central 
 
A tribo encanta até pra quem vem a pé aqui chorar 
Quem vem de carro ou de trem 
Pode chegar também que tem 
Muita alegria, muita farra, muito violão 
Tocando até as seis horas da manhã 
 
Há uma tribo que se encontra 
Quase sempre que a saudade aperta o coração 
Tum, tum, tum 
Pode entrar 
Que nessa casa sempre haverá algum lugar 
 
Peguei o trem pra trabalhar 
Estava lotado quando te vi 
Quis te chamar pro nosso samba 
Mas enlatado não consegui… 
 

 
 
²Luiz Claudio Ramos, é violonista, compositor e arranjador. Há mais de 20 anos, é maestro e diretor musical do cantor Chico Buarque. Em seu currículo estão 
trabalhos ao lado de diversos artistas nacionais e internacionais. 



 
 

DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE A MÚSICA “SUPERVIA” 
 E A SALA DE AULA 

Por Fábia Marucci³ 

 

“Supervia” é o nome da empresa que detém a concessão do transporte sobre trilhos na cidade do 

Rio de Janeiro. Os trens da Supervia circulam na região metropolitana: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 

Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados, São João de Meriti, Belford Roxo, Japeri, Magé, Paracambi e 

Guapimirim. Verifica-se, desse modo, que o título da canção dialoga com o eixo temático mobilidade 

urbana. Nas grandes cidades, principalmente, o transporte coletivo tem sido defendido como uma maneira 

de reduzir problemas de tráfego urbano, com os quais os cidadãos precisam lidar diariamente. 

Os meios de transporte, em geral, são um conteúdo comum aos programas do Ensino 

Fundamental, a partir das últimas séries do primeiro segmento (terceiro e quarto anos). Conforme os 

alunos vão amadurecendo, as complexidades vão sendo inseridas como o aspecto da mobilidade, 

abordado como reflexão multidisciplinar, em debates, projetos e propostas de trabalho até os anos que 

integram o Ensino Médio.  

O advento do incentivo ao uso da bicicleta e a construção de ciclovias por diversos lugares da 

cidade, além da tentativa de melhoria gradativa do transporte coletivo constituem alternativas 

encontradas para que as pessoas que habitam as cidades possam circular com maior agilidade, ganhando 

tempo e gastando menos energia no trânsito.     

A letra de “Supervia” mobiliza áreas de saber afins à questão dos meios de transporte, quando 

pensamos que a Geografia da região pode ser estudada, as características específicas da Central, que 

congrega todas as direções da cidade, contemplando a diversidade que compõe o caldeirão cultural do Rio. 

É na Central que todas as tribos se encontram. Por que não conhecer um pouco da diversidade cultural 

que compõe a identidade do nosso Estado, através de uma aula passeio, utilizando uma das linhas da 

Supervia?  

Para além de captar o contexto social da urbanidade, o texto de cunho popular da canção remete o 

leitor ao universo da tradicional malandragem brasileira, propalada também por letras de Bezerra da 

Silva, Zeca Pagodinho e Chico Buarque. Há o resgate da expressão “Boêmio”, freqüente nas letras de 

sambas dos anos 30, e o texto poético que aponta um paradoxo para qualquer cidadão não malandro: 



passar a noite em claro e ir trabalhar cedo no dia seguinte.  O encontro amoroso do eu-lírico, providencial, 

dentro do transporte e o espírito agregador do carioca sendo resgatado no trecho onomatopaico “Tum, 

tum, tum, tum/ Pode entrar/ Que nessa casa sempre haverá algum lugar” humanizam a urbe, atribuindo-

lhe espaços de felicidade e bem-estar. Em um contexto em que o Rio de Janeiro enfrenta altos índices de 

violência e em que tais atos nos parecem cada vez mais banais, a atitude acolhedora e a solidariedade são 

valores relevantes a ser trabalhados em propostas de reflexão em sala de aula.    

A intertextualidade com obras cinematográficas como “Ópera do Malandro” e “Vai trabalhar, 

vagabundo”, além de textos do antropólogo Roberto da Matta sobre a identidade do brasileiro e do 

romance “Macunaíma”, clássico Modernista de Mário de Andrade, podem integrar ainda um projeto de 

análise mais ampla, que une Literatura, Produção Textual, Artes, Música e História. 

