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Revisão de ELEMENTOS DA ESCRITA MUSICAL1 

PARÂMETRO DURAÇÃO (Tempo) 

FIGURAS MUSICAIS DE RITMO: DE SOM E DE SILÊNCIO 
 

Nome da Figura Figuras de som 
Figuras de silêncio 

(Pausas) 
Duração 

SEMIBREVE 
 

4 tempos 

MÍNIMA  
 

2 tempos 

SEMÍNIMA  
 

1 tempo 

COLCHEIA  
 

0,5 (meio) tempo (1/2) 

SEMICOLCHEIA  
 

0,25 (um quarto de) 
tempo (1/4) 

* Há ainda a fusa e a semifusa. Importante observar que as hastes das figuras, a partir da colcheia, podem ser 
tanto para cima como para baixo. Vai depender de suas localizações no pentagrama. E essas figuras podem ser 

agrupadas de 2, 3, 4 ou mais quantidades:  

 

Veja que a semibreve vale 4 tempos, a mínima a sua metade (2 tempos), a semínima 1 tempo, e 
assim por diante. A que vem depois é sempre a metade da anterior, conforme demonstrado no 
quadro abaixo. Todavia, as figuras não possuem um valor (tempo) fixo. Elas são proporcionais 
entre si. Mas para simplificar e por uma questão didática, utilizamos no CPII a semínima sempre 
valendo 1 tempo. Esta é nossa unidade de referência. 
 

QUADRO COMPARATIVO DAS FIGURAS MUSICAIS 

 
 

Relação entre as figuras musicais: conforme exposto no quadro acima, uma semibreve é igual a 2 
mínimas, a 4 semínimas, a 8 colcheias e a 16 semicolcheias; Uma mínima é igual a 2  
semínimas, a 4 colcheias e a 8 semicolcheias; Uma semínima é igual a 2 colcheias e a 4 
semicolcheias; E uma colcheia é igual a 2 semicolcheias.  
                                                           
1
 Nas séries anteriores, 6º e 7º anos, já foram trabalhadas as figuras de ritmo (som e silêncio) e outros elementos da 

escrita musical. Contudo, se houver dúvidas, por favor, reveja o material anterior e, se persistir, tire as dúvidas com o 
seu professor. 
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COMPASSOS (simples): são “fórmulas/frações” que agrupam quantitativamente as figuras 
rítmicas e organizam cada trecho de compasso na partitura. Isso, além de organizar, facilita a 
leitura musical. São colocados geralmente no início da partitura, logo depois da clave. São eles: 
 

 

COMPASSO BINÁRIO: se o numerador for 2 o compasso tem 2 tempos. Então, 
no compasso binário, poderemos ter 1 mínima (que sozinha preenche todo o 
compasso), 2 semínimas, 4 colcheias, 1 semínima e 2 colcheias etc. O importante 
é que o somatório das figuras dê 2 tempos, que é o valor máximo. 

 

COMPASSO TERNÁRIO: se o numerador for 3 o compasso tem 3 tempos. Nesse 
compasso poderemos ter 1 mínima pontuada (que sozinha preenche todo o 
compasso), 1 mínima e uma semínima, 6 colcheias, 1 mínima e 2 colcheias etc. O 
importante é que o somatório das figuras dê 3 tempos, que é o valor máximo. 

 

COMPASSO QUATERNÁRIO: se o numerador for 4 o compasso tem 4 tempos. 
Nesse compasso poderemos ter 1 semibreve (que sozinha preenche todo o 
compasso), 2 mínimas, 4 semínimas e suas combinações. O importante é que o 
somatório das figuras dê 4 tempos, que é o valor máximo. 

 

O denominador (número inferior) indica em quantas partes a figura deve ser dividida para 
obtermos uma unidade de tempo. Ou seja, ele indica a figura que vale 1 tempo na música. 
Existem outros tipos de compassos (como os compostos e com numeradores e denominadores 
diferentes: 6/8, 5/4, 4/1 etc.). No CPII, utilizamos somente os três tipos descritos acima, sempre 
com o denominador 4 e mudando somente o numerador (2, 3 ou 4). 
 
ANDAMENTO: é a velocidade (de tempo) em que a música pode ser executada e é medido a 
partir da quantidade de pulsações por minuto. Os andamentos podem ser agrupados em lentos, 
moderados ou rápidos: 

LENTOS MODERADOS RÁPIDOS 

Lento, Largo, Adagio. Andante, Andantino, Moderato. Allegro, Vivace, Presto. 

 
SINAIS DE REPETIÇÃO: indicam a repetição de toda a música ou de trechos musicais. Esses 
sinais orientam a leitura da partitura e simplificam a escrita musical, evitando que se escreva tudo 

novamente. Os mais utilizados são: Ritornello, Ritornello com Casa 1 e 2 (ou Casa de 1ª e 2ª 

vez), Da Capo (ou D.C.), Da Capo al Fine, Al Segno (  ) (ou D.S.).  
 

PARÂMETRO INTENSIDADE: a possibilidade de diferentes intensidades, do suave ao forte, foi 
sendo incorporada a cada período da história, permitindo uma maior expressividade na música, 
sendo que o aperfeiçoamento técnico dos instrumentos musicais contribuiu nesse processo. 
Abaixo podemos conferir alguns dos sinais de intensidade mais utilizados, do mais suave ao mais 
forte: 

   pp - pianissimo 

   p - piano 

   mp - mezzo-piano 

   mf - mezzo-forte 

   f - forte 

   ff - fortissimo 
 

                                                

                                                  ou   Crescendo (cresc.) 

 

 

                                                  ou   Decrescendo (decresc.) 

* Os termos dos sinais de intensidade vêm do italiano, da mesma maneira que os sinais de repetição e de 
andamento visto anteriormente, dentre outros sinais e expressões que aparecem comumente nas partituras. Isto 
porque esse tipo de linguagem, de escrita iniciou-se e se desenvolveu na Itália, desde Guido D’Arezzo, conforme 
estudado no 6º ano. Contudo, na atualidade, entram expressões do inglês, do português e de outras localidades. A 
grande vantagem é que a partitura tornou-se um sistema de leitura universal. Por isso, uma música escrita no Brasil 
pode ser lida e executada por um músico de qualquer parte do mundo, e vice-versa, o músico brasileiro pode tocar 
músicas de outros países.  
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PARÂMETRO ALTURA 

A Clave de Sol é a nossa referência na leitura da partitura. Observe que 
ela se inicia na segunda linha do pentagrama (contando de baixo para 
cima) dando nome à nota “SOL”. 
 

 
 

A partir da nota sol 
podemos definir a posição 
de todas as outras notas. 

 
 
 

As alturas são divididas por regiões. Quanto mais aguda for a nota, maior será o número de sua 
altura (região). No oposto, quanto mais grave, menor. Assim, o Dó3 é mais grave que o Dó4, o 
Ré3 é mais grave que o Ré4, por exemplo. Veja: 

 
             
        etc.   Mi2                 Dó3                            Dó4                             Dó5          Fá5 etc. 

 

* As notas musicais se repetem e são infinitas, assim como os números: quanto menor o número da nota, mais grave 
o som/nota. Quanto maior, mais agudo: Dó-2, Dó-1, Dó1, Dó2, Dó3, Dó4, Dó5, Dó6, Dó7, Dó8 etc. 
 

Mas as notas “saem” do pentagrama (5 linhas). Para tanto, utilizamos as linhas suplementares. 
As que ficam abaixo do pentagrama são as linhas suplementares inferiores, e as que ficam acima 
são as linhas suplementares superiores. Veja: 
 

 

 

 

 

 
 

Escala, Tom, Semitom e Alterações 
  

O que é uma escala? 
Escala é uma sequência de notas em graus conjuntos (sem quebras). Existem vários tipos de 
escalas, que mudam conforme as disposições das notas. Para compreender a construção de uma 
escala é preciso saber reconhecer a distância que existe entre as notas. Tomaremos como 
referência inicial a escala formada a partir da nota Dó e que é conhecida/denominada como 
escala de Dó maior: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si (Dó). 
 

Conceito de intervalo: é a distância entre as notas. 

Altura/Região 2 

Altura/Reg. 3 

Altura/Reg. 4 

Altura/Reg. 5 



 

 

6 

O que é tom e semitom? 
Da mesma forma que utilizamos centímetros e quilômetros para medir distâncias físicas, ou graus 
para a temperatura, podemos fazer o mesmo com as notas musicais. As unidades usadas para 
medir as distâncias das notas baseiam-se em tons e semitons e em graus (I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII/I). Cada casa do braço de um violão ou cada tecla do piano (brancas e pretas), por exemplo, 
equivale a um semitom (podemos dizer semitom ou meio tom). O semitom, portanto, é o “menor 
degrau da escada”, é o intervalo mínimo entre duas notas, quando falamos de instrumentos com 
afinação fixa (há instrumentos que tocam escalas e notas com menos de semitom). O tom nada 
mais é do que a soma de dois semitons. Na flauta doce os intervalos (distâncias) são dados pelos 
orifícios, podendo ser de tom, de semitom ou de outras distâncias. 

 
                            Dó        Ré          Mi       Fá          Sol       Lá           Si        Dó 

                                    T             T            ST            T             T             T           ST    
 
 

                       Dó#        Ré#                       Fá#         Sol#        Lá# 

                         Réb        Mib                       Solb        Láb         Sib 

 
                     I                II              III              IV             V                VI             VII         VIII (I) 
 

É importante observar o teclado do piano, pois será bastante útil na visualização e, 
principalmente, no entendermos das distâncias entre as notas. Todas as teclas do piano 
representam um som diferente, sejam brancas ou pretas. Há dois lugares onde não há teclas 
pretas: entre o Mi e o Fá e entre o Si e o Dó (na escala de Dó Maior). Nesses dois pontos a 
distância é de semitom, pois não há nota diferente (tecla preta) no meio. Em todos os outros 
pontos há uma nota entre as teclas brancas (representada pela tecla preta), o que faz com que a 
distância entre essas teclas brancas seja de tom. Assim, a sequência de intervalos da escala de 
Dó (modelo para a escala denominada maior) é:  
  

TOM | TOM | SEMITOM | TOM | TOM | TOM | SEMITOM 
 
 

SEMITOM = meio tom, menor distância entre duas notas da escala 
1 TOM = 2 SEMITONS 

 
 

O conceito de alteração: a escala maior não existe começando apenas na nota Dó. Podemos 
utilizar esse modelo para começar em qualquer outra nota: Ré, Mi, Fá etc. Ao fazer isso, porém, 
percebe-se logo um problema: os intervalos precisam ser adaptados para que possam se 
encaixar na sequência Tom – Tom – Semitom – Tom – Tom – Tom – Semitom, que é o modelo 
que guarda as proporções da escala maior. Neste caso, há a necessidade de “alterar” as notas, 
mudando-as um semitom acima ou abaixo. Dentre os vários símbolos de alteração da altura 
veremos os três principais. Para acessar o semitom existente entre duas notas naturais (ou seja, 

não alteradas) ou para identificá-las em uma partitura, utilizamos o sustenido (#) no sentido 

ascendente e o bemol (b) no sentido descendente. Para anular o efeito do sustenido e do bemol 
utiliza-se o bequadro. Veja: 

 Dó          Ré          Mi           Fá          Sol           Lá            Si          Dó 
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Símbolo  Nome  Efeito 

 
Sustenido Eleva a nota em 1 semitom.  

