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INTRODUÇÃO À BATERIA 
 

PEÇAS QUE FAZEM PARTE DA BATERIA 

 

 

NOTAÇÃO DAS PEÇAS DA BATERIA NA PAUTA 
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EXERCÍCIOS PARA A PRÁTICA NA BATERIA 

 

PRATO DE CONDUÇÃO (mão direita) 

 

 

PRATO COM CAIXA (mão direita e mão esquerda) 

 

 

PRATO, CAIXA E BUMBO (mão direita, mão esquerda e pé direito) 
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Formação de Acordes e Cifras: Tríades Maiores e Menores 
Material elaborado pelo Professor Ricardo Szpilman 

  
Os acordes são sobreposições de notas. São, em estado fundamental, 

uma sucessão de terças. Sendo assim, chamamos de baixo para cima a 
primeira nota (que dá nome ao acorde) de fundamental e as outras de 3ª e 5ª 
(quando o acorde constitui uma tríade=acorde com 3 notas diferentes). Mas 
pode ter mais, o que o torna mais complexo. Como no caso dos acordes de 
Bossa Nova, com 7ª, 9ª, 11ª, 13ª (veja o 4º acorde do exemplo a seguir). Os 
dois primeiros acordes do exemplo a seguir são tríades, ambos têm 3 sons 
diferentes, já que a nota mais aguda do 2º acorde (que seria uma 4ª nota) é 
apenas a repetição da fundamental 8ª acima (a nota dó é repetida, não 
constituindo mais uma nota diferente, o acorde continua a ser uma tríade). Já 
no segundo compasso, temos um acorde com 7ª (C7=dó com 7ª), uma tétrade 
(acorde com 4 sons diferentes) e o último que é um acorde mais complexo. 

 

 
 

Alguns esclarecimentos adicionais para uma plena compreensão.  
Escala Maior, Tons e Semitons: 

 

Pela escala de Dó Maior, podemos identificar o que foi convencionado 
como tons e semitons naturais. O sábio Pitágoras (V a VI A.C.), através da 
divisão de uma corda, obteve este sistema de notas. Os semitons (ST ou meio 
tons) naturais acontecem entre o mi e o fá e entre o si e o dó. Este padrão de 
Escala Maior (T T ST T T T ST) está representado pelo Dó Maior. Observe: 
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Podemos visualizar bem com o teclado. Repare, abaixo, como os 
semitons naturais coincidem com os locais onde não há tecla preta entre as 
brancas. Entre o dó e o ré, por exemplo, há uma tecla preta. Esta pode ser 
chamada tanto de dó# quanto de réb. Entre o ré e o mi, há a tecla preta 
ré#/mib. Entre fá e sol, a tecla preta fá#/solb. Entre sol e lá, a tecla preta 
sol#/lab e entre lá e si, a tecla preta lá#/sib. Lembremos: 1T contém 2 ST. O # 
(sustenido) é o sinal que eleva ½ tom e o b (bemol) é o sinal que abaixa ½ tom. 
Assim, entre si e dó e entre mi e fá não há nada. Subindo, por exemplo, ½ tom 
a partir do mi chegamos ao fá. 

 

 
 

Tríades: Os acordes são formados por sobreposições de terças. Se a nota que 
dá nome ao acorde está na linha continua linha e linha, e se está no espaço 
continua espaço e espaço. Por exemplo, o acorde de Em (mi menor) começa 
com a nota mi, que está na 1ª linha (sempre de baixo para cima) e segue nas 
linhas subsequentes (sol e si). Se o acorde é F (fá Maior), a primeira nota 
(fundamental) é fá e as outras, respectivamente, 3ª e 5ª, estão nos espaços 
seguintes (lá e dó). 

 
Estes acordes constituem tríades, mesmo que possuam na prática (seja 

no violão, piano, harpa, acordeon etc.) mais notas repetindo estas 3. 
 
Utilizaremos a cifragem americana, onde as 7 letras representam os 

acordes, sejam as letras puras:  
 

A = Lá, B = Si, C = Dó, D = Ré, E = Mi, F = Fá e G = Sol.  
 
Ou acompanhadas de # (sustenido, sinal que eleva ½ tom) ou b (bemol, 

sinal que abaixa ½ tom). Por exemplo: Ab = Lá bemol, Bb = Si bemol, C#m = 
Dó sustenido menor, D# = Ré sustenido etc. 
 
Representando as letras por X: X = Acorde Maior e Xm = Acorde menor. 
 
A primeira terça de todo acorde é que define se o acorde é maior ou 
menor. 3ª menor (1 T + 1 ST ou vice versa = 1 Tom e meio) = acorde menor 
(Xm) e 3ª Maior (2 Tons) = acorde Maior (X). 
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Informações adicionais: Sobre as quintas, diremos apenas (e sem pretensão 
de aprofundar aqui o assunto) que são em sua maioria Justas (3ª menor + 3ª 
Maior ou vice versa): 3 tons e ½. Utilizando somente as notas brancas, por 
exemplo, apenas o si - fá constituirá uma 5ª diminuta (3 T, o trítono, que era 
proibido na Idade Média, pois associavam-no ao Diabo, hoje virou sinal de 

Heavy Metal), tensão importante na música. Neste caso, entre si e fá, se não 

quisermos uma 5ª diminuta, precisamos colocar um # no fá ou um b no si. 
Nos demais casos, para se ter uma 5ª Justa, se uma nota tem acidente (# ou 
b), a outra também tem. Mas não se preocupe com as quintas, nosso foco aqui 
são as tríades (perfeitas: maiores e menores). 