 

 

Referências: 
http://www.supervia.com.br/pt-br/empresa/quem-somos. Acesso em 06/06/2017. 
https://pensamentovivoblog.wordpress.com/2015/08/26/o-rei-da- Acesso em 06/06/2017. 
https://www.vagalume.com.br/chico-buarque/o-malandro.htmlmalandragem. Acesso em 06/06/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

³Dra. em Letras. Professora de Língua Portuguesa, Leitura e Produção de Textos e Produção de Texto Argumentativo. 

Lattes:http://lattes.cnpq.br/3670341738134495. 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=D30255160575C15A1C339ED83ECB0698


 

CADERNO DE ATIVIDADES 

Prezado Professor, 

Espero que você e sua turma tenham apreciado o clipe da música “SuperVia” do cantor e 

compositor Diogo Ferreira, que ficará disponível para visualização gratuitamente pelo canal do 

YouTube/CDDiogoFerreira.  

Além de apresentar sua arte ao Brasil, Diogo tem esta ambição necessária e bem-vinda de 

compartilhá-la com nossas crianças e jovens. Ele sabe, como artista, que a música é um elemento muito 

poderoso para ampliar nossas capacidades de percepção e de expressão, de ação e reflexão íntima e 

coletiva, de abertura para mais conhecimento em todas as áreas.  

A música não pode chegar às escolas como mais uma obrigação. Ela tem que estar aí para 

contribuir com os desafios da educação, para servir à educação e não para servir-se dela.  

Este pequeno “Caderno” pretende, singelamente, oferecer sugestões para atividades em sala de 

aula que tenham como elemento de mobilização voltada ao ensino de música. Estes conceitos iniciais 

para as práticas que sugerimos em seguida, são apresentados pela certeza de que educadores não se 

dispõem à ações que não se fundamentem em reflexão, ainda que breve, mas que permitam a crítica e a 

criação individual e autônoma de outras atividades por cada professor. Essa seria a maior ambição para 

todos nós. 

É importante destacar que as propostas apresentadas foram formuladas pensando no professor 

generalista, sem a necessidade de qualquer formação musical. Se na sua escola houver um colega com 

essa especialidade, mesmo que não tenha a Licenciatura em música, aproveite esta experiência, mesmo 

que amadora, para aconselhar, enriquecer e, se possível, participar das suas atividades. 

Obrigado por toda a sua atenção e tomara que a música torne-se uma aliada amorosa e poderosa 

nos desafios que, diariamente, vocês enfrentam com suas turmas. Até breve! 

Ricardo Prado 

Maestro 

 



Atividade 1 - Ouvindo 

Introdução 

Muitos cientistas já buscaram estudar as sensações e efeitos que o hábito de ouvir música causa 

em nosso corpo e mente. Entre as maiores descobertas, estão a liberação de importantes substâncias em 

nosso organismo, ligadas principalmente ao prazer, e a estimulação de diferentes áreas do nosso cérebro. 

Objetivos 

Convidar a turma a refletir sobre as diferentes maneiras como a música nos afeta. Estimular a 

apreciação musical e o pensamento crítico. 

Material necessário 

1) Aparelho de som ou qualquer dispositivo que possa reproduzir música (celular, laptop); 

2) 5 músicas de estilos diferentes; 

3) Papel em branco, lápis. 

Problematização 

A música desperta sentimentos em todos que ouvem?  

Debata com a turma sobre como a música pode despertar sentimentos diferentes, dependendo de 

quem ouve. O que é mais importante: o conteúdo da música ou a interpretação de quem ouve? A música 

pode despertar qualquer sentimento? 

Contextualização da atividade 

Primeira parte 

- Com a ajuda do videoclipe SuperVia, peça que a turma relembre a música que ouviu. Pergunte 

quais emoções eles sentiram durante o recital e anote as diferentes emoções em uma lista no 

quadro. 