 
Bemol Abaixa a nota em 1 semitom.  

 
Bequadro 

Anula o efeito do bemol e do sustenido. A nota retorna à sua altura 
natural. 

 

Exemplo: SOL subindo meio tom = Sol sustenido (Sol#) / SOL baixando meio tom = Sol bemol (Solb) 
 

Obs.: uma mesma nota pode assumir nomes diferentes de acordo com o contexto da música, 
porém o som será o mesmo. Esse fenômeno é denominado Enarmonia. Sol# e Láb, por exemplo, 
têm nomes diferentes, mas o som (a altura) é o mesmo.  

 

Exemplo:  
                Fá3  Fá#3   Fá3     (natural)                    Fá3            Si3    Dó4  Sib3  Si3     (nat.)                        Dó4  
         

 
 
                                                

                                               Mi3       Mib3   Mi3     (nat.)                                                    Si3    Sib3    Si3     (nat.) 
 

* Importante: o efeito da alteração somente vale dentro do compasso onde se ela se encontra. A não ser 
que esteja indicada na armadura (início do pentagrama, ao lado da clave). Nesse caso, vale para todas as 
notas (indicadas pela alteração). Ex.: se no início estiver um # na localização da nota Fá, isso quer dizer 

que todas as notas Fá, independentemente da altura, serão alteradas ascendentemente (#). A não ser que 

apareça um bequadro pelo caminho. Se no início houver um b no Si, isso quer dizer que todas as notas Si 

que aparecerem na partitura serão alteradas descendentemente (b). 
 

Abaixo segue uma partitura com alguns dos elementos da escrita musical vistos até aqui: clave, 
compasso, figuras de som e de silêncio, figuras soltas e agrupadas, notas do Dó3 ao Mi4 
(alturas), notas naturais e alteradas, sinal de andamento, sinais de intensidade, sinal de repetição, 
dentre outros. Observe atentamente esses elementos e busque identificá-los na partitura abaixo. 
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Exercícios de Elementos da Escrita Musical 
 

1. Complete a escala das teclas do “piano” abaixo com todas as notas naturais e alteradas nos 
sentidos ascendente (subindo) e descendente (descendo), usando os sinais de sustenido e de 
bemol. Dica: sustenido para os movimentos ascendentes e bemóis para os movimentos 
descendentes. 
 
 
 
 
 
 
 

: 

 

2. Escreva a Clave de Sol no pentagrama abaixo e a escala de Dó Maior ascendente (em 
semibreves), do Dó3 ao Dó4. Em seguida, classifique os intervalos entre as notas da escala, 
colocando entre elas T, para intervalo de tom, ou ST, para intervalo de semitom. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. A partir do exercício anterior, complete as lacunas abaixo: 

a) A escala de Dó maior natural possui __________ (quantidade) notas entre o Dó3 e o Si3. 

b) O sinal de sustenido altera a nota um semitom __________________ (direção) e o sinal de 

bemol altera a nota um semitom ____________________ (direção). 

c) Na escala de Dó maior existem intervalos de semitom entre as notas ___ e ___; ___ e ___. 

d) Existem _____________ (quantidade) intervalos de tom na escala de Dó maior.  

e) O bequadro anula o efeito do ______________ e do _______________. 
 

4. Observe a disposição das notas no teclado a seguir e os intervalos (distâncias) de tom e de 

semitom entre as notas naturais da escala de Dó maior:  

 

 
 
 
 

 
 

5. A partir dessas informações, dê o que se pede. 
 

a) Escreva os nomes das notas nas teclas do piano (teclas brancas e pretas). Veja o exemplo nas 
duas primeiras notas. Observe que para cada nota há um grau correspondente: I = Dó, II = Ré, III 
= Mi e assim por diante. O VIII é igual ao I, pois o ciclo se repete, mas indica que a nota está a 
uma oitava de distância da outra, 8 notas acima ou 8 notas abaixo. Esse entendimento ajudará 
mais adiante, quando forem analisados e trabalhados intervalos de dois ou mais tons. 
 

 
                                            I             II              III             IV              V              VI            VII         I (VIII)  
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b) Escreva ST quando o intervalo entre as duas notas for de 1 semitom ou T quando for de 1 

tom. Veja o exemplo: 
 

 

 
                      ______            ______           ______            ______          ______         

 

 
 

                    ______         ______            ______           ______        ______         ______ 
 

c) Forme os intervalos indicados em cada compasso utilizando os sinais de alteração (bemol, 
sustenido ou bequadro), de acordo com as indicações de tom ( T ) ou de semitom ( ST ): 

 
             (   ST   )             (   ST   )                (   T   )                (   T   )                 (   ST   ) 

d) Classifique os intervalos abaixo em tom ( T ) ou semitom ( ST ): 

 
             (        )                 (        )               (        )                  (        )                (        ) 

 

 
                   (       )        (       )        (       )      (       )        (       )      (       )         (       )       (       ) 
 

7. No trecho do Hino dos Alunos do Colégio Pedro II, a cada duas notas, faça um CÍRCULO nos 

intervalos de 1 tom e faça um QUADRADO nos intervalos de semitom. Observe que há 

sequências de duas notas iguais (ligadas) e há duas notas que ultrapassam o intervalo de tom (2, 

3 ou mais tons). Nesses casos, não vale o círculo nem o quadrado: 
 

TOM 

 
 

SEMITOM 

 

T 
 

(Exemplo) 
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7. ANÁLISE MUSICAL - Observe a partitura da música Noturno, da página 7, e dê o que se 

pede: 
 

a) Nota mais aguda e nota mais grave (nome e número/altura/região), respectivamente: ..... e ...... 

b) Figura de som de maior duração e figura de som de menor duração, respectivamente: 

........................................ e ........................................... 

c) Figura de silêncio: ................................................... 

d) Sinais de intensidade (todos): ........................................................................................................ 

e) Sinal de andamento. Diga se a música é lenta, moderada ou rápida: ........................................... 

f) Sinal de agógica (pesquise): ............................................ 

g) Sinal de repetição: .................................................... 

h) Total de compassos da partitura (sem contar com a repetição): ............................................ 

i) Final da música (indique o número do compasso): ............................................ 

J) Nota que recebe uma alteração (obrigatoriamente) em toda a música: ........................................ 

k) Notas que aparecem alteradas ocasionalmente. Dê o nome e altura de cada nota: ....., ..... e ..... 

l) Compositor: ................................................ Diga qual o período da história da música a que 

pertence (busque nas páginas 16, 17 e 18 desta apostila): ............................................................... 

 

 

8. Relacione as colunas dos nomes dos sinais de repetição, seus sentidos de leitura e seus 
respectivos símbolos de escrita na partitura. Veja o exemplo: 

 

Da Capo    
Repetir o trecho marcado com a barra 

dupla com dois pontos. 
  

     

Al Segno 
(sinal) 

 

 

retornar ao sinal   D.C. 

     

Ritornello  
Repetir o trecho, respeitando o 

compasso que deve ser tocado na 
primeira vez e na segunda repetição. 

 

 
     

Ritornello com 

casa 1 e 2 
 Voltar ao início da música.  
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9. Escreva a música no pentagrama vazio de acordo com roteiro abaixo: 
 

a) Clave de Sol. 

b) Compasso binário. 

c) Pausa de semínima. 

d) Sol3 e Lá3 em colcheias agrupadas. 

e) Si3 e Ré4 em semínimas. 

f) Ré4 e Si3 em semínimas. 

g) Dó4 e Dó4 em semínimas. 

h) Pausa de semínima. 

i) Sol3 e Lá3 em colcheias agrupadas. 

j) Si3 e Ré4 em semínimas. 

k) Ré4 e Dó4 em semínimas. 

l) Si3 em mínima. 

m) Separe os trechos de compassos com barras simples (travessões simples). Observe que o 

compasso é binário. 

n) Numere os compassos (cada trecho). 

o) Insira um andamento médio, um sinal de intensidade médio e um sinal de repetição. 

p) Diga o nome da música (é um trecho) e dê o(s) compositor(es). Toque na flauta para 

descobrir... 
 
 
 

________________________________ 
(título da música) 

 
 

_______________________ 
Compositor(es) 

 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA DA MÚSICA OCIDENTAL 

 

 

CLASSICISMO NA MÚSICA 

O termo Clássico, em música, é empregado em diferentes sentidos diferentes. Fala-se nos 
“clássicos do rock”, ou “clássicos da MPB”, por exemplo. Nesse caso, as pessoas estão se 
referindo às músicas consagradas de um determinado estilo. Noutras situações, o clássico serve 
para nomear toda e qualquer música orquestral ou instrumental. Menciona-se também a oposição 
entre música popular e música clássica. 

Para os musicólogos e estudiosos em música, entretanto, o termo música clássica refere-se à 
música composta dentro de um período histórico, aproximadamente entre 1750 e 1810.  

O Classicismo musical é profundamente influenciado pelos ideais humanistas, que colocam o 
homem como centro do universo. As obras refletem princípios como harmonia, ordem, lógica, 
equilíbrio, simetria, objetividade e refinamento. A razão é mais valorizada do que a emoção.  

Contexto: nesse período, há inúmeros acontecimentos históricos e revoluções. Nos Estados 
Unidos acontece a Revolução Americana (1755), em Portugal a revolução contra a criação da 
Companhia das Vinhas do Alto Porto (1757), na Grécia a revolução contra os Turcos (1770), na 
Rússia a revolução de tribos e cossacos (1773), na França a Revolução Francesa (1789) e a 
queda da monarquia (1792), no Brasil surgiu a conspiração antiportuguesa (1788-1789), dentre 
outros. Em 1808 há a chegada da Família Real Portuguesa no Brasil (22/01/1808). 