 

Exercícios: 
 

1 - Observe a disposição das notas no teclado abaixo. Em seguida, desenhe a 
clave de sol no pentagrama e escreva neste a Escala de Dó maior com 
suas distâncias de tom e semitom entre as notas.  

 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
2 - Coloque as notas correspondentes aos seguintes acordes representados 
pelas cifras: 

 
 

Procedimento para fazer o exercício 2:  
 
1-Coloque a nota que dá nome ao acorde (a fundamental) na pauta; 
2-Complete com a 3ª e a 5ª. Lembre-se: “os acordes são formados por 
sobreposições de terças. Se a nota que dá nome ao acorde está na linha 
continua linha e linha, e se está no espaço continua espaço e espaço.” 
3-Conte o intervalo da primeira 3ª (entre fundamental e 3ª): “A primeira terça de 
todo acorde é que define se o acorde é maior (2 Tons) ou menor (1 Tom e 
meio). 3ª menor = acorde menor (Xm) e 3ª Maior = acorde maior (X).” 
4-Verifique se a 3ª está de acordo com a cifra. Utilize # e b se necessário. 
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3 - Observe as cifras sobre a letra desse trecho da canção “Será”, de Renato 
Russo, da Banda Legião Urbana e responda à questão.  
  
G                D 
  Tire suas mãos de mim, 
Em               C 
  Eu não pertenço a você 
G                          D 
  Não é me dominando assim 
Em              C 
  Que você vai me entender... 
 
  Refrão 
   D                       Am 
  Será só imaginação 
  D                              Am 
  Será que nada vai acontecer 
   D                                     Am 
  Será que é tudo isso em vão 
   D                                  Am               Em 
  Será que vamos conseguir vencer? 
 
 
Os acordes utilizados nesse trecho da música “Será” estão colocados no 
pentagrama abaixo. Identifique-os colocando as suas cifras correspondentes e 
seus respectivos nomes. Observe o exemplo: 

            

           Exemplo 

             _ G__           ______        ______       ______        ______ 

 
           Sol maior      ________    ________    ________    ________     

 

 
Procedimento para fazer o exercício 3: 
 
1-Escreva as cifras de acordo com a primeira nota (fundamental). No exemplo, 
vemos a letra G, pois a fundamental do acorde é a nota sol. 
2-Pressupondo que as quintas destes acordes são todas justas, o que 
realmente está correto, vamos contar o intervalo entre fundamental e 3ª. Ainda 
seguindo este exemplo, confira na imagem da pauta e do teclado (em páginas 
anteriores): sol para lá dá 1 tom + lá para si que tem 1 tom = 2 tons. Se a 3ª é 
maior, o acorde é maior. Portanto: G. 
3- Nomear o acorde (cifra), como demonstrado no exemplo: G = sol maior. 
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    MARCHA  
Origem e 
definição 

 

Descendente das Marchas populares portuguesas, a Marcha 
Rancho surge na “Pequena África”. Gênero musical 
autenticamente carioca, predominante no Carnaval brasileiro. 
Segundo o pesquisador José Ramos Tinhorão, surgiu da 
necessidade de se criar um ritmo para a animação do Carnaval. 
Depois surge a “Marchinha de Carnaval”. 

Primeira 
Marcha de 
sucesso na 
história da 

MPB 

A maestrina, compositora e pianista Chiquinha Gonzaga (1847-
1935) compôs, em 1899, a primeira Marcha Carnavalesca de 
sucesso na história da Música Popular Brasileira, intitulada “Oh 
Abre Alas”, encomendada pelo Cordão Carnavalesco Rosa de 
Ouro. Esta obra manteve-se por vários anos consecutivos 
animando o carnaval carioca.  

Época Embora tenha vivido seu auge entre as décadas de 30 e 50, nos 
bailes de salão e nas ruas no período da folia, a Marcha, nos 
anos 60, perde um pouco do seu espaço, devido, principalmente, 
à influência da música estrangeira (do Rock) e do Samba-enredo. 
Nos anos de 1990 acontece uma redescoberta dos Blocos e das 
marchinhas. 

Características Compasso quaternário ou binário. Letras curtas na maioria. 
Melodia simples. As Marchas Rancho são, em geral, mais lentas. 
Letras que geralmente retratam o cotidiano, as Marchinhas 
principalmente com deboche, malícia e sátira política.  

Marchas 
famosas 

/Compositores 

“Cidade maravilhosa”, de André Filho. 
“Mamãe eu quero”, de Vicente Paiva e Jararaca.  
“Pra você gostar de mim” ("Taí"), de Joubert de Carvalho.  
“Sassaricando”, de Luiz Antônio, Zé Mário e Oldemar Magalhães. 
“Cabeleira do Zezé”, de João Roberto Kelly. 
“Chiquita bacana”, de Braguinha. 
“Hinos de clubes cariocas de futebol” (Flamengo, Fluminense, 
Vasco da Gama, Botafogo e outros), de Lamartine Babo.  

Cantores Carmen Miranda, Emilinha Borba, Almirante, Mário Reis, Dalva 
de Oliveira, Jorge Veiga.  

Instrumentos 
típicos 

Instrumentos de percussão: caixa clara, bumbo e pratos, bem 
como instrumentos de sopro como por exemplo: trombone, 
saxofone e trompete.  

Tipos Marcha Rancho - andamento lento, adaptada à velocidade dos 
desfiles dos Ranchos e das Grandes Sociedades Carnavalescas. 
Ex: “Oh Abre Alas”. 
Marchinha Carnavalesca - andamento acelerado, com presença 
do duplo sentido. Ex: “Mamãe eu quero”, “Sassaricando etc. 