- Em seguida, pergunte quais sensações físicas eles tiveram (choro, riso, pele arrepiada) e liste-as ao 

lado das emoções. 

- Quais as semelhanças e diferenças entre os sentimentos listados pela turma, para cada música?  

Segunda parte 

- Escreva no quadro os nomes das 5 músicas que você levou para a turma na ordem em que serão 

tocadas; 

- Toque cada música uma vez, em ordem; 



- A turma deve ouvir em silêncio e em seguida escrever numa folha de papel em branco um 

sentimento para cada música ouvida, ordenando os sentimentos de 1 a 5; 

- Em seguida, confira com a turma quais sentimentos foram usados para descrever quais músicas, 

listando os sentimentos ao lado de cada música no quadro. 

Atividade 2 - De que é feita a música? 

Introdução 

Todos sabemos que a principal matéria-prima da música é o som. Mas como o som acontece?  

Todos os sons que ouvimos são o resultado de ondas se propagando, geradas a partir de uma fonte 

sonora. Estas ondas que chegam aos nossos ouvidos são processadas por nosso cérebro e assim 

reconhecemos o que estamos ouvindo. Dependendo do material de que é feita a fonte sonora, estes sons 

podem ter características diferentes.  

Graças a isto, existem diferentes instrumentos musicais, que são feitos de diferentes materiais. O 

piano, por exemplo, é um instrumento de cordas com um grande corpo de madeira. Os sons do piano são 

gerados a partir das cordas percutidas quando o pianista aperta suas teclas. Estas cordas começam a vibrar 

junto com todo o corpo do instrumento e este som se propaga no ar até chegar aos nossos ouvidos.  

Objetivos 

Trabalhar conceitos como fonte sonora, propagação do som, ondas sonoras. Nesta atividade a 

turma irá entrar em contato com a geração da matéria prima da música: o som. Também tem como 

objetivo estimular a criatividade e a percepção auditiva. 

Material Necessário 

- Garrafas de vidro 

- Talher de metal 

- Água  

- Grãos de arroz e feijão 

- Potes de iogurte 

- Fita adesiva 

- Barbante 

- Copos plásticos. 

 

 



Problematização 

De onde vem o som? Como os diferentes materiais podem gerar e propagar o som de maneiras 

diferentes? Como funcionam os instrumentos musicais? Como nosso ouvido percebe os sons ao nosso 

redor? 

Contextualização da atividade 

Primeira parte – Fontes sonoras 

Existem vários tipos de instrumentos musicais feitos de diferentes materiais. Que tal construir 

alguns instrumentos feitos com materiais reciclados com a turma? 

1) Chocalho  

- Coloque os grãos de arroz ou feijão dentro de um pote de iogurte; 

- Coloque outro pote de iogurte idêntico por cima; 

- Passe a fita adesiva ao redor para fechar. 

Observe que dependendo do tipo e da quantidade de grãos colocados dentro do pote, o som do 

chocalho fica diferente. 

2) Xilofone de garrafas 

- Coloque 8 garrafas de vidro enfileiradas;  

- Encha as garrafas com água em quantidades gradativas (a primeira garrafa com pouca água e a 

ultima garrafa cheia); 

- Use um talher de metal para percutir na borda da garrafa. 

Observe que dependendo da quantidade de água dentro da garrafa, o som muda. Quanto menos água 

na garrafa, mais grave fica o som. Quanto mais água, mais agudo. Estimule os alunos a criar melodias 

simples com as garrafas e apresentá-las para a turma. 

Você pode ainda pesquisar com os alunos mais exemplos de instrumentos que podem ser feitos em 

casa! Usem a criatividade!  

Segunda parte - Jogo da percepção 

Para este jogo, um aluno deve estar no centro da sala, com os olhos fechados. O resto da turma se 

posiciona ao seu redor. Escolha um aluno de cada vez para fazer um som (pode ser uma palma, estalo, ou 

um som feito com a voz). O aluno que está no centro da sala deve apontar para o lugar de onde veio o som 

e, caso seja o som da voz, deve tentar identificar o nome do colega que fez o som.  