Os compositores passam a elaborar formas musicais mais desenvolvidas, como a sinfonia e os 
concertos para instrumentos e orquestra. A sonata é a principal forma musical do período e um 
passo definitivo em direção à música tonal. 

A música clássica buscava refinamento e elegância, e por isso e tende a ser menos densa e 
“complicada” que a barroca. Os compositores procuram realçar as melodias. A orquestra está em 
desenvolvimento e cresce de tamanho, a partir do surgimento de novos instrumentos. Os 
compositores deixam de usar o cravo em prol do piano e acrescentam mais instrumentos de 
sopro (clarineta, por exemplo). 
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No Classicismo musical a dinâmica (referente à intensidade) passou a ser explorada em maiores 
possibilidades. Nos períodos anteriores não se costumava indicar objetivamente alguma mudança 
de nuance deste parâmetro. Pode-se destacar inclusive um papel na estruturação da forma, 
como, por exemplo, a repetição de um trecho com ritornelo primeiro forte e depois piano. 

Na última fase do Barroco, havia somente indicações de contrastes entre trechos musicais em 
piano (suave) e forte. Já os músicos do classicismo tiveram a ideia de utilizar o crescendo e o 
decrescendo, graduando a dinâmica e inventando seus respectivos sinais. Esta técnica foi muito 
desenvolvida pelos compositores de Mannheim (Alemanha) e divulgada posteriormente por 
Haydn e Mozart. 

Novos instrumentos apareceram: entre eles o pianoforte, antecessor do piano moderno 
(inventado em 1698 por Bartolomeo Cristofori – 1655-1731, para que tivessem à mão um 
instrumento de teclado que pudesse dar sons suaves e fortes) e o clarinete (inventado no início 
do século 18 por Jacob Denner – 1681-1735). Melhoraram os mecanismos e as extensões do 
oboé e do fagote. O violoncelo ganhou uma ponta para apoiá-lo no chão (antes era preso entre 
as pernas pelo executante). Pequenas formações instrumentais passam a ser mais utilizadas. A 
formação do quarteto de cordas (dois violinos, viola e violoncelo), criada por Joseph Haydn, 
representa uma adaptação instrumental bastante explorada na música de câmara. 

 

Formas instrumentais do período clássico 

 

Durante o Classicismo a música instrumental ganhou muito destaque. Algumas formas se 
consolidaram durante o período: a sonata, a sinfonia e o concerto.  

a) Sonata: criada nessa época (século XVIII), a sonata é o termo que designa uma composição 
instrumental de forma ternária (exposição, desenvolvimento, reexposição) para um ou mais 
instrumentos. Sua construção se dá sobre dois temas musicais diferentes, cujo objetivo final 
procura afirmar o princípio da tonalidade – a música começa e termina no mesmo tom. 

b) Sinfonia: é uma sonata para orquestra. Seu número de movimentos (partes) passa a ser 
quatro: rápido, lento, minueto e muito rápido. Haydn e Mozart foram os maiores compositores de 
sinfonias do Classicismo. Beethoven segue com essa tradição, que prossegue até o século XX. 

c) Concerto: consiste em uma composição para um instrumento solista destacado da massa 
orquestral. Tem três movimentos: rápido, lento e rápido. 

 

Alguns compositores do período clássico 
 
 

Franz Joseph Haydn (Rohrau, 31 de março de 1732 – Viena, 31 de maio de 

1809) foi o iniciador de uma nova fase na história da música. Sua experiência em 

conjuntos ambulantes, nas ruas, onde era impossível o acompanhamento de 

baixo contínuo, levou-o a compreender a autossuficiência do conjunto 

instrumental de cordas. Com a sua obra se desenvolve uma nova polifonia 

instrumental, sem o apoio harmônico do baixo contínuo. Haydn é considerado o 

“pai do quarteto de cordas”. Obra: Quarteto de Cordas nº 53 em Ré Maior Op. 

64/5.  

 

   Escute Haydn em: https://www.youtube.com/watch?v=it7TF17xcuE 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=it7TF17xcuE
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Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, 27 de janeiro de 1756 – Viena, 5 de 
dezembro de 1791) foi um dos exemplos de precocidade na história da arte: 
desde os três anos de idade revelou excepcional aptidão para música, 
estudando cravo com seu pai, Johann Georg Leopold Mozart, compositor e 
violinista. Aos dezesseis anos já tinha composto quase 200 obras em todos os 
gêneros. Figura importante no desenvolvimento final da ópera napolitana foi 
também um dos maiores mestres da nova concepção da sonata na época. 
Estabeleceu normas musicais que transformaram esse período na era clássica 
musical por excelência. Mozart escreveu ao todo 41 sinfonias. Parte importante 
de sua obra corresponde aos concertos. Obras: A Flauta Mágica, As Bodas de 
Fígaro, Don Giovanni, Sinfonia nº 40, Pequena Serenata Noturna. 

 

 
Clique nos links e veja os grupos musicais, músicos e escute as músicas de Mozart: 
 

 A FLAUTA MÁGICA: https://www.youtube.com/watch?v=lza1RuEg1J0 

 AS BODAS DE FÍGARO: https://www.youtube.com/watch?v=uWBzP9Fuzf4 

 DON GIOVANNI: https://www.youtube.com/watch?v=7cb1QmTkOAI 

 PEQUENA SERENATA NOTURNA: https://www.youtube.com/watch?v=Z9R0xG1Cgm4  

 SINFONIA Nº 40: https://www.youtube.com/watch?v=jzUJWDU_1Rg 

 Trecho do filme de Mozart: https://www.youtube.com/watch?v=rmh7aKHcLvA  

 Trailer do filme de Mozart: https://www.youtube.com/watch?v=3qikgX4rlG4  

 

 
 
 
 

Ludwig van Beethoven (Bonn, 16 de dezembro de 1770 – Viena, 26 de 
março de 1827) foi um compositor erudito alemão do período de transição 
entre o Classicismo (século XVIII) e o período Romântico (século XIX). É 
considerado como um dos pilares da música ocidental pelo incontestável 
desenvolvimento tanto da linguagem quanto do conteúdo musical, 
demonstrado em seus últimos quartetos de cordas, sinfonias, sonatas etc. 
Por volta de seus 24 anos (1794), Beethoven sentiu os primeiros indícios de 
surdez. A doença progrediu e aos 46 anos (1816) ficou praticamente surdo. 
Mesmo assim o artista continuou a compor, como os quartetos de cordas, 
considerados avançados para a época. Suas últimas obras são estudadas 
dentro do Romantismo musical, período posterior ao Classicismo, dadas as 
inovações presentes. Por conta disso, Beethoven é reconhecido como um 
compositor que influenciou a transição entre os períodos Clássico e 
Romântico. Obras: Für Elise, 5ª Sinfonia, 9ª Sinfonia, Serenata ao Luar. 

 

 
Clique nos links e veja os grupos musicais, músicos e escute as músicas de Beethoven: 
 

 FÜR ELISE: https://www.youtube.com/watch?v=dBb060OPegg 

 5ª SINFONIA: https://www.youtube.com/watch?v=yes8YOQnVQQ&t=167s  

 9ª SINFONIA: https://www.youtube.com/watch?v=izt1UrNzRj0&t=122s 

 SERENATA AO LUAR: https://www.youtube.com/watch?v=KahQyqKU-5M  

 Trailer do filme de Beethoven: https://www.youtube.com/watch?v=hMf_86OJx14  

 Trecho do filme de Beethoven: https://www.youtube.com/watch?v=U2S-YXsafDo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lza1RuEg1J0
https://www.youtube.com/watch?v=uWBzP9Fuzf4
https://www.youtube.com/watch?v=7cb1QmTkOAI
https://www.youtube.com/watch?v=Z9R0xG1Cgm4
https://www.youtube.com/watch?v=rmh7aKHcLvA
https://www.youtube.com/watch?v=3qikgX4rlG4
https://www.youtube.com/watch?v=dBb060OPegg
https://www.youtube.com/watch?v=yes8YOQnVQQ&t=167s
https://www.youtube.com/watch?v=izt1UrNzRj0&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=KahQyqKU-5M
https://www.youtube.com/watch?v=hMf_86OJx14
https://www.youtube.com/watch?v=U2S-YXsafDo
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Atividades de fixação de História da Música Ocidental do Período Clássico 
 

Sobre a música do período Clássico, pesquise os seguintes pontos e responda: 
 

1. Início e término do período: _________________________________. 

 

2. Mencione alguns dos diferentes significados da palavra clássico usados também na música. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Destaque alguns acontecimentos históricos marcantes do período: contextualização. Pesquise. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Comente 4 características musicais do período clássico. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Diga algumas das transformações que ocorreram na orquestra no Classicismo. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Que técnica de dinâmica as orquestras deste período começaram a indicar na partitura? 
 

______________________________________________________________________________ 

 
 

6. Novos instrumentos foram incorporados à prática instrumental. Cite exemplos. 
 

______________________________________________________________________________ 

 
 

7. Quais instrumentos compõe o Quarteto de Cordas? 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

8. Quais são as 3 principais formas de se compor música consolidadas no período clássico? 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

9. Escolha um dos compositores do período clássico e fale sobre sua importância para a música, 

destacando uma peça desse compositor. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ROMANTISMO NA MÚSICA 

Contexto 

O período do Romantismo compreende as composições feitas no século XIX. A Revolução 
Francesa, no século anterior (XVIII), causou profundas transformações, não apenas políticas, 
mas abalou todas as estruturas do pensamento, espalhando sua influência no campo das artes, 
da cultura e da filosofia. Seus ideais de “liberdade, igualdade e fraternidade”, se traduziram na 
defesa dos direitos do homem, da democracia e da liberdade de expressão, alterando a 
mentalidade europeia e modificando critérios de valor.  

O século XIX apresenta um novo público formado pela classe social burguesa (comerciantes) que 

se interessa pela arte intimista: obras para solista, música de câmara, representações vocais com 

acompanhamento instrumental e poesia de diferentes países. O canto acompanhado (pelo cravo, 

piano ou violão) concentra as qualidades específicas nacionais, como encontramos no lied 

alemão, na mélodie francesa ou nas canções espanholas e inglesas. Havia uma grande 

variedade de formas musicais, como as danças valsa, polonesa e mazurca, além de peças 

breves como o romance, o prelúdio, o noturno, a balada e o improviso. 