         

                                      
          Braguinha                André Filho             Lamartine Babo         João Roberto Kelly 

http://radio.musica.uol.com.br/abreradio.htm?canal=002196-9_01%3c@%3eCarnaval_-_Sua_história,_sua_glória%3c@%3eMamãe_eu_quero%3c@%3eJararaca%3c@%3e0000%3c@%3eJararaca&disco=n%3cBR%3e
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                   ALGUNS PADRÕES RÍTMICOS DA MARCHA: 

 
Estas frases rítmicas de caixa são complementadas pelo surdo 

acentuando os tempos 2 e 4. 
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MAMÃE EU QUERO – Vicente Paiva e Jararaca 
 
 

REFRÃO (sempre 2 vezes) 
                   D  
Mamãe eu quero, Mamãe eu quero 
                                  Em 
Mamãe eu quero mamar 
                                                                      A7                             D 
Me dá chupeta, me dá chupeta, me dá chupeta pro bebê não chorar 
 
                                             Em 
Dorme filhinho do meu coração 
                       A7                             D 
Pega a mamadeira e entra pro cordão 
                           B7                        Em 
Eu tenho uma irmã que se chama Ana 
                   A7                                 D 
De piscar o olho já ficou sem a pestana 
 
REFRÃO 
                                                          Em 
Eu olho as pequenas, mas daquele jeito 
                        A7                                   D 
E tenho muita pena não ser criança de peito 
                           B7                       Em 
Eu tenho uma irmã que é fenomenal 
              A7                                      D 
Ela é da bossa e o marido é um boçal 
 
REFRÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 SAMBA 
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Origem e 
definição 

A palavra samba, de origem africana Bantu, provém de 
semba, que quer dizer umbigada – dança de roda com solista 
e umbigada, que foi para o morro, com batuque, estribilho e 
sapateado. Refletindo o verdadeiro espírito carioca, o Samba é 
um gênero musical popular surgido no Rio pra o Carnaval 
segundo Tinhorão e com influência do Maxixe, cultivado 
inicialmente nas casas das tias baianas. 

Primeiro Samba 
de sucesso na 

história da MPB 

A partir de 1910, surgiam no Brasil as primeiras gravações 
usando a designação Samba, com o recurso dos gramofones 
(toca-discos). No entanto, foi nas reuniões musicais na casa 
da Tia Ciata que nasceu e em 1917 foi gravado pela Casa 
Edison, o nosso primeiro Samba de sucesso: “Pelo telefone”, 
registrado por Ernesto dos Santos (Donga) e Mauro de 
Almeida.  

Características Ritmo sincopado 
Compasso binário 
Acento no contra-tempo (segundo tempo de cada compasso).  
Letras que retratam várias temáticas: a vida urbana, o nosso 
país, a vida no morro, o trabalhador, os fatos do cotidiano etc.  

Sambas 
famosos/ 

Compositores 

“Pelo telefone”, de Ernesto dos Santos (o Donga) e Mauro de 
Almeida. 
“Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso. 
“Deixa a vida me levar”, de Zeca Pagodinho. 
“Feitiço da Vila”, de Noel Rosa. 
“As rosas não falam”, de Cartola. 
“Liberdade, liberdade” (samba enredo da escola de samba 
Imperatriz Leopoldinense), de Niltinho Tristeza, Preto Jóia, 
Vicentinho e Jurandir.   

Cantores Carmen Miranda, Francisco Alves, Nelson Gonçalves, Beth 
Carvalho, Elza Soares, Martinho da Vila, Zeca Pagodinho, 
Dudu Nobre.  

Instrumentos 
típicos 

Violão, violão de sete cordas, cavaquinho e instrumentos de 
percussão diversos. 

Tipos   No decorrer do século XX, o Samba diversifica-se em várias 
modalidades:  

SAMBA-CANÇÃO – Apresenta caráter melancólico, letras 
sentimentais e andamento lento. Surgiu na década de 1920. A 
composição “Ronda”, composta por Paulo Vanzolini, pertence 
a esta modalidade. 

SAMBA-EXALTAÇÃO - Este tipo de Samba ressalta as 
maravilhas do Brasil. Possui melodia extensa, geralmente 
acompanhada por uma grande orquestra. Em 1939, o Samba-
exaltação atingiu êxito com “Aquarela do Brasil”, de Ary 
Barroso. Esta modalidade coincidia com a ideologia patriótica 
fomentada pelo Estado Novo, liderado por Getúlio Vargas.  
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SAMBA-ENREDO - Surgiu no Rio de Janeiro como um tipo de 
Samba que conta em versos o assunto escolhido como tema 
do desfile de uma Escola de Samba. A formação instrumental 
das agremiações conta com violão, cavaquinho e instrumentos 
de percussão (pandeiro, tamborim, cuíca, surdo etc.). Jamelão 
e Neguinho da Beija-flor são alguns intérpretes de destaque 
desta modalidade. 

PAGODE - Na década de 1980, chamava-se Pagode a festa 
realizada em casas de família no Rio de Janeiro, animada por 
um tipo especial de samba que passa a receber o mesmo 
nome. O Pagode caracteriza-se pela utilização do tantan, do 
cavaquinho, do banjo e pelo emprego de instrumentos 
elétricos, tais como o teclado e o baixo. Dentro de sua 
estrutura estão presentes letras românticas e harmonizações 
simples. Nesta corrente de samba, é possível citar vários 
artistas: Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Alexandre Pires, Beth 
Carvalho, além dos grupos Fundo de Quintal, Só Pra 
Contrariar, Exalta Samba, Sorriso Maroto, entre tantos outros.  