Nesta atividade, que estimula a percepção auditiva, cada aluno é uma fonte sonora e o som irá se 

propagar pelo ar na sala de aula.  Troque o aluno que fica no meio da sala e também a posição dos outros 

alunos ao redor dele, para mais desdobramentos da atividade. 

Terceira parte – Propagação do som 

Você também pode fazer com a turma experiências simples com a propagação do som nos 

diferentes materiais. 

Amarre o talher de metal no centro do barbante de forma que as pontas do barbante fiquem livres. 

Em seguida, segure as pontas do barbante, bata o cabo do talher na borda de uma mesa e ouça.  Agora, 

coloque cada ponta do barbante em uma orelha e bata o talher novamente na mesa e ouça. 

Observe com a turma que na primeira vez, o som se propagou pelo ar. Na segunda, o som do garfo 

se propaga pelo barbante. Qual a diferença entre o som que chega aos nossos ouvidos pelo ar e o som 

ouvido pelo barbante? (Note que o som se propaga melhor através do barbante.) 

Você pode fazer também um telefone com dois copos plásticos e o barbante. Passe cada ponta do 

barbante no furo feito no copo e dê um nó para que o barbante não saia pelo furo. Coloque um aluno em 

cada copo que está na extremidade do barbante, e peça que conversem. 

Observe que para haver a comunicação entre os alunos através do telefone de barbante, o ar que 

emitimos ao falar faz com que o copo e o barbante vibrem, e esta vibração se propaga pelo barbante até a 

outra extremidade. 

Atividade 3 - Música pra que? 

Introdução 

Desde as civilizações mais antigas, a música tem diferentes funções na vida social do ser humano. 

Existe música para comemorar, celebrar, divertir, lamentar, lembrar…  

A música faz parte da nossa vida diariamente e está em vários lugares: shows, festas, nos templos 

religiosos, em casa, na escola, na rua e também na televisão. 

Objetivos 

Debater com a turma sobre as inúmeras funções sociais da música, estimulando o pensamento 

crítico. 

Material necessário 

- Quadro negro 



Problematização 

Para que serve a música em nossa sociedade? Existem diferentes tipos de música para cada 

situação da nossa vida cotidiana? Existe alguma relação entre as características musicais de uma canção e a 

sua função social?  

Contextualização da atividade 

Desenhe a seguinte tabela no quadro negro: 

Contexto Estilo musical Características 

Festa  Funk, axé, pagode, rock etc. Música dançante, animada 

Televisão Jingles de comerciais Músicas curtas, fáceis de 

aprender, com o objetivo de 

vender produtos 

Religião Gospel, música clássica Música com a letra voltada 

para a espiritualidade 

Estádio de futebol Cantos de torcedores Músicas curtas, fáceis de 

aprender e animadas para 

incentivar o time  

Carnaval Samba, frevo, axé Músicas animadas, para 

dançar. 

(a tabela está preenchida para exemplificar) 

1) Pergunte aos alunos em quais situações a música está presente em suas vidas. Preencha a coluna 

“contexto” com as respostas da turma. Você também pode dar sugestões.  

2) Em seguida, preencha a coluna “estilo musical” com os de tipos de música que a turma acredita que 

são adequados para cada tipo de situação.  

3) Por fim, preencha a coluna “características”, descrevendo os estilos musicais citados pela turma. Ao 

descrever as características da música, pense no andamento (rápido ou devagar), na melodia, 

duração (curta ou longa) e também no conteúdo da letra. 

Ao final, debata com a turma sobre a relação entre as situações do dia-a-dia e o tipo de música que é 

mais adequado para cada uma delas. Como as características musicais influenciam na função social de uma 

música? 

 



 Atividade 4 - Berço da música 

Introdução 

A Grécia antiga é considerada o berço da cultura ocidental, onde se iniciou o pensamento em 

importantes áreas como a Filosofia, a Geometria, a Arquitetura, a Escultura, o Teatro e a Democracia e 

também a nossa Música. Apesar de estarmos distantes dela no tempo e no espaço, a cultura grega 

influencia até hoje o pensamento humano e está presente no nosso dia-a-dia. 