Outro aspecto de destaque do período romântico está na própria concepção de artista da época. 

O reconhecimento da autoria cresce, o que também justifica o fato de encontrarmos vários 

compositores no período romântico. O músico romântico procurou se firmar como um artista 

autônomo, deixando de se submeter a patronos ricos (mecenas e as Cortes Imperiais), como 

ocorria no período barroco e clássico. Isso evidentemente garantia uma maior liberdade de 

criação aos músicos. Assim, a música e a arte de modo geral procuram se desligar da arte do 

passado, buscando novos rumos estéticos. Ampliam-se as salas de concerto e novos públicos, 

principalmente a nova classe social em ascensão, a burguesia.  

Um movimento de unificação territorial, chamado Nacionalismo, marca algumas regiões da 

Europa e influencia não somente a produção musical como também as artes de um modo mais 

abrangente. Uma das características do Nacionalismo é a busca de elementos que definam e 

delimitem o que é pertencente àquela nação, por exemplo: a música, danças, comidas típicas, o 

idioma, etc. A música do final do século XIX, embora imbuída do individualismo, reflete as 

preocupações coletivas relacionadas aos movimentos de unificação que marcam esse período. 

Foi quando compositores passaram a ter a necessidade de criar a sua música enaltecendo suas 

raízes e sua pátria. Estes músicos se inspiravam em ritmos, danças, canções, lendas e 

harmonias folclóricas de seus países. É o chamado Nacionalismo Musical. 

Aspectos musicais 

A palavra romantismo designa uma maneira de se comportar, de agir, de interpretar a realidade. 

O comportamento romântico caracteriza-se pelo sonho, por uma atitude emotiva diante das 

coisas e esse comportamento pode ocorrer em qualquer tempo da história.  Na música romântica 

ocorre a valorização da liberdade de expressão, das emoções e a utilização de todos os recursos 

da orquestra. Os assuntos de cunho popular, folclórico e nacionalista ganham importância nas 

músicas. No Classicismo havia uma grande preocupação pelo equilíbrio entre a estrutura formal e 

a expressividade. No Romantismo os compositores buscavam uma maior liberdade da forma e 

uma expressão mais intensa e vigorosa das emoções, frequentemente revelando seus 

sentimentos mais profundos, inclusive seus sofrimentos. 
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Além da forte expressividade outra característica marcante no período musical romântico é a 

chamada música programática ou descritiva. Esse tipo de composição é feito com base em um 

programa literário (texto, poema), com a intenção transmitir ao ouvinte a ideia de uma cena, 

imagem e até mesmo sentimentos e sensações. Dentre as muitas ideias que exerceram enorme 

fascínio sobre os compositores românticos temos: terras exóticas e o passado distante, os 

sonhos, a noite e o luar, os rios, os lagos e as florestas, as tristezas do amor, lendas e contos de 

fadas, mistério, a magia e o sobrenatural. Os reflexos dessas ideias na música é que as melodias 

se tornam apaixonadas, semelhantes à canção. Há intenso uso de variações de dinâmica em 

crescendo e decrescendo, com intensidades gradativas como: ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff, 

dentre outros. As harmonias tornam-se mais sofisticadas, com maior emprego de dissonâncias. 

As primeiras evidências do Romantismo na música aparecem com 

Beethoven, por isso ele é considerado um compositor de transição 

entre o Clássico e o Romântico. Suas sinfonias, a partir da terceira, 

revelam uma música com temática profundamente pessoal e 

interiorizada, assim como algumas de suas sonatas para piano, entre 

as quais é possível citar a Sonata Patética. Outros compositores 

como Chopin, Tchaikovsky, Felix Mendelssohn, Liszt, Grieg e 

Brahms levaram ainda mais adiante o ideal romântico de Beethoven, 

deixando o rigor formal do Classicismo para escreverem músicas 

mais de acordo com suas emoções. O compositor polonês Chopin, 

por exemplo, inspirou-se em danças populares para despertar o 

amor patriótico e o sentimentalismo com suas peças para piano.  

Neste período ocorre uma mistura entre o romantismo literário e o musical, já que muitos 

compositores românticos eram ávidos leitores. Além disso, tinham grande interesse por outras 

formas de arte, relacionando-se estreitamente com poetas, atores e pintores. Não raro uma 

composição romântica tinha como fonte de inspiração uma pintura ou um livro. Muitas das 

composições românticas “pintam quadros”, contam histórias; o individualismo romântico incitará 

frequentemente o músico a “pintar” suas próprias experiências. Cumpre ressaltar que, apesar do 

individualismo, da subjetividade e do desejo de expressar emoções, o músico romântico ainda 

respeita muitas das regras de composição herdadas do Classicismo. 

O piano se torna um instrumento popular nas casas burguesas, tornando-se um marco desse 

período da história da música. Um tipo de composição muito comum foi o Estudo, cujo objetivo 

era o aprimoramento técnico do instrumentista. Muitos músicos 

ganhavam com a venda de seus estudos e com aulas particulares 

de piano. Com a ênfase no estudo e nos aprimoramentos 

instrumentais houve um grande avanço nas técnicas, fossem 

composicionais ou específicas de determinados instrumentos. É 

favorecida, então, a figura do Virtuose: músico de concerto, dotado 

de extraordinário domínio técnico, capaz de realizar interpretações 

envolvendo extrema dificuldade e destreza. Virtuoses como o 

violinista Paganini e o pianista Franz Liszt eram admirados por 

plateias assombradas.  

 

Niccolo Paganini 

Frédéric Françoes Chopin 
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O imaginário que cultivamos hoje da chamada música erudita é notadamente romântico. Neste 

período a orquestra cresceu não só em tamanho, mas em abrangência. A seção dos metais 

ganhou maior importância. Na seção de instrumentos de sopro adicionou-se o flautim, o clarone, 

o corne inglês e o contrafagote. Os instrumentos de percussão 

ficaram mais variados. O concerto romântico usava grandes 

orquestras; e os compositores, agora sob o desafio da habilidade 

técnica dos virtuosos, tornavam as partes de solo cada vez mais 

difíceis. Surgem as obras para grandes orquestras e com intenso 

virtuosismo nos solos.  

As óperas mais famosas hoje em dia são as românticas. Os grandes 

compositores de óperas do Romantismo foram os italianos Verdi e 

Rossini e na Alemanha, Wagner. No Brasil, destaca-se Carlos 

Gomes com suas óperas O Guarani, Fosca e O Escravo.  

 
 

 
Clique nos links e veja os grupos musicais, músicos e escute as músicas: 

 

 CONCERTO PARA PIANO EM LÁ MENOR, OP. 16 (Grieg): 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Yoyz6_Los  

 CONCERTO PARA VIOLINO EM MI MENOR, OP. 64 (Mendelssohn): 

https://www.youtube.com/watch?v=o1dBg__wsuo  

 1812 (Tchaikovsky): https://www.youtube.com/watch?v=1KzF1KgaREo  

 NOTURNO (Chopin): https://www.youtube.com/watch?v=tV5U8kVYS88  

 O GUARANI (Carlos Gomes): https://www.youtube.com/watch?v=bMdWPwS2QQ8  

 RAPSÓDIA HÚNGARA Nº 2 (Liszt): https://www.youtube.com/watch?v=LdH1hSWGFGU  

 SINFONIA Nº 1 (Brahms): https://www.youtube.com/watch?v=EGRqIGOAPcE  

 Trecho do filme de Paganini: https://www.youtube.com/watch?v=WV5wDqJ5WU4 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antônio Carlos Gomes 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I1Yoyz6_Los
https://www.youtube.com/watch?v=o1dBg__wsuo
https://www.youtube.com/watch?v=1KzF1KgaREo
https://www.youtube.com/watch?v=tV5U8kVYS88
https://www.youtube.com/watch?v=bMdWPwS2QQ8
https://www.youtube.com/watch?v=LdH1hSWGFGU
https://www.youtube.com/watch?v=EGRqIGOAPcE
https://www.youtube.com/watch?v=WV5wDqJ5WU4
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Atividades de fixação de História da Música Ocidental do Período Romântico 

 

Sobre a música do período Romântico, pesquise os seguintes pontos e responda: 

 
1. Qual era o contexto social e político da época?  
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
2. Como esse contexto influenciou a música desse período? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 
3. Quais temas serviam de inspiração para os compositores? Cite dois. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

4. Cite 2 exemplos de características musicais que eram trabalhadas nas composições de forma 
a expressar e representar ideias e sentimentos do compositor. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

5. O que foi o Nacionalismo? De que forma esse movimento influenciou as composições do 
período do Romantismo? 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

6. Comente sobre a orquestra do desse período Romântico. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7. Explique os termos abaixo: 
 

a) Música programática ou descritiva: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
b) Estudo: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
c) Virtuose: ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. Fale um pouco sobre os seguintes compositores do período Romântico: 
 
a) Beethoven: __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
b) Carlos Gomes: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
c) Niccolo Paganini: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 
 
Nossa música é riquíssima em estilos, gêneros e movimentos. Do século XVIII, quando o Brasil 
ainda era uma colônia até o final do século XIX, passando pelo período do Império e 
posteriormente a República, a produção musical foi tomando ares nacionais, com o aparecimento 
de gêneros musicais brasileiros. 
 
A MODINHA E O LUNDU 
 
Desde o Brasil ainda colonial, os brasileiros já cultivavam dois gêneros: a Modinha e o Lundu. 
Nos saraus, espécie de reunião onde se recitavam poemas e se cantavam músicas em tardes e 
noites cariocas, os dois gêneros causavam furor entre os jovens enamorados. Eram nestes 
encontros musicais que se podiam ouvir pianos, violas e cantores diletantes, derramando lirismo 
e sarcasmo. 

A Modinha foi um gênero musical lírico, que cantava o amor impossível, as queixas dos 
apaixonados e desiludidos. Já o lundu era gênero cômico com letras engraçadas e cheias de 
duplo sentido, que levavam os ouvintes às gargalhadas muitas vezes. Haviam até lundus 
proibidos às moças e crianças! Era o caso dos lundus de Laurindo Rabello, um militar que 
adorava divertir seus amigos ao som de seus picantes lundus. 

O gênero musical Lundu surgiu no século XVIII, esse vindo do Lundu dança, dos batuques e das 
danças de umbigada introduzidos pelos negros escravizados africanos trazidos para o Brasil. 
Tem como características o cunho humorístico, a sensualidade e o ritmo sincopado. 