SAMBALANÇO - Apareceu na década de 1950 em boates de 
São Paulo e do Rio de Janeiro. Recebeu uma grande 
influência do Jazz americano. Um dos mais significativos 
representantes do Sambalanço é Jorge Ben Jor, cujas 
músicas adotam elementos de vários estilos musicais. 
Exemplos de composição: “Mais que nada” e “País Tropical”. 

SAMBA DE BREQUE - Faz uso do ritmo acentuadamente 
sincopado, da improvisação e da alternância entre melodia e 
discursos, com parada súbita (breque) dada pelo cantor, 
seguida de frases faladas em tom crítico, irônico e cômico. Um 
de seus mestres é Moreira da Silva, compositor de “Acertei no 
milhar” e “O Rei do gatilho”, em que inventou o personagem 
“Kid Morengueira”. 

 

 

 

            
        Ary Barroso            Carmen Miranda         Zeca Pagodinho                  Arlindo Cruz 
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RONDA (SAMBA-CANÇÃO) 
Paulo Vanzolini 

 
 

       A                        E/G# 
De noite eu rondo a cidade 
 
                Em/G             F#7 
A te procurar sem encontrar 
 
      Bm                       A#5+                Bm7 
No meio de olhares espio por todos os bares 
 
                   E/G# 
Você não está 
 
 A                         F#7  Bm7                      Dm7 
Volto pra casa abatida,      desencantada da vida 
 
    C#m7      F#m     F         E7       A         
O sonho alegria me dá nele você está 
 
 
Bm7          A#5+          Bm7           E/G# 
Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse 
 
                             A 
Esse alguém me diria 
 
     C#m7                    C#7                     F#m   F   E 
Desiste, esta busca é inútil, eu não desistia 
 
 
     A                              E/G#                       Em/G 
Porém, com perfeita paciência volto a te buscar 
 
                     F#7 
Hei de encontrar 
 
     Bm                           A#5+                       Bm7 
Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho 
 
                  E/G# 
Jogando bilhar 
 
A                    F#7     Bm7                     Dm7 
E nesse dia então vai dar na primeira edição 
 
C#m7     F#m              F            E7             A 
Cena de sangue num bar da avenida São João 
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Carnaval, Marcha e Samba1 
 

O Carnaval é, reconhecidamente, a maior festa popular do Brasil. Cada 
região desenvolveu seu próprio linguajar musical, que tem como ponto em 
comum a diversão em dias de folia. 

Entretanto, antes de se transformar no ‘Carnaval’, tal como conhecemos 
hoje (principalmente no Rio de Janeiro), havia o Entrudo, uma festa popular 
bastante violenta e individualista, na qual não havia 
música, apenas uma brincadeira de se sujar uns aos 
outros pelas ruas, com limões de cheiro, urina, água 
suja e outras impurezas. Tudo isso causava uma 
grande confusão e sujeira pelas ruas. O Entrudo 
passou, então, a ser proibido e, segundo o 
pesquisador José Ramos Tinhorão, a Marcha e o 
Samba gradativamente se consolidaram, a partir da 
necessidade das camadas populares organizarem o 
Carnaval. Tinhorão afirma que ambos os gêneros são 
tipicamente cariocas, apresentando dois argumentos: 
1 – São a contribuição cultural das primeiras 
camadas de caráter realmente urbano do Rio. 2 – São “demandas do 
carnaval”, criados em função desta festa. Quando os Ranchos e Cordões 
começaram a se estruturar, precisaram de ritmos próprios e a partir desse 
cenário nasceram, segundo o autor, a Marcha e o Samba. 

Simultaneamente, na alta sociedade carioca, aconteciam os bailes de 
máscaras e organizavam-se Clubes Carnavalescos, geralmente com fantasias 
do carnaval de Veneza e danças de salão importadas da Europa (e até hinos 
pátrios nas ‘Grandes Sociedades’). Estilos como a habanera, quadrilha, valsas, 
polcas e mazurcas ditavam o ritmo das festas. 

Também surgiu no fim do séc. XIX o ‘Zé Pereira’, manifestação liderada 
por um português que levava tambores às ruas, mas ainda sem o batuque e a 
organização da folia que conhecemos. 

A cidade do Rio de Janeiro se tornou a capital federal na República a 
partir de1888. Desde o final do séc. XIX cresce muito e no início do séc. XX 
passa por gigantescas reformas (Pereira Passos). Dentre as grandes 
migrações em direção ao Rio, ocorridas nesta época, uma em especial nos 
interessa: a chegada dos ‘negros baianos’ ao Bairro da Saúde.    Isto se deu 
tanto pela decadência do café no Vale do Paraíba2, como também pela 
Abolição da Escravatura. Esta área da cidade, que envolvia principalmente a 
Zona Portuária (Pedra do Sal), Praça XI, Saúde e Gamboa até o Santo Cristo 
ficou conhecida como ‘Pequena África’. Lá se concentravam negros de 
diferentes etnias e imigrantes pobres como os judeus e ciganos. Ali começaram 
os primeiros ‘Ranchos Carnavalescos Cariocas’ em torno das ‘tias baianas’, 
que eram também líderes religiosas na tradição do Candomblé3. Os yorubás4 

                                                 
1 Texto elaborado pela equipe de Educação Musical do Campus São Cristóvão II em abril de 

2015, sob a coordenação do prof. Ricardo Szpilman. Revisado em 30 de março de 2016 
pelos profs. Rebeca Vieira e Ricardo Szpilman.  

