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INTRODUÇÃO 

A monitoria de percepção tem como propósito 
atuar como ferramenta auxiliar no processo 
previsto pelo plano de ensino. 
O monitor orienta a execução de solfejos. Estes 
solfejos estão contidos nos métodos propostos 
pelos professores. 
A orientação compreende a apreciação auditiva 
seguida por comentários analíticos da leitura dos 
exercícios.  

 

OBJETIVO  GERAL 

Tornar conscientes as estruturas sonoras e 
musicais que o aluno já reconhece, bem como 
ampliar a capacidade de reconhecimento e 

realização de novas estruturas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desenvolver a capacidade de solfejar melodias 
dadas e inventadas (populares, eruditas, 
folclóricas), apresentadasem diferentes tons e 
modos, em clave de sol, fá e dó, em compasso 
simples e composto; 

• Escrever com grafia legível e de modo 
adequado, estruturas rítmicas e melodias dadas 
e captadas por audição dos conteúdos dados. 

• Ler (declamando e percutindo) estruturas 
rítmicas, revelando fluência, precisão rítmica, 
regularidade de tempo, clareza e desembaraço 
na marcação dos tempos do compasso; 

• Desenvolver habilidades rítmicas que envolvam 
independência motora. 

• Ampliar o universo musical através da audição 
de exemplos musicais procedentes de 
diferentes culturas e formações  instrumentais. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 
Acompanhando a prática e performance dos 
alunos matriculados na matéria, percebi uma 
melhora significativa na leitura, na afinação e na 
coordenação motora relativa a prática da regência 
dos solfejos. 

A grande maioria dos discentes que procuram a 
monitoria de percepção são alunos das fases 
iniciais. 
Acadêmicos matriculados no curso de Licenciatura 
e Bacharelado em piano. Dificuldade comum entre 
eles é planejar a respiração para performar os 
solfejos. 
A afinação do solfejo é quando as notas cantadas 
são performadas e estão  de acordo com a 
referência de afinação da Escala temperada. A 
Escala Temperada divide a escala em doze partes  

igualitariamente em doze semitons (de 
Dó3>Dó#3;Ré3;Ré#3;Mi3;Fá3;Fá#3;Sol3;Sol#3;Lá3;L
á#3;Si3;Dó4). 

 

 

Portanto os estudos são feitos com a afinação 
referência dos pianos que as salas do DMU 
oferecem. 
Alguns acadêmicos, que se utilizam da monitoria, 
apresentaram um aperfeiçoamento na 
manutenção da afinação do solfejo. 