Um importante compositor e cantor de Modinhas e Lundus, no século XVIII, foi Domingos Caldas 
Barbosa, que era um padre, não usava batina e tocava viola. Um Lundu de sucesso da época: 

 
A Marrequinha de Iaiá (Lundu da Marrequinha) 
(Francisco de Paula Brito e Francisco Manuel da Silva) 

  
Os olhos namoradores 
Da engraçada iaiásinha, 
Logo me fazem lembrar 
Sua bela marrequinha. 
 
Iaiá, não teime,       (refrão) 
Solte a marreca 
Senão eu morro,  
Leva-me a breca. 
 
Se dançando à brasileira, 
Quebra o corpo a iaiásinha, 
Com ela brinca pulando 
Sua bela marrequinha. 

 

Quem a vê terna e mimosa, 
Pequenina e redondinha, 
Não diz que conserva presa 
Sua bela marrequinha. 
 
Nas margens da Caqueirada 
Não há só bagre e tainha: 
Ali foi que ela criou 
Sua bela marrequinha. 
 
Tanto tempo sem beber... 
Tão jururú... coitadinha! 
Quase que morre de sede 
Sua bela marrequinha. 

  

 
  Escute em: https://www.youtube.com/watch?v=8L-4TaqWiEo 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8L-4TaqWiEo
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O Maxixe 

O maxixe ficou conhecido como um gênero musical associado à dança do mesmo nome. O 
maxixe surgiu em bailes populares de clubes recreativos, comumente denominados “gafieiras”, 
que proliferaram no Rio de Janeiro em fins do século XIX. O estilo de dançar foi considerado 
obsceno na época, porque os dançarinos ficavam muito enroscados um no outro, fazendo 
meneios e rebolados.  

O maxixe conquista teatros e salões de baile e se firma como a dança da moda 

Pernas entrelaçadas e umbigos que saracoteiam em lambadas recíprocas dão o tom da mais 
nova febre que assola as sociedades carnavalescas e teatros da cidade: o maxixe. O balanço 
irresistível do maxixe, de tão variado, não pode ser classificado como um ritmo musical. O que 
caracteriza o maxixe é uma coreografia muito peculiar, provocante a ponto de roçar os limites do 
decoro, que vem despertando celeuma na mesma medida em que a dança se firma como o prato 
predileto nos salões de baile populares do Rio de Janeiro. Para se dançar maxixe, é necessário 
ter os pés praticamente plantados no chão - mexe-se pouco com eles - e responder aos apelos 
sincopados da música com acentuados requebros de cintura. Dança-se maxixe com os corpos 
colados, e alguns cavalheiros tomam a liberdade de pousar as mãos abaixo da cintura de suas 
parceiras durante os volteios. Passos: balão, carrepeta, corta-capim, parafuso, saca-rolha etc. 
Com esses movimentos ousados, cabe perguntar se o ritmo da moda é uma dança saborosa e 
inovadora ou apenas uma indecência ao som de música sincopada. Surgiu da mistura do Lundu 
com a Polca (dança e música europeia). Devido à síncope e gingado, contribuiu para o 
surgimento do samba.  

A rainha do maxixe no Rio de Janeiro, a maestrina e compositora Francisca Edwiges Gonzaga, 
conhecida como “Chiquinha Gonzaga”, soube muito bem o significado do escândalo em torno do 
novo ritmo. Renomada professora de música e compositora no Rio de Janeiro, ela colocava no 
frontispício das partituras de seus maxixes a denominação “tango brasileiro”. “Se eu colocar nas 
músicas o termo maxixe, elas não entram nas casas de família que têm piano”, queixou-se a 
compositora. Foi ela também a responsável pela introdução do maxixe nos palcos dos teatros, a 
bordo da revista musical A Corte na Roça, de 1885 – primeira opereta com música escrita por 
uma mulher a ser encenada nos palcos brasileiros. O teatro que exibia a peça sofreu ameaça de 
interdição por parte da polícia, que queria cortar a cena final aquela em que um casal de capiaus 
aparece maxixando com todos os requebros e trejeitos, num alucinante vai e vem de umbigos. 
“Na roça não se dança de maneira tão indecente”, observou um crítico na época. 

Problemas com a censura 

Podemos ver através de uma matéria publicada em jornal no dia 20 de novembro de 1889, a 
grande polêmica que a dança do maxixe causou na sociedade carioca. Sua aparição no ato final 
do teatro de revista “A Corte na Roça”, de Chiquinha Gonzaga, causou grande alvoroço nos 
salões de dança do Rio de Janeiro republicano. A polícia implicou com esse teatro musicado, na 
verdade, por motivos políticos. Chiquinha Gonzaga, que gostava de se ocupar de assuntos 
masculinos como a política, foi abolicionista e era republicana ferrenha. A polícia exigiu que se 
trocasse a palavra “imperador” por “doutor”. Na peça, ela incluiu os seguintes versos, cantados na 
voz de um caipira: 

Já não há nenhum escravo 
Na fazenda do sinhô 

Todos são abolicionistas 
Até mesmo o imperador. 

 

Mesmo com toda a oposição dos defensores da moral, as sociedades carnavalescas nas quais se 
praticava, o maxixe foi aceito por rapazes da alta sociedade; e as partituras do ritmo, escondidas 
sob o pseudônimo de tangos brasileiros, penetraram furtivamente dentro dos lares, onde moças 
de família as executavam ao piano. Mistura da melodia expressiva do chorinho com a métrica 
sincopada e pulsante do lundu, o maxixe, ao lado das modinhas imperiais, firmou-se como moda 
musical da época.  
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Clique nos links e veja os grupos musicais, músicos e escute as músicas: 
 

 A MARREQINHA DE IÁIÁ (Lundu de Francisco Manuel da Silva e Francisco de Paulo Brito): 

https://www.youtube.com/watch?v=8L-4TaqWiEo  

 CORTA-JACA (Maxixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca): 

https://www.youtube.com/watch?v=4wfrA54BMZg  

 ISTO É BOM (Lundu de Xisto Bahia): https://www.youtube.com/watch?v=ej4xfa2WhZo 

 LUA BRANCA (Modinha de Chiquinha Gonzaga): https://www.youtube.com/watch?v=0cDeawXZ76E  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8L-4TaqWiEo
https://www.youtube.com/watch?v=4wfrA54BMZg
https://www.youtube.com/watch?v=ej4xfa2WhZo
https://www.youtube.com/watch?v=0cDeawXZ76E
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Resumo da Modinha, Lundu e Maxixe 
 

MODINHA 

Definição/ 
origem 

Surgida do jeito luso-brasileiro de acarinhar tudo com diminutivos, a modinha foi um 
dos primeiros gêneros da música popular brasileira, originando-se das canções dos 
menestréis e trovadores medievais, apresentada tanto nas ruas (nas serestas em que 
os cantores eram acompanhados ao violão), como nos saraus da elite (tendo como 
instrumento principal o piano, que acompanhava os cantores chamados 
cancioneiros). Surgiu provavelmente nas elites governantes do Brasil Colonial. 

Época 
 
 

Apesar do primeiro registro desse gênero datar do século XVIII, das músicas do 
primeiro compositor de modinhas e lundus, Domingos Caldas Barbosa, somente, no 
século seguinte (XIX), a modinha obteve grande sucesso no país, influenciada, 
inclusive, pelas árias das óperas italianas. 

Características  Canção de caráter lírico e sentimental, contando em suas letras com temas de 
amor, saudades e desilusão.  

 Andamento lento. 

 Predominância dos compassos quaternário e binário. 

 Textura homofônica, ou seja, uma melodia cantada ou tocada (geralmente por um 
solista) com acompanhamento de um instrumento harmônico.  

Compositores/ 
músicas 

 Chiquinha Gonzaga – “Lua branca”. 

 Sílvio Caldas e Orestes Barbosa – "Chão de estrelas".  

 Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco  –  “Luar do Sertão”. 

Instrumentos 
típicos 

Piano, violão, viola. 

 
 

LUNDU 

Definição/ 
origem 

O lundu é um gênero musical popular – de origem africana – introduzido no Brasil 
provavelmente por meio dos batuques dos escravizados, trazidos de Angola, que 
dançavam, tocavam e cantavam nos terreiros das senzalas como forma de diversão. 

Época A partir de 1780, o lundu começa a ser mencionado no país nos documentos 
históricos.  No fim do século XVIII, não era ainda uma dança brasileira, mas uma 
dança africana cultivada no Brasil. Como canção, o lundu fez grande sucesso no 
início do século XX, cantado em circos de todo o Brasil e nos salões imperiais do Rio 
de Janeiro. 

Características  Ritmo sincopado 

 Compasso binário 

 Canto acompanhado pela marcação de palmas, estalar de dedos e instrumentos 
de percussão. 

 Dança considerada indecente – por conta da sensualidade de seus rebolados e 
gestos – nos documentos oficiais que a proibiam de ser apresentada nas ruas e 
nos teatros.  

 A coreografia é feita por um solista. Este, quando a termina, escolhe outro(a) 
dançarino(a) da roda através do gesto da umbigada (roçar dos quadris). 

Compositores/ 
músicas 

 Xisto Bahia – “Isto é bom”, a primeira obra do gênero a ser gravada na história da 
música popular brasileira. 

 Francisco Carvalho – “O Mugunzá”. 

Instrumentos 
típicos 

Uso predominante de instrumentos de percussão: tambores diversos, atabaques e 
outros.  

Lundu de salão  Lundu de salão é a forma tomada pelo lundu ao entrar nos salões das festas da elite 
da época, contando com uma orquestra formada por escravos, da qual faziam parte 
instrumentos de origem europeia como flautas, charamelas, alaúde e cavaquinho.  
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MAXIXE 

Definição/ 
origem   

O maxixe teve sua origem no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX, 
sendo uma dança urbana e um gênero musical popular criado a partir da mescla de 
elementos da polca – dança europeia – com o lundu. Apesar de ser apreciado no 
teatro de revista musicado brasileiro, o maxixe era repudiado nos salões burgueses. 
Posteriormente, o gênero contribuiu para o surgimento de um dos gêneros mais 
conhecidos da música popular brasileira: o samba. 

Época O maxixe surgiu no Rio de Janeiro por volta de 1870. 

Características  Andamento moderado 

 Estrutura rítmica formada por uma colcheia pontuada e uma semicolcheia. 