2 Estado do Rio, onde estavam, mas são oriundos da Bahia. 
3 O Candomblé, já sofria grande discriminação naquela época, seus praticantes eram 
perseguidos. 
4 Indivíduos oriundos da região hoje correspondente principalmente à atual Nigéria. 
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são os últimos negros a vir como escravos ao Brasil. Por isso e pelo fato de 
manterem vivas suas tradições, principalmente nos litorais da Bahia, onde 
havia uma troca cultural muito grande entre os pequenos portos, possuíam 
uma cultura muito rica e ativa.  

Apesar de considerarmos crucial aquela comunidade baiana, como 
centro deste processo, como nos alerta o pesquisador Thiago de Melo Gomes, 
há um diálogo intenso desta comunidade com as características culturais que 
conviviam na cidade, como a cultura portuguesa, a dos negros de tradição 
Banto5. Músicas como o Jongo, o Caxambu, a Polca europeia e o Maxixe, por 
exemplo, este último fundamental na construção do Samba inicial.  

Os Ranchos Carnavalescos começam a ganhar mais respeito e passam 
a ser aceitos pela sociedade brasileira, pois se organizando cada vez mais, 
revalorizam antigas práticas como a Folia de Reis, presente na cultura que 

trazem da Bahia, mas também praticada no Rio. Esta aceitação, os libera cada 

vez mais da repressão policial e mostra, além do mais, uma música 
encantadora e contagiante. Começava o que podemos chamar de Carnaval 
Democrático! Um carnaval onde os pobres e os ricos podiam igualmente ter 
liberdade de curtir a folia, muito embora só passassem a se misturar nas 
décadas seguintes. Os ranchos passaram a levar o povo às ruas de modo 
organizado e foram ganhando respeito.  

A Marcha tem seu ritmo advindo do marchar dos passos, seja dos 
baianos da Saúde, lembrando a Folia de Reis, seja das antigas procissões 
religiosas pelas ruas, herança da tradição portuguesa com 
seus estandartes, também aproveitada nas agremiações. 
Comumente, possui compasso quaternário, com os 
tempos 2 e 4 acentuados, marcados pelos tambores 
graves. A primeira ‘Marcha Rancho’, feita especialmente 
para o Carnaval, foi “Ô abre alas”, de Chiquinha Gonzaga, 
em 1899. Mais tarde, esse gênero ganha mais leveza e 
graça e passa a ser chamado de Marchinha de Carnaval.  

Contemporâneo da Marcha Rancho, o Samba 
também possui a mesma acentuação grave 
(deslocamento de acentuação característica de música 
negra), mas escreve-se em compasso binário, muito 
embora a ‘batida’ precise de dois compassos para ficar 
completa. Numa das versões mais aceitas pelos 
estudiosos, o nome ‘samba’ tem origem na palavra banto semba, que tem 
como característica de sua origem a dança de umbigada.  

Com a maior participação das famílias no carnaval, começam a surgir as 
associações ‘oficiais’ da festa: os ranchos, cordões e blocos, nas quais a 
marcha e o samba vão constituir a trilha sonora do carnaval de rua. 
Posteriormente, a partir desse movimento de associação, surgem as primeiras 
escolas de samba. Os limites entre as camadas sociais serão cada vez mais 
tênues, pelo menos em dias de carnaval, pois o asfalto tornar-se-á, a partir do 
século XX, o grande ponto de encontro entre as mais variadas pessoas durante 
o carnaval.  

                                                 
5 Os bantos são um grupo linguístico da África, oriundos da região conhecida hoje como Congo 
e Angola. Foram os primeiros negros a virem ao Brasil e sedimentaram muito da cultura 
brasileira nesta primeira relação entre brancos, índios e negros. Muitas palavras que utilizamos 
são de origem banto, a própria palavra “samba”. 

Chiquinha 
Gonzaga 
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 O Samba e a Marcha possuem uma história em comum, o morro, para 
onde foram se concentrando grandes contingentes desta população do Bairro 
da Saúde e adjacências, “tocados pela valorização do centro urbano” na virada 
do séc. XIX para o XX, como diz Tinhorão. Mas a Praça XI continuava a ser um 
ponto central do carnaval carioca. Era nas casas de ‘tias baianas’6, que 
aconteciam encontros entre a rapaziada que gostava de uma batucada, de 
comida boa e que procurava no terreiro a proteção dos orixás. 

As tias, mulheres negras muito respeitadas, 
exerciam uma influência local com sua liderança natural e 
mantenedoras e promotoras da cultura negra. E elas são 
homenageadas até hoje nas Escolas de Samba, na Ala 
das Baianas, desde o primeiro desfile da Deixa Falar, em 
1928, que mais tarde vai gerar a Estácio de Sá. Tia Ciata 
é um exemplo delas. Acolhedora, ela recebia em sua casa 
vários músicos. Foi lá, em uma das rodas de sambas e 
batuques, que surgiu o primeiro Samba gravado pela 
‘Casa Edison’ (Fred Figner7) em 1917, “Pelo Telefone”, 
registrado por Donga e Mauro de Almeida. Era ainda um 
Samba ‘Amaxixado’. Mais tarde, como salienta o 
pesquisador Carlos Sandroni, o Samba vai desenvolvendo 
características mais próprias, principalmente entre os 

sambistas do Estácio nos anos de 1920. As influências baianas são fortes, mas 
foi no Rio de Janeiro que o Samba foi ‘urbanizado’, se consolidando como um 
gênero musical urbano. As primeiras gravações e composições de Marchinhas 
e Sambas aproveitavam elementos musicais desses grupos pioneiros.  

