
Queridos alunos, que saudades! Esperamos que

todos vocês estejam bem! 

Vamos continuar nossas explorações musicais em

casa?

Neste ano, temos falado de vários compositores que foram verdadeiros

marcos para fundamentar a construção da identidade da música brasileira.

Nesta  semana,  seu  desafio  será  buscar  saber  sobre  um compositor

muito importante para a nossa cultura - O Pixinguinha.

Lembrem-se de seguir as orientações de pesquisa em música que vocês

têm colada na agenda. 

Gostaríamos de saber:

1. Quem foi ele?

2. O que ele fazia?

3. Quais foram suas composições mais conhecidas?

4. Quem foram os seus principais intérpretes?

5. Ouça pelo menos cinco de suas composições e escolha a que mais gostou.

6. O Instituto Moreira Salles possui um site dedicado ao compositor: 

https://pixinguinha.com.br/obra/

Neste site, na seção obras, há uma lista com todas as composições 

assinadas por Pixinguinha. Como este compositor teve suas músicas 

gravadas por muita gente, o site lista também todas as diferentes versões 

que estão disponíveis de uma mesma música. 

Entre lá e procure a música que você mais gostou. Então, escute pelo 

menos duas versões dessa obra (se houver) e tente perceber quais são as 

diferenças. 

Faça um registro das diferenças que perceber.
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7. Em poucas palavras, faça uma pequena reflexão sobre o porquê ele foi 

importante para a música brasileira e registre.

Materiais para pesquisar (Para ouvir e assistir com a família, se puderem!)

Vídeos:

https://youtu.be/0GMqSatn4is - Pixinguinha: ao mestre, com carinho. Programa

da TvBrasil da série Caminhos da Reportagem, de janeiro de 2017. <acessado 

em 23/03/2020>

https://youtu.be/QqLiRaiFpcw - Reportagem da TvBrasil sobre o aniversário de 

Pixinguinha, de abril de 2013. <acessado em 23/03/2020>

Música:

https://youtu.be/DY7Uom7S5Ww - Os Oito Batutas de Pixinguinha. Do álbum 

Gente da Antiga, de 1968. Este álbum, aliás, é uma preciosidade e pode ser 

ouvido inteiro aqui: https://www.youtube.com/watch?v=qlY6UrMBwm4 

<acessado em 23/03/2020>

https://youtu.be/XVS7wZR6DGQ - Patrão prenda seu gado - Pixinguinha, 

Donga e João da Baiana. <acessado em 23/03/2020>

https://pixinguinha.com.br/discografia/carnava-ta-ai/ - Carnaval Taí, música de 

Pixinguinha gravada por Carmen Miranda, lançada em 1930 (lembram quando 

falamos dela em aula?) <acessado em 23/03/2020>

Vocês terão uma semana para realizar essa pesquisa e fazer seus 

registros. Com tudo pronto, peçam para um adulto nos encaminhar por e-mail, 

no endereço abaixo:

ef1musica@colegioequipelg12.br

Bom Pixinguinha para vocês!

Beijos virtuais 

da Rosana e da Verônica
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MÚSICA - Agenda

Série
03 de abril

Atividades enviadas aos alunos

Data de retorno

de atividades realizadas

5º ano

Pesquisa sobre Pixinguinha 10 de abril

Diferenças entre duas versões de uma mesma
música escolhida por você – item 6 da 
pesquisa

10 de abril

Reflexão sobre a importância do Pixinguinha 
para a música brasileira – item 7 da pesquisa

10 de abril
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