 Dança feita com passos ousados e sensuais chamados carrapeta, balão, saca-
rolha ou parafuso. Neste último, os quadris do casal ficam colados e se 
movimentam em “bambolê”.  

Músicas/ 
compositores 

 “As laranjas da Sabina" - Artur Azevedo.  

 "De cartola e bengalinha" - Freire Júnior.  

 "Nosso ranchinho" – Donga.  

Instrumentos 
típicos 

Instrumental semelhante ao do choro. O maxixe passou a ser tocado por músicos 
populares chamados chorões, com a utilização da flauta transversa, do violão etc. 

Maxixe – tango 
brasileiro 

Chiquinha Gonzaga e outros artistas compunham maxixes e davam o nome de “tango 
brasileiro” no título da partitura para que as moças que tocavam piano comprassem 
partituras de suas músicas, pois o maxixe era uma dança proibida nos salões 
burgueses. Ernesto Nazareth foi o primeiro compositor a estilizar o maxixe para o 
piano. 
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O CHORO E OS CHORÕES 
 

   
Instrumentos musicais do choro

2
 

 
 
O Choro pode ser considerado como a primeira música urbana brasileira. Os primeiros conjuntos 
de choro surgiram por volta de 1880, no Rio de Janeiro - antiga capital do Brasil. 

Esses grupos eram formados por músicos - muitos deles funcionários da Alfândega, dos Correios 
e Telégrafos, da Estrada de Ferro Central do Brasil - que se reuniam nos subúrbios cariocas ou 
nas residências do bairro da Cidade Nova, onde muitos moravam. 

O nome Choro veio do jeito choroso da música que esses pequenos conjuntos faziam. A 
composição instrumental desses primeiros grupos de chorões (nome dado aos músicos de choro) 
girava em torno de um trio formado por flauta, instrumento que fazia os solos; violão, que fazia o 
acompanhamento como se fosse um contrabaixo — os músicos da época chamavam esse 
acompanhamento grave de "baixaria" — e cavaquinho, que fazia o acompanhamento mais 
harmônico, com acordes e variações.  

A história do choro iniciou em meados do século XIX, época em que as danças de salão 
passaram a ser importadas da Europa. A abolição do tráfico de escravos, em 1850, provocou o 
surgimento de uma classe média urbana (composta por pequenos comerciantes e funcionários 
públicos, geralmente de origem negra), segmento de público que mais se interessou por esse 
gênero de música. Em termos de forma musical, o choro costuma ter três partes (ou duas, 
posteriormente), que seguem a forma rondó (sempre se volta à primeira parte, depois de passar 
por cada uma delas).  

Os conjuntos que o executam são chamados de regionais e os músicos, compositores ou 
instrumentistas, são chamados de chorões. Apesar do nome, o gênero é em geral de ritmo 
agitado e alegre, caracterizado pelo virtuosismo e improviso dos participantes, que precisam ter 
muito estudo e técnica, ou pleno domínio de seu instrumento. 

Hoje o conjunto regional é geralmente formado por um ou mais instrumentos de solo, como flauta, 
bandolim e cavaquinho, que executam a melodia, o cavaquinho faz o centro do ritmo e um ou 
mais violões e o violão de sete (7) cordas formam a base do conjunto, além do pandeiro como 
marcador de ritmo. 

 
 

                                                           
2
 Vilão 7 cordas, vilão, bandolim, flauta transversal, cavaquinho e pandeiro. Fonte das imagens: https://pt.wikipedia.org/wiki/Choro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Choro
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Grandes Chorões 

 
      Antônio Callado          Chiquinha Gonzaga      Ernesto Nazareth   Anacleto de Medeiros         Pixinguinha        Jocob do Bandolim       Waldir Azevodo

3
 

 
O flautista e compositor Joaquim Antônio da Silva Callado é reconhecido como o pai dos 
chorões e foi o mais popular músico do Rio de Janeiro imperial. É considerado um dos criadores 
do Choro, ou pelo menos um dos principais colaboradores para a fixação do gênero. Seu maior 
sucesso é Flor Amorosa, número obrigatório para qualquer flautista de choro. 

De seu grupo fazia parte a pioneira maestrina Chiquinha Gonzaga (1847-1935), não só a 
primeira chorona, mas também a primeira pianista do gênero. Em 1897, Chiquinha escreveu para 
uma opereta o cateretê Corta-Jaca, uma das maiores contribuições ao repertório do choro. 

Ernesto Júlio de Nazareth (1863-1934) foi mais que um pianista de bailes e saraus do final do 
séc. XIX e início do séc. XX. Ele foi a pessoa que encontrou a maneira mais eficaz de se 
reproduzir um conjunto de choro no piano, criando um estilo inigualável. Músico de trajetória 
erudita e ligado à escola europeia de interpretação, Nazareth compôs “Brejeiro” (1893), “Odeon” 
(1910) e Apanhei-te Cavaquinho (1914), que romperam a fronteira entre a música popular e a 
música erudita, sendo vitais para a formação da linguagem do gênero. 

O compositor Anacleto de Medeiros (1866-1907) nasceu em Paquetá, filho natural de uma 
“crioula liberta”, como consta na sua certidão de nascimento. Ele é apontado como o criador do 
schottisch brasileiro. Anacleto foi fundador, diretor e maestro de muitas bandas, tendo contribuído 
de maneira fundamental para a fixação dessa formação no Brasil. A tradição de bandas se reflete 
até hoje, por exemplo no desenvolvimento de uma sólida escola de sopros. A banda que se 
tornou mais famosa sob sua regência foi a do Corpo de Bombeiros, que chegou a gravar alguns 
dos discos pioneiros produzidos no Brasil, nos primeiros anos do século XX. 

O flautista, saxofonista, arranjador e compositor Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha 
(1897-1973), contribuiu diretamente para que o choro encontrasse uma forma definida. Para isso, 
introduziu elementos da música afro-brasileira e da música rural nas polcas, valsas, tangos e 
schottischs dos chorões. Ele é considerado o maior chorão de todos os tempos. É de sua autoria 
o clássico Carinhoso, música obrigatória no repertório do choro. 

Outra personalidade de importante na história do choro foi o carioca Jacob Pick Bittencourt, o 
Jacob do Bandolim (1918-1969), famoso não só por seu virtuosismo como instrumentista, mas 
também pelas rodas de choro que promovia em sua casa, nos anos 50 e 60. “Noites Cariocas” e 
“Doce de Coco”, de Jacob, são músicas do repertório clássico das rodas de choro. 

Contemporâneo de Jacob, Waldir Azevedo (1923-1980) superou-o em termos de sucesso 
comercial, graças ao seu pioneiro cavaquinho solista, e choros de apelo bem popular como 
“Brasileirinho” (lançado em 1949) e “Pedacinhos do Céu”. 

 

 

 

                                                           
3
 Fontes das imagens: http://amordebica.blogspot.com/2015/06/, https://revistaraca.com.br/a-historia-de-chiquinha-gonzaga/, 

https://www.uai.com.br/app/noticia/musica/2013/10/30/noticias-musica,147955/considerado-um-dos-criadores-do-choro-ernesto-
nazareth-e-tema-de-seri.shtml, https://dearsforever.com/br/index.php/cidades/rj/rjo/item/269-anacleto-de-medeiros, 
https://www.gazetadopovo.com.br/reinaldo-bessa/arquivo/concerto-em-homenagem-a-pixinguinha-na-capela-santa-maria-ocorre-
nesta-sexta/, http://www.jacobdobandolim.com.br/bandolins.html, http://clubedochoro.org.br/blog/2015/09/22/waldir-azevedo-muito-
mais-que-brasileirinho/. 

 

http://amordebica.blogspot.com/2015/06/
https://revistaraca.com.br/a-historia-de-chiquinha-gonzaga/
https://www.uai.com.br/app/noticia/musica/2013/10/30/noticias-musica,147955/considerado-um-dos-criadores-do-choro-ernesto-nazareth-e-tema-de-seri.shtml
https://www.uai.com.br/app/noticia/musica/2013/10/30/noticias-musica,147955/considerado-um-dos-criadores-do-choro-ernesto-nazareth-e-tema-de-seri.shtml
https://dearsforever.com/br/index.php/cidades/rj/rjo/item/269-anacleto-de-medeiros
https://www.gazetadopovo.com.br/reinaldo-bessa/arquivo/concerto-em-homenagem-a-pixinguinha-na-capela-santa-maria-ocorre-nesta-sexta/
https://www.gazetadopovo.com.br/reinaldo-bessa/arquivo/concerto-em-homenagem-a-pixinguinha-na-capela-santa-maria-ocorre-nesta-sexta/
http://www.jacobdobandolim.com.br/bandolins.html
http://clubedochoro.org.br/blog/2015/09/22/waldir-azevedo-muito-mais-que-brasileirinho/
http://clubedochoro.org.br/blog/2015/09/22/waldir-azevedo-muito-mais-que-brasileirinho/
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Resumo do Choro 

 

CHORO 

Definição/ 
origem 

O choro é um gênero musical popular brasileiro surgido no Rio de Janeiro na segunda 
metade do século XIX, como uma forma própria de tocar música da moda na época 
(polca, lundu, maxixe, mazurca).  
Originalmente, o gênero é puramente instrumental, mas, a partir da década de 1930, 
através da influência do rádio, as composições de choro passaram a ser também 
letradas. 
A casa da Tia Ciata foi um importante espaço para o desenvolvimento do choro, um 
dos pontos de encontro onde se formavam as rodas dos músicos do gênero. 

Época 
 

Os primeiros conjuntos de choro surgiram por volta de 1880 nas residências do bairro 
da Cidade Nova e nos quintais dos subúrbios cariocas. 

Características  Improvisação 

 Uso de ornamentos e “floreios” 

 Melodia com saltos intervalares 

 Harmonia elaborada 

 Gênero musical autenticamente carioca 

Tipos de 
choro/ 

músicas/ 
compositores 

 Choro-canção - andamento lento. Ex.: “Carinhoso” – Pixinguinha e João de Barro 
e “Rosa” – Pixinguinha e Otávio de Souza. 

 Chorinho - andamento rápido.  Ex.: “Brasileirinho” - Waldir Azevedo e  

 “Espinha de bacalhau” - Maestro Severino Araújo. 