Objetivos 

Ampliar conhecimentos na área de história da cultura ocidental, estimulando a capacidade de 

pesquisa e apresentação oral de conteúdos. 

Material necessário 

- Cartolinas 

- Imagens ilustrativas 

- Cola, tesoura 

- Canetas coloridas 

Problematização 

O que a Grécia deixou como herança para a sociedade ocidental atual? Quais foram suas principais 

contribuições para a humanidade?  Como era a vida na Grécia antiga? 

Contextualização da atividade 

Divida a turma em seis grupos. Cada grupo deverá pesquisar sobre um dos seguintes temas: 

Filosofia, Arquitetura, Escultura, Teatro, Democracia, Música. 

Para cada tema, o grupo deve apresentar uma comparação entre os tempos da Grécia antiga e os 

dias de hoje. Eles devem fazer cartazes com imagens para ilustrar e criar uma apresentação curta sobre as 

principais influências que o pensamento grego tem em cada área nos dias de hoje.  

Ao final, exponha os cartazes no mural da turma. 

 

 

 

 



Atividade 5 - Jogo da memória 

Introdução 

Na Grécia antiga, as primeiras melodias surgiram como ferramenta para ajudar os Aedos a 

memorizar informações importantes. Através de músicas simples e repetitivas combinadas com letras 

ritmadas, os Aedos guardavam e passavam adiante conhecimentos preciosos. 

Mas como a música ajuda a lembrar textos longos? Através de estudos científicos se descobriu que 

existe uma forte relação entre memória e música. Quando cantamos, estimulamos mais áreas do cérebro 

do que ao falar. Graças a estes estímulos, a música é capaz de organizar nosso pensamento e auxiliar na 

memorização. Uma prova da eficácia da música como ferramenta para estimular a memória é a “Terapia 

de Entonação Melódica” que, através do canto, auxilia e recupera pessoas que têm disfunções ou 

perderam a fala.  

Objetivos 

Estimular a criatividade e a memória através da música. Testar os efeitos da música na 

memorização de conteúdos ou textos longos. 

Problematização 

Como a música pode auxiliar a nossa memória? Que tipos de melodia e letra ajudam a 

memorização? 

Contextualização da atividade 

Faça as atividades a seguir com a turma para testar o poder da música na memorização.  

Jogo dos Nomes 

- Forme uma roda com a turma; 

- Cada aluno deve falar seu nome completo. Ao final, escolha um aluno para dizer o nome completo 

de todos os colegas. Provavelmente, isto não irá funcionar.  

- Em seguida, proponha que cada aluno fale seu nome completo dentro de uma pequena melodia ou 

um ritmo característico. 

- Cada vez que um aluno falar seu nome musicado, a turma deve repetir. 

- Repita de forma cumulativa: a cada novo nome adicionado, a turma deve repetir todos os nomes 

que já foram apresentados. 

- Ao final, peça que a turma “cante” todos os nomes completos e na ordem. 



Proponha o debate: dar um ritmo ou melodia ao nome ajudou a memorização? Foi mais fácil depois 

que o no me estava “musicado”? A repetição cumulativa dos nomes ajudou a memorizar? 

Canções crescentes 

Pesquise e cante com a turma canções crescentes ou cumulativas como “A árvore da montanha” ou 

“A velha a fiar”. Estas canções geralmente são ensinadas na infância e são famosos jogos de memória 

musical com melodias simples e letras longas. Você pode ainda acrescentar gestos para cada novo 

elemento que é adicionado às letras destas músicas.  

Atividade 6 - Mitos 

Introdução 

A Mitologia Grega explica a origem da música através de um mito onde a Memória usa a Música 

para cantar como se vence o Tempo. Os mitos eram usados como forma de explicar os fenômenos da vida, 

numa época em que não havia escrita e tudo era ensinado através de histórias. 

Nesta atividade a turma aprenderá sobre diversas mitologias de culturas de todas as partes do 

mundo, através de um trabalho de pesquisa. 

Objetivos 

Aprimorar as habilidades de pesquisa, ampliar o conhecimento sobre outras culturas, estimular o 

respeito à diversidade cultural e o trabalho em grupo, aprimorar as habilidades de comunicação e 

apresentação em público. 