Dessa maneira, surge um movimento em que novos 
Sambas e Marchas são criados para ‘alimentar’ o Carnaval 
e o nascente mercado fonográfico brasileiro. Fazem parte 
desse movimento compositores como Sinhô, Ismael Silva, 
Noel Rosa, Braguinha, Lamartine Babo, Ary Barroso, 
Caymmi e muitos outros. Músicos e compositores do choro, 
como Pixinguinha, também contribuíram. O Teatro de 
Revista foi um importante divulgador dos gêneros musicais 
em moda. 

Com a formação das primeiras Escolas de Samba, 
os Ranchos perdem pouco a pouco a 
sua força. O nome ‘Escola de Samba’ foi dado por Ismael 
Silva em 1928, em referência à Escola Normal, onde se 
formavam professoras, que se localizava no Estácio, 
próximo à reunião de seu grupo. Ismael dizia que se ali se 
formavam professores, na Escola de Samba formavam-se 
sambistas. Foram agregados outros instrumentos de 
percussão e houve uma crescente ‘profissionalização’ 
para o Carnaval. As primeiras Escolas e Agremiações não 

tinham Sambas-enredos escolhidos. Geralmente, os mestres puxavam versos 
enquanto os foliões os repetiam. 

                                                 
6 No período de surgimento dos ranchos, antes das escolas de samba. 
7 O jornal carioca A Noite Ilustrada publicou editorial em que o imigrante judeu Frederico Figner 
foi honrado, post-mortem, com o merecido título de ‘o mais brasileiro de todos os estrangeiros’. 

Tia Ciata 

Noel Rosa 
 

Ismael Silva 
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A ERA DO RÁDIO 

A primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu em ocasião da 
comemoração do Centenário da Independência, em 7 de setembro de 1922. 
No ano seguinte, entrou no ar a primeira estação: a Rádio Sociedade do Rio de 
Janeiro, fundada por Henrique Morize e Roquette Pinto, este último 
considerado o “Pai do Rádio” no país.  

A partir da década de 1930, o aparelho de rádio começa a se popularizar 
nas casas de famílias de classe média. Com a liberação de propagandas e 
jingles, em 1932, o rádio atrai a atenção de investidores e novas rádios surgem 
pelo país. Era também um novo mercado de trabalho que surgia para diversos 
profissionais. O rádio passou a produzir uma programação atrativa para os 
ouvintes, como notícias, rádio novela, programas de humor, música popular e 
os animados programas de auditório de Ademar Casé, Paulo Gracindo e 
outros. A Marcha e o Samba ganharam espaço dentro da programação. O 
Samba chegou até mesmo ao status de ‘sinônimo de música brasileira’, por 
conta de sua ampla divulgação e popularização através das ondas 
radiofônicas. Aos poucos e de modo crescente, o rádio tornou-se acessível às 
camadas populares, mostrando-se um grande veículo de comunicação em 
massa, que promoveu uma globalização que uniu os pontos desse país.  

O investimento estatal fez com que os artistas se profissionalizassem. O 
concurso ‘Rei e Rainha do Rádio’ impulsionou o lançamento de novos artistas 
como: Francisco Alves, Ângela Maria, Marlene, Emilinha Borba, Dalva de 
Oliveira, Cauby Peixoto, Linda e Dircinha Batista, Carmen Miranda, dentre 
outros, que se tornaram ídolos daquela juventude.  

Além disso, durante a 2ª guerra Mundial, o rádio jornalismo do ‘Repórter 
Esso’ inteirava os brasileiros dos fatos no exterior. Os programas passavam 
pelos critérios da imprensa do governo, sendo alvos de censura.  

Segundo o pesquisador Francisco José Paschoal, desde 1928, Getúlio 
Vargas já tinha visto no Rádio um meio importante de difusão e, a partir do 
início dos anos 30, com função de propaganda política. A partir de 1937, com a 
ditadura do Estado Novo, instaurado por Vargas, só ‘boas notícias’ eram 
irradiadas. “Em 1940, estatizou a Rádio Nacional, tornando-a ‘vitrine’ do Estado 
Novo”. O ‘Samba-exaltação’ é comum neste momento, usado como 
propaganda do governo, enaltecendo as qualidades do país. ‘Aquarela do 
Brasil’, de Ary Barroso, é um bom exemplo de Samba- exaltação. Os anos 40 
são considerados a ‘Era de Ouro do Rádio no Brasil’, que se estenderam até 
a década de 1950, quando o rádio manteve-se como o principal e mais forte 
veículo de comunicação de massa do Brasil, até o surgimento da televisão. 
Mesmo assim, ele continua a ser largamente utilizado por todo o país. 

 

                         
Roquette Pinto                             Emilinha Borba               Heron Domingues: o “Repórter Esso” 
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Estudo Dirigido 
 

A partir das aulas de música e da leitura dos textos/conteúdos do 1º trimestre 
do 9º ano, responda, com suas próprias palavras, as questões propostas:  
 
1) O que era o ‘Entrudo’? Cite as características do Carnaval (nas suas origens 

no Brasil) antes das músicas (Marcha e Samba) serem agregadas a essa 
festividade. 

2) Escreva o nome dos autores dos seguintes Sambas: Pelo Telefone, 
Aquarela do Brasil, Acertei no Milhar e Liberdade! Liberdade!  

  
3) Cite três compositores e dois cantores deste gênero musical.  
 
4) Quais são as principais características da Marcha Rancho do início do 

século XX e das Marchinhas de Carnaval da era de ouro do Rádio? 
 