Instrumentos 
típicos 

Violão, violão de sete cordas, flauta transversa, cavaquinho, bandolim e pandeiro 
compõem a formação instrumental que passou a ser chamada de “regional” do choro.   
Essa formação, às vezes, é reduzida a um trio: violão, flauta e cavaquinho. Antonio 
Callado é conhecido como o pai do choro, responsável por introduzir a flauta 
transversa no gênero. 

 

 

 

Clique nos links e veja os grupos musicais, músicos e escute as músicas: 
 

 ASSANHADO (Jacob do Bandolim): 

https://www.youtube.com/watch?v=eadFunvjE04&list=PL45vctI7JfZ672a7h18NjG8Fw9j_8nYin  

 ATRAENTE (Chiquinha Gonzaga): https://www.youtube.com/watch?v=_6ameIYuCwY 

 BRASILEIRINHO (Waldir Azevedo): https://www.youtube.com/watch?v=cS9-Y260KQQ  

 CARINHOSO (Pixinguinha e João de Barro): https://www.youtube.com/watch?v=EGWg4YpS1ls 

 FLOR AMOROSA (Antônio Callado): https://www.youtube.com/watch?v=nymVeYdlY4k  

 ODEON (Ernesto Nazareth): https://www.youtube.com/watch?v=bEfRtR12Y4k  

 YARA (Anacleto de Medeiros): https://www.youtube.com/watch?v=JDq73XsYil0 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eadFunvjE04&list=PL45vctI7JfZ672a7h18NjG8Fw9j_8nYin
https://www.youtube.com/watch?v=cS9-Y260KQQ
https://www.youtube.com/watch?v=nymVeYdlY4k
https://www.youtube.com/watch?v=bEfRtR12Y4k
https://www.youtube.com/watch?v=JDq73XsYil0
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Atividades de fixação de História da Música Popular Brasileira  

 
1. Fale, resumidamente, sobre cada um dos gêneros musicais brasileiros abaixo, destacando 

origem, histórico e algo mais que queira. 
 

a) Modinha: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) Lundu: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c) Maxixe: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

d) Choro: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
2. Duas características musicais de cada. 

 
a) Modinha: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) Lundu: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c) Maxixe: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

d) Choro: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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3. Instrumentação musical típica de cada um dos gêneros. 

 
a) Modinha: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) Lundu: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c) Maxixe: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

d) Choro: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Uma música e seu compositor de cada um dos gêneros. Se necessário, pesquise. 

 
a) Modinha: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

b) Lundu: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

c) Maxixe: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

d) Choro: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. Em linhas gerais, quais as semelhanças e diferenças entre os quatro gêneros musicais? 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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HINOS OFICIAIS 
 

 
   
Escute o HINO DOS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II em: https://www.youtube.com/watch?v=JjLCS0nNp6M  
 

https://www.youtube.com/watch?v=JjLCS0nNp6M
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Fonte: http://www.cp2.g12.br/cpii/hino_cp2.html. 

http://www.cp2.g12.br/cpii/hino_cp2.html
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HINO NACIONAL BRASILEIRO 
Música: Francisco Manuel da Silva (1795-1865) / Letra: Joaquim Osório Duque Estrada (1870-1927) 

 

Parte I 

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante, 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da pátria nesse instante. 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza.  
 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil!  

 

Parte II 

Deitado eternamente em berço esplêndido, 
Ao som do mar e à luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra, mais garrida, 
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores; 
"Nossos bosques têm mais vida", 
"Nossa vida" no teu seio "mais amores." 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro dessa flâmula 
- "Paz no futuro e glória no passado." 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil!  

 
 

O Hino Nacional Brasileiro teve sua música composta em 1822 para comemorar a abdicação de D. Pedro 
I, por Francisco Manoel da Silva, com letra que saudava a nossa emancipação política de Portugal. 
Adotado como Hino do Império, foi, durante muitos anos executado sem letra em todas as apresentações 
públicas de D. Pedro II. Entretanto, apenas em 1909, recebeu a letra de Joaquim Osório Duque Estrada 
que, após algumas modificações foi oficializado em 1922, às vésperas da comemoração do Centenário 
da Independência. Apesar de pouco conhecida, existe, também, uma letra para a introdução do Hino 
Nacional que, segundo Mariza Lira4, é de autoria de Américo de Moura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Fonte: Lira, M. A História do Hino Nacional Brasileiro, Rio de Janeiro, Ministério de Exército, 1954. 
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HINO À BANDEIRA NACIONAL 
 

 
 

       Música: Francisco Braga (1868-1945)               Letra: Olavo Bilac (1865-1918) 

  

Salve lindo pendão da esperança! 
Salve símbolo augusto da paz! 
Tua nobre presença à lembrança 
A grandeza da Pátria nos traz. 
 
Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil, 
Querido símbolo da terra, 
Da amada terra do Brasil! 
 
Em teu seio formoso retratas 
Este céu de puríssimo azul, 
A verdura sem par destas matas, 
E o esplendor do Cruzeiro do Sul. 
 
Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil, 
Querido símbolo da terra, 
Da amada terra do Brasil! 

Contemplando o teu vulto sagrado, 
Compreendemos o nosso dever, 
E o Brasil por seus filhos amado, 
poderoso e feliz há de ser! 
 
Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil, 
Querido símbolo da terra, 
Da amada terra do Brasil! 
 
Sobre a imensa Nação Brasileira, 
Nos momentos de festa ou de dor, 
Paira sempre sagrada bandeira 
Pavilhão da justiça e do amor! 
 
Recebe o afeto que se encerra 
Em nosso peito juvenil, 
Querido símbolo da terra, 
Da amada terra do Brasil! 

 
O Dia da Bandeira foi criado no ano de 1889, através do decreto lei número 4, em homenagem a este 
símbolo máximo da pátria. Como nossa bandeira foi instituída quatro dias após a Proclamação da 
República, comemoramos em 19 de novembro o Dia da Bandeira. 

O Hino à Bandeira surgiu de um pedido feito pelo Prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira Passos, ao 
poeta Olavo Bilac para que compusesse um poema em homenagem à Bandeira, encarregando o 
professor Francisco Braga, da Escola Nacional de Música, de criar uma melodia apropriada à letra. Em 15 
de agosto de 1906, o hino foi apresentando pela primeira vez e adotado pela prefeitura, passando, desde 
então, a ser cantado em todas as escolas do Rio de Janeiro. Aos poucos, sua execução estendeu-se às 
corporações militares e às demais unidades da Federação, transformando-se, extra-oficialmente, no Hino 
à Bandeira Nacional, conhecido de todos os brasileiros. 

Projetada em 1889 por Raimundo Teixeira Mendes e por Miguel Lemos, a Bandeira Nacional foi 
desenhada por Décio Vilares. Ele se inspirou na bandeira do Império, que havia, por sua vez, sido 
desenhada pelo pintor francês Jean Debret. 

A esfera azul, onde hoje aparece a divisa positivista "Ordem e Progresso", substituiu a antiga coroa 
imperial. Dentro da esfera estava representado o céu do Rio de Janeiro com a constelação do Cruzeiro do 
Sul, tal como apareceu às 8h30min do dia 15 de novembro de 1889, dia da Proclamação da República. 
Mas, em 1992, uma lei modificou as estrelas da bandeira, para permitir que todos os 26 estados brasileiros 
e o Distrito Federal fossem representados. 

Fontes: 
http://www.brasilescola.com/historiab/hinobandeiranacional.htm. 
http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_da_bandeira.htm. 
http://www.unificado.com.br/calendario/11/bandeira.htm. 

 
 
 
 
 

http://www.brasilescola.com/historiab/hinobandeiranacional.htm
http://www.suapesquisa.com/datascomemorativas/dia_da_bandeira.htm
http://www.unificado.com.br/calendario/11/bandeira.htm
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HINO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
Música: Dom Pedro I (1798-1834) / Letra: Evaristo Ferreira da Veiga (1799-1837) 

 

Já podeis, da Pátria filhos, 
Ver contente a mãe gentil; 
Já raiou a liberdade 
No horizonte do Brasil. 
 
Brava gente brasileira! 
Longe vá... temor servil: 
Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 
 
Os grilhões que nos forjava 
Da perfídia astuto ardil... 
Houve mão mais poderosa: 
Zombou deles o Brasil. 
 
Brava gente brasileira! 
Longe vá... temor servil: 
Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 

Não temais ímpias falanges, 
Que apresentam face hostil; 
Vossos peitos, vossos braços 
São muralhas do Brasil. 
 
Brava gente brasileira! 
Longe vá... temor servil: 
Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 
 
Parabéns, ó brasileiro, 
Já, com garbo varonil, 
Do universo entre as nações 
Resplandece a do Brasil. 
 
Brava gente brasileira! 
Longe vá... temor servil: 
Ou ficar a pátria livre 
Ou morrer pelo Brasil. 

 

O Hino da Independência é um dos símbolos oficiais da República Federativa do Brasil. Sua letra foi 

composta por Evaristo da Veiga e a música é de Dom Pedro I. Segundo diz a tradição, a música foi 

composta pelo Imperador às quatro horas da tarde do mesmo dia do Grito do Ipiranga, 7 de setembro de 

1822, quando já estava de volta a São Paulo vindo de Santos. Este hino de início foi adotado como Hino 

Nacional, mas quando D. Pedro começou a perder popularidade, processo que culminou em sua 

abdicação, o hino, fortemente associado à sua figura, igualmente passou a ser também desprestigiado, 

sendo substituído pela melodia do atual Hino Nacional, que já existia desde o mesmo ano de 1822. 

 

 
Tela “O Imperador Dom Pedro II compondo o Hino da 

Independência”, de Augusto Braga (1822) 

 
Tela “Independência ou Morte” ou “O Grito do Ipiranga”, 

de Pedro Américo (óleo sobre tela de 1888) 

 

* Denomina-se Independência do Brasil ao processo que culminou com a emancipação política desse país 

do reino de Portugal, no início do século XIX. Oficialmente, a data comemorada é a de 7 de setembro de 

1822, quando ocorreu o episódio do chamado "Grito do Ipiranga". De acordo com a história oficial, nesta 

data, às margens do riacho Ipiranga (atual cidade de São Paulo), o Príncipe Regente D. Pedro bradou 

perante a sua comitiva: Independência ou Morte! Determinados aspectos dessa versão, no entanto, são 

contestados por alguns historiadores. A moderna historiografia em História do Brasil remete o início do 

processo de independência à Transferência da corte portuguesa para o Brasil (1808-1821), no contexto da 

Guerra Peninsular, a partir de 1808. 