Material Necessário 

- Fontes de pesquisa (na internet ou na biblioteca da escola) 

- Cartolinas para confeccionar cartazes 

- Imagens para ilustrar os personagens e histórias das diferentes mitologias 

Problematização 

Além dos Gregos, outros povos também utilizaram mitos e histórias na tentativa de responder às 

perguntas “quem somos? de onde viemos? e para onde vamos?”. Ao analisar as diferentes mitologias, é 

possível traçar pontos em comum entre as histórias? Por exemplo: quais as semelhanças entre os 

personagens de Zeus (mitologia Grega), Odin (mitologia Nórdica), Tupã (mitologia Indígena) e Oxalá 

(mitologia Africana)?  

 



Contextualização da atividade 

Divida a turma em grupos para pesquisar diferentes mitologias do mundo e realizar apresentações. 

Cada grupo deve escolher um mito dentro de cada cultura e contar sua história para a turma, 

apresentando os personagens e o enredo. 

1) Mitologia Africana 

2) Mitologia Nórdica  

3) Mitologia Hindu  

4) Mitologia Indígena Brasileira 

Atividade 7 – Tradição oral 

Introdução 

Antes do surgimento da escrita, os conhecimentos eram transmitidos apenas através da fala e do 

canto. Sem ter como registrar o conhecimento acumulado no papel, as pessoas contavam apenas com a 

sua memória. 

Objetivos 

Entrar em contato com os mecanismos da transmissão de conhecimento na tradição oral, estimular 

o trabalho em equipe. 

Problematização 

Durante muitos anos todo o conhecimento da humanidade foi transmitido via oral, de pai para 

filho, de mestre para aprendiz. E durante este processo, contando apenas com a memória das pessoas, 

certamente muita informação se perdeu.  

Como funciona a transmissão de conhecimentos pela tradição oral? Quais os aspectos da tradição 

oral na nossa cultura? 

Contextualização da atividade 

Para mostrar na prática como funciona a transmissão de conhecimento através da tradição oral, 

organize uma brincadeira de “telefone sem fio” com a turma. Conte uma história curta para um aluno e 

peça que ela seja reproduzida de aluno em aluno, até que o último diga o que ouviu.  

Comente com a turma sobre as transformações que a história sofreu ao longo do processo.  



Atividade 8 – Música escrita 

Introdução 

A notação musical surgiu como uma técnica para ajudar a preservar e multiplicar obras musicais – 

para que ficassem registradas em meio físico e o homem não dependesse apenas da sua memória para 

que as composições musicais continuassem existindo. Nesta atividade a turma será apresentada aos 

conceitos de notação musical, através da composição musical e criação de símbolos que representem os 

sons utilizados. 

Objetivos 

Estimular a criatividade, entrar em contato com os mecanismos da notação musical, estimular o 

trabalho em equipe, aprimorar a percepção musical. 

Material Necessário 

- Lápis e papel 

Problematização 

Hoje em dia, aprender a ler e escrever música parece complicado para muitas pessoas. Mas há 

muitas formas de notação musical e ela pode ser muito útil na transmissão da música. Como os símbolos 

gráficos podem se relacionar aos sons e como isto auxilia na transmissão e criação da música? 

Contextualização da atividade 

Divida a turma em dois grupos. Cada grupo terá que criar uma cartilha de símbolos relacionados a 

sons feitos com o corpo.  

Por exemplo: um quadrado pode simbolizar uma palma, um círculo pode simbolizar bater o pé no chão e 

um triângulo pode simbolizar estalo de dedos. 

Utilizando estes símbolos em ordem, cada grupo deve criar uma composição rítmica.  

A composição de cada grupo deverá ser lida, interpretada e apresentada pelo outro grupo e vice-e-

versa.  

Após a realização da atividade, pergunte a turma: As composições soaram como imaginavam? Os 

símbolos ajudaram a criação e execução do ritmo?  

 

 



Atividade 9 – Música gravada 

Introdução 

Após a invenção e aprimoramento da escrita musical, outra descoberta que revolucionou a história 

da música foi a invenção da música gravada. Graças à criação dos gravadores e reprodutores de música, 

podemos ter momentos musicais registrados para sempre. 