5) Qual é o nome da primeira Marcha Rancho composta para o Carnaval? 

Quem a compôs? Para qual Cordão? 
 
6) O que significa a palavra ‘samba’? Qual é a origem desse termo? 
 
7) Qual é a importância das ‘Tias Baianas’ para a formação dos gêneros 

Marcha e Samba? Justifique. 
 
8) Qual é o nome do primeiro Samba gravado? Quem o compôs? 
 
9) Qual é o nome da primeira ‘Escola de Samba’? Quem lhe colocou esse 

nome? Por qual motivo? Onde se localizava? 
 
10) Descreva como era a programação das Rádios na primeira metade do 

século XX, os eventos que realizavam e como favoreciam o crescimento da 
música popular e de seus artistas (Cite ao menos 2 artistas). 

 
11) Cite traços específicos do Samba-canção, Samba-enredo, Samba-

exaltação, Samba de Breque, Pagode e Sambalanço. 
12) Como e onde surgiu o Samba? 
 
 
 
 
Obs: O “Estudo Dirigido” é uma ferramenta didática que tem a função de 
orientar a sua leitura e o estudo dos textos. Perguntas-chave foram elaboradas, 
a fim de proporcionar uma melhor compreensão do mesmo.  
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  BOSSA NOVA  
Origem e 
definição 

A expressão bossa nova aparece pela primeira vez nas palavras 
do jornalista Moysés Fuks, falando sobre um show de Silvinha 
Telles, Nara leão e outros na Biblioteca judaica Bialik, promovido 
pelo Grupo Universitário Hebraico e firma-se na letra de 
Desafinado (Odeon, LP, novembro de 1958), de autoria de Tom 
Jobim e Newton Mendonça: “Se você insiste em classificar / Meu 
comportamento de anti-musical / Eu mesmo mentindo, devo 
argumentar / Que isso é Bossa Nova, que isso é muito natural...”.  
A Bossa Nova é um movimento e um gênero musical tipicamente 
carioca, nascido no fim dos anos 50, em saraus de grupos 
universitários, bem como em apartamentos da classe média/alta 
da zona sul do Rio de Janeiro, onde diversos músicos se reuniam 
para cantar, tocar e compor. 

Primeiro disco 
de sucesso da 
Bossa Nova na 

história da 
MPB 

 

Entre a segunda metade dos anos 1950 e início dos anos 60, o 
Brasil vive a euforia do “nacional desenvolvimentismo” 
econômico do governo Kubitshek (“50 anos em 5”). Ele é 
considerado o “Presidente Bossa Nova”. Os veículos de 
comunicação de massa, o rádio e cada vez mais a televisão, 
refletem este momento.  
O marco inicial desse movimento foi o disco “Chega de Saudade” 
(Odeon, LP, julho de 1958). A canção título, de Tom Jobim e 
Vinícius de Moraes, soava muito diferente para a época e 
revolucionou a MPB. Neste disco, João Gilberto demonstrava 
uma nova forma de tocar e cantar (“voz intimista” e “informal”, 
além da “batida revolucionária no violão”). 

Características Ritmo sincopado, compasso binário ou quaternário, andamento 
lento ou moderado, arranjos sofisticados, caráter vocal intimista, 
letras que abordam temas ligados ao Rio de Janeiro, 

concentrando-se na zona sul. Ex: paisagens da cidade, sol, mar, 
praia, mulher “carioca” etc.  
Influência do Jazz (gênero musical popular americano), por conta 

da utilização do improviso; de instrumentação específica, como o 
saxofone e de acordes mais dissonantes, estes advindos também 
do Impressionismo (movimento da música erudita do século XX, 
que teve como principal representante o compositor Debussy).  

Cantores João Gilberto, Nara Leão, Leny Andrade, Pery Ribeiro, Wanda 
Sá, Leila Pinheiro. 

Alguns 
Compositores  

Tom Jobim, Roberto Menescal, Carlos Lyra, Toquinho e outros.  

Letristas Vinícius de Moraes, Ronaldo Boscoli, Newton Mendonça e 
outros. 

Instrumentos 
típicos 

Violão, piano, bateria, contrabaixo acústico, saxofone, flauta 
transversa.  

Sucesso no 
exterior 

Em 1962, dois clássicos do gênero, “Desafinado” e “Samba de 
uma nota só”, foram gravados em uma versão instrumental pelos 
músicos americanos Stan Getz e Charlie Byrd, vendendo mais 
de um milhão de cópias. No mesmo ano, aconteceu o primeiro 
show de Bossa Nova no Carnegie Hall, em Nova York, com a 
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participação de João Gilberto, Tom Jobim, Carlos Lyra, Roberto 
Menescal e outros. Foi lá que, em 1963, Jobim gravou o disco 
“The Composer of Desafinado Plays”, que trouxe a versão 
instrumental de grandes clássicos e ganhou o Grammy de melhor 
álbum em 1964. No mesmo ano, João Gilberto e o saxofonista 
Stan Getz gravaram o disco “Getz/Gilberto”, vendendo mais de 
um milhão de cópias nos EUA. Em dezembro de 1966, Jobim foi 
convidado por Frank Sinatra a participar de seu próximo LP, 
quase inteiramente com canções do brasileiro.  