 
 
Fontes:  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hino_da_Independ%C3%AAncia_do_Brasil. 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Federativa_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Evaristo_da_Veiga
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grito_do_Ipiranga
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1822
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abdica%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hino_Nacional_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX
http://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1822
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ipiranga_(riacho)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedro_I_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_ou_Morte!_(frase)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Historiografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_da_corte_portuguesa_para_o_Brasil_(1808-1821)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Peninsular
http://pt.wikipedia.org/wiki/1808
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hino_da_Independ%C3%AAncia_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia_do_Brasil
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Exercícios de hinos - Escute os hinos e complete as lacunas. 

 

HINO DOS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II 

 
Música: Francisco ___________________ / Letra: _________________________________ 

 
 

Nós _______________ nas mãos 

O _________ de uma grande e brilhante nação 

Nosso passo _______________ e seguro 

_______________ estradas de luz na amplidão 

 

Nós _______________ no peito 

O desejo de _____________, de lutar, de subir 

Nós trazemos no olhar o _______________ 

De um risonho _______________ porvir 

 

_______________ para o estudo, 

Soldados da _______________ 

O livro é nosso _______________ 

E arma a _______________. 

 

Por isso, sem _______________ 

Foi sempre o nosso _______________ 

Buscarmos no _______________ 

A _______________ suprema. 

 

_______________ aqui brasileiros 

De um enorme e _______________ valor 

Seu exemplo segui, _______________ 

Não deixemos o antigo _______________ 

 

_______________ ardente 

A __________ de buscar, de alcançar, de manter 

No Brasil a maior _______________ 

Que só pode a ciência _______________. 

 

_______________ para o estudo, 

_______________ da ciência 

O _______________ é nosso escudo 

E _______________ a inteligência. 

 

Por _______________, sem temer 

Foi _______________ o nosso lema 

_______________ no saber 

A _______________ suprema. 

 
Tabuada: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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HINO NACIONAL BRASILEIRO 

Música: Francisco _________________ _________________ (1795-1865) 

Letra: Joaquim _________________ _________________ _________________ (1870-1927) 

 

Ouviram do Ipiranga as _____________ 

De um povo ___________ o brado retumbante, 

E o sol da liberdade, em raios ___________ 

Brilhou no céu da ___________ nesse instante. 

 

Se o ____________ dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com ___________ forte, 

Em teu seio, ó ____________, 

Desafia o nosso peito a própria ___________ 

 

Ó ___________ amada, 

___________, 

Salve! ___________! 

 

Brasil, um sonho intenso, um raio ___________ 

De amor e de esperança à terra ___________ 

Se em teu formoso céu, ___________ e límpido, 

A imagem do ___________ resplandece. 

 

___________ pela própria natureza, 

És belo, és forte, ___________ colosso, 

E o teu futuro espelha essa ___________.  

 

Terra ___________, 

Entre outras ___________, 

És tu, ___________, 

Ó Pátria ___________! 

 

Dos filhos deste solo és mãe ___________, 

Pátria ___________, 

___________!  

 

 

 

 

Deitado ___________ em berço esplêndido, 

Ao ___________ do mar e à luz do céu profundo, 

___________, ó Brasil, florão da América, 

Iluminado ao sol do Novo ___________! 

 

Do que a terra, mais ___________, 

Teus __________, lindos campos têm mais flores; 

"Nossos ___________ têm mais vida", 

"Nossa vida" no teu seio "mais ___________." 

 

Ó ___________ amada, 

___________, 

___________! Salve! 

 

Brasil, de amor eterno seja ___________ 

O lábaro que ostentas ___________, 

E diga o verde-louro dessa ___________ 

- "__________no futuro e glória no passado." 

 

Mas, se ergues da justiça a ___________ forte, 

Verás que _______filho teu não foge à luta, 

Nem teme, quem te __________, a própria morte. 

 

___________ adorada, 

___________ outras mil, 

______  tu, Brasil, 

Ó ___________ amada! 

 

Dos filhos deste __________ és mãe gentil, 

___________ amada, 

___________!  
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HINO À BANDEIRA NACIONAL 

Música: Francisco _________________ (1868-1945) 

Letra: Olavo ___________________ (1865-1918) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salve lindo __________  da esperança! 

Salve símbolo __________  da paz! 

Tua __________  presença à lembrança 

A __________  da Pátria nos traz. 

 

__________  o afeto que se encerra 

Em __________  peito juvenil, 

__________  símbolo da terra, 

Da __________  terra do Brasil! 

 

Em teu __________  formoso retratas 

Este __________  de puríssimo azul, 

A __________  sem par destas matas, 

E o __________  do Cruzeiro do Sul. 

 

Recebe o __________  que se encerra 

Em nosso __________  juvenil, 

Querido __________  da terra, 

Da amada __________  do Brasil! 

Contemplando o teu vulto __________  , 

Compreendemos o nosso __________  , 

E o Brasil por seus filhos __________  , 

poderoso e feliz há de __________  ! 

 

Recebe o afeto que se __________   

Em nosso peito __________  , 

Querido símbolo da __________  , 

Da amada terra do __________  ! 

 

Sobre a imensa Nação __________  , 

Nos momentos de festa ou de __________  , 

Paira sempre sagrada __________   

Pavilhão da justiça e do __________  ! 

 

__________  o afeto que se encerra 

Em __________  peito juvenil, 

Querido __________  da terra, 

Da amada terra do __________  ! 
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HINO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
 

Música: Dom _________________ __________ (1798-1834) 

Letra: Evaristo ________________ _________ ___________________ (1799-1837) 

 

 

Já _____________, da Pátria filhos, 

Ver contente a mãe _____________; 

Já raiou a _____________ 

No horizonte do _____________. 

 

Brava gente _____________! 

Longe vá... temor _____________: 

Ou ficar a pátria _____________ 

Ou morrer pelo _____________. 

 

Os grilhões que nos _____________ 

Da perfídia astuto _____________... 

Houve mão mais _____________: 

Zombou deles o _____________. 

 

_____________ gente brasileira! 

_____________ vá... temor servil: 

Ou _____________ a pátria livre 

Ou _____________ pelo Brasil. 

 

 

Não temais ímpias _____________, 

Que apresentam face _____________; 

Vossos peitos, vossos _____________ 

São muralhas do _____________. 

 

Brava _____________ brasileira! 

Longe _____________... temor servil: 

Ou ficar a _____________ livre 

Ou morrer _____________ Brasil. 

 

Parabéns, ó _____________, 

Já, com garbo _____________, 

Do universo entre as _____________ 

Resplandece a do _____________. 

 

Brava gente _____________! 

Longe vá... temor _____________: 

Ou ficar a pátria _____________ 

Ou morrer _____________ Brasil. 
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PARTITURAS 
(por ordem de temas/gêneros musicais da apostila) 

 
 
Estilo/Gênero Título Pág. 

 

   
Classicismo 
 

PEQUENA SERENATA NOTURNA ...................................... 
SINFONIA Nº 40 .................................................................... 

41 
42 
 

Romantismo 
 

BERCEUSE............................................................................ 
FÜR ELISE .............……………………………………...……... 
NOTURNO ............................................................................. 
ODE À ALEGRIA ................................................................... 
 

42 
43 
44 
44 

Modinha 
 

LUA BRANCA ........................................................................ 45 

Lundu 
 

ISTO É BOM .......................................................................... 46 

Maxixe 
 

CORTA-JACA ........................................................................ 47 

Choro 
 

BRASILEIRINHO ................................................................... 
CARINHOSO 1 (em Fá) ......................................................... 
CARINHOSO 2 (em Dó) ........................................................ 

48 
49 
50 
 

Diversos 
 

ANOTHER DAY OF SON (do filme La La Land) ……………. 
CITY OF STARS (do filme La La Land) …………….………… 
IMAGINE ................................................................................ 
Ó ABRE ALAS ....................................................................... 
SADNESS AND SORROW (tema do Naruto) ....................... 
SAMBA DE UMA NOTA SÓ .................................................. 
TEMA DO FILME HARRY POTTER ………………................ 
TREM BALA ........................................................................... 
WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS .......................... 
YELLOW SUBMARINE ………………………………………… 

51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42 

 
 

 
BERCEUSE 

Johannes Brahms 
                                                                                                                               (1833-1897) 
 

 
 
 



 43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

 

 
 

 



 45 

 
 
 
 
 
 
 



 46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

CORTA-JACA 
(maxixe ou tango brasileiro) 

                                                                                                                      Chiquinha Gonzaga 
                                                                                                                              (1847-1935) 
 

 



 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 



 49 

 
 
 
 
 
 
 



 50 

 

 



 51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justin Hurwitz 



 52 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justin Hurwitz 



 53 

 

IMAGINE 
John Lennon 
(1940-1980)  

Flauta Doce 

 
 
 



 54 

 
 
 
 
 
 

(1847-1935) 



 55 

 
 
 
 
 

Toshiro Masuda 



 56 

 
 
 
 



 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

John Williams 



 58 

 
 
 
 
 
 
 



 59 

 
 
 

Prof. Maximiliano Marques 

 
 
 
 
 
 



 60 
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FLAUTA DOCE* 

 

 
 
* Flauta doce sistema germânico. 
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EXERCÍCIOS DE FLAUTA DOCE (soprano sistema germânico) 
 
 
 

1. Desenhe (pinte) as posições nas flautas vazias: do Dó3 ao Lá4. 
 

 
 

   
 
 
 

2. Veja as notas na pauta musical e faça o que se pede: 

 Escreva o nome das notas e o número de suas alturas (regiões); 

 Em seguida, pinte a digitação correta na Flauta Doce. 
 
 

 
 
               ______             ______            ______           ______         ______         ______ 
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3. Escreva as notas e desenhe as posições indicadas: 

 Desenhe a clave de sol; 

 Coloque a fórmula do compasso quaternário; 

 Veja as notas indicadas abaixo da pauta e desenhe essas notas em semibreve no 
pentagrama; 

 Em seguida, pinte a digitação correta na Flauta Doce. 
  

         
 

                    Mi4              Ré4             Fá4               Dó4                 Dó3 
 

                                             
 
 

4. Desenhe nas flautas vazias as posições indicadas no pentagrama: 
 

 
                          Fá#3 (Solb3)            Sol#3 (Láb3)            Lá#3 (Sib3)             Dó#4 (Réb4)* 
 
 

                                                                                                               
 
 
* Veja que Fá# = Solb3, Sol#3 = Láb3, Lá#3 = Sib3 e Dó#4 = Réb4. 
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