Objetivos 

Trabalhar conceito de linha do tempo, estimular a pesquisa histórica e entender as transformações 

na tecnologia da música ao longo do tempo. 

Material necessário 

- Cartolina 

- Cola e tesoura 

- Imagens para ilustrar 

Problematização 

Hoje em dia, ao ouvir música em nossos fones de ouvido plugados no celular é difícil se dar conta 

de que há muitos anos a gravação sequer existia. Como foi inventada a gravação da música? Quais foram 

as primeiras formas de reprodução da música gravada e como elas se desenvolveram até os dias de hoje? 

Qual será o futuro da reprodução e compartilhamento da música gravada? 

Contextualização da atividade 

Em uma cartolina, construa com a turma uma linha do tempo que apresente a evolução das 

tecnologias de gravação e reprodução de música. Pesquise sobre Thomas Edison, o inventor da gravação e 

sobre outras invenções ao longo do século XX até os dias de hoje. Use imagens para ilustrar. 

Eis alguns exemplos de invenções para você adicionar à sua linha do tempo: 

- Final do século XIX – Invenção do Gramofone  

- Início do século XX – Discos de vinil 

- Anos 60 do século XX – Fita K7 

- Anos 80 do século XX – walkman 

- Anos 90 do século XX – CD e CD player 

- Século XXI – mp3, download pela internet 

 



Atividade 10 – Música em toda parte 

Introdução 

Como já vimos anteriormente, a música está em diversos ambientes e situações de nossas vidas. 

Hoje em dia, para que possamos ouvir uma música nova, ela tem várias formas de chegar até nós. Na 

evolução da história da música, estas formas de conhecer novas músicas passaram pela tradição oral, pela 

música escrita até chegar à música gravada.  

Nesta atividade os alunos irão mapear as maneiras como a música e outros tipos de conhecimento 

se espalham pelo mundo nos dias de hoje. 

Objetivos 

Compreender quais processos levam a música do criador ao ouvinte, desenvolver o pensamento 

crítico. 

Material necessário 

- Fontes de pesquisa na internet ou na biblioteca da escola 

- Lápis e papel 

Problematização 

Como a música e outros tipos de conhecimento chegam até nós? Até que ponto nós podemos 

escolher o que ouvimos? Como formamos nosso gosto musical? Qual é a melhor forma de compartilhar 

música e informação? 

Contextualização da atividade 

A turma irá desenvolver atividades de pesquisa para conhecer novas músicas em diversos formatos. 

Ao final, devem debater sobre as vantagens de cada forma de conhecer novos conteúdos musicais e se 

questionar sobre como é formado seu gosto musical.  

Música gravada 

1) A música gravada está em nosso cotidiano através da internet, das rádios, nas festas e também nos 

filmes e programas de televisão. Peça que os alunos listem suas músicas favoritas e expliquem 

como conheceram cada uma delas (através da novela, amigos, rádio, etc.).  

2) Em seguida, cada aluno deve pesquisar na internet uma música gravada de um artista que nunca 

ouviu antes. Eles devem levar para a sala de aula o nome do artista, a letra da música e, se possível, 

uma gravação. Proponha o debate: como foi o processo de conhecer um novo artista sem precisar 

da sugestão de uma novela, rádio ou de um grupo de amigos? Até que ponto somos influenciados 



pela música que o mercado nos impõe? Que tal começar um hábito de sempre procurar por 

novidades da música por conta própria? 

Música escrita 

Apesar da partitura tradicional não fazer parte do cotidiano da maioria das pessoas, existem outras 

formas de distribuição da música escrita. Peça que os alunos pesquisem na internet por sites com cifras ou 

letras de música. É possível aprender novas músicas nestes sites?  

Tradição oral 

Peça que os alunos pesquisem com seus pais e avós sobre conhecimentos da cultura popular que 

aprenderam através da tradição oral com seus antepassados. Eles devem pedir ajuda aos familiares para 

relembrar ou aprender cantigas populares e apresentar estas canções para a turma.   
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