 
 

GAROTA DE IPANEMA – Tom Jobim e Vinícius de Moraes 

 
 
F7M                                                           G7(13) 
Olha que coisa mais linda mais cheia de graça 
                                               Gm7 
É ela menina que vem e que passa 
                     C7(9-)                       Am7(11)   Ab7(11+)    Gm7(11)   Gb7(11+) 
Num doce balanço a caminho do mar 
 
F7M                                                     G7(13) 
Moça do corpo dourado do sol de lpanema 
                                                         Gm7 
O seu balançado é mais que um poema 
                        C7(9-)                       F7M 
É a coisa mais linda que eu já vi passar 
 
F#7M                              B7(9) 
Ah, por que estou tão sozinho? 
 F#m7                           D7(9) 
 Ah, por que tudo é tão triste? 
 Gm7                      Eb7(9) 
 Ah, a beleza que existe 
       Am7                       D7(9-) 
A beleza que não é só minha 
Gm7                            C7(9-) 
Que também passa sozinha 
 
F7M                                                    G7(13) 
Ah, se ela soubesse que quando ela passa 
                                                    Gm7 
O mundo inteirinho se enche de graça 
                   C7(9-)                       F7M 
E fica mais lindo por causa do amor 
C7(9-)                    F7M 
    Por causa do amor 
C7(9-)                   F7M                                                     
    Por causa do amor. 
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  JOVEM GUARDA  
Definição e 

origem 
A Jovem Guarda foi um movimento musical resultante do ritmo 
internacional que fervilhava: o Rock’n’roll. Este tinha como 
rpincipais expoentes: Elvis Presley e, mais tarde, The Beatles.  
 

Primeiros 
sucessos 

Logo, no início dos anos 60, o cantor Roberto Carlos apareceu 
com a música “Splish Splash” (versão em português de Erasmo 
Carlos para a composição do americano Bobby Darin), rock que 
daria título ao seu LP daquele ano.  
“Parei na Contramão”, o sucesso seguinte, abriu caminho de 
Roberto para outro êxito: “O Calhambeque”, consolidando seu 
reinado no cenário que seria conhecido adiante como Jovem 
Guarda. “Calhambeque” seria o destaque de seu LP “É Proibido 
Fumar”, cuja faixa-título tornou-se outro clássico na época. 
 

Características Em pouco tempo, a moda adotada pela Jovem Guarda tinha se 
espalhado pelo país, a partir da adoção de novos padrões de 
comportamento dos jovens da época, observados na maneira 
de falar, de se vestir etc. Nota-se, então, calças colantes de 
duas cores em formato boca-de-sino, cintos e botinhas 
coloridas, minissaia com botas de cano alto, além de gestos e 
gírias, como broto, carango, legal, coroa, barra limpa, lelé da 
cuca, papo firme. No dizer de Silvio Essinger havia uma 
“rebeldia cuidadosamente calculada”. Individualismo, cabelos 
longos e vestimenta que expressava rebeldia às normas sociais, 
atraíam os jovens para suas canções. A música “Quero que vá 
tudo pro inferno” reflete bem o pensamento do movimento. 
 A temática das canções, que começam a ser compostas em 
português, baseava-se em amor, carros bonitos, velocidade, 
brotinhos, namoros, fascínio pelo perigo. 
 

Trio central O movimento foi liderado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e 
Wanderléa. 
 

Outros artistas Ronnie Von, Silvinha, Jerry Adriani, Wanderley Cardoso, Os 
Incríveis, Eduardo Araújo, Martinha, Golden Boys, the Fevers, 
Renato e seus Blue Caps.  

Instrumento 
típico 

A utilização das guitarras elétricas nos grupos da Jovem 
Guarda, apelidados de conjunto de “iê-iê-iê”, foi um marco na 
questão da formação dos conjuntos instrumentais da música 
brasileira.  
 

Principal 
veículo de 
divulgação  

O principal veículo de divulgação da Jovem Guarda foi a TV 
Record, onde era visto, todos os domingos, à tarde, o programa 
“Jovem Guarda”, sob o comando de Roberto Carlos, tendo 
Erasmo Carlos e Wanderléa como parceiros inseparáveis.  
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É PRECISO SABER VIVER – Roberto Carlos 
  
                D  
Quem espera que a vida  
        D7M  
Seja feita de ilusão  
            D7  
Pode até ficar maluco  
          G  
Ou viver na solidão  
         Gm  
É preciso ter cuidado  
                D                        Bm  
Pra mais tarde não sofrer,  
E               G           A  
É preciso saber viver. 
 
 
           D  
Toda pedra no caminho  
          D7M  
Você deve retirar  
           D7  
Numa flor que tem espinhos  
          G  
Você pode se arranhar  
        Gm  
Se o bem e o mal existem  
          D                     Bm  
Você pode escolher, 
E               G           A  
É preciso saber viver. 
 
 

G               D         Bm  
É preciso saber viver  
G               D         Bm  
É preciso saber viver  
G               D          Bm  
É preciso saber viver  
 E                  G           A  
Saber viver, Saber viver 
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MÚSICA DE PROTESTO 
 

A fase da Canção de Protesto é a de engajamento político. Inclusive, 
para alguns estudiosos, o movimento da Bossa Nova, a partir desse momento, 
se divide em dois grupos: os conservadores, cuja temática não envolvia 
compromisso político, e os engajados, com temática política e social. Com este 
último, as letras das canções falavam de exploração do trabalho, desemprego, 
dificuldades da vida e as condições de miséria nos diversos cantos do país. É a 
fase em que os compositores tentam expressar a realidade brasileira, a 
Ditadura, principalmente. Geraldo Vandré e Chico Buarque são dois bons 
exemplos de compositores de “Música de Protesto”. 

 
 

                                    

  Geraldo Vandré                                   Chico Buarque 
 

 
 

Partitura e letra de “Pra não dizer que não falei de flores”  
Geraldo Vandré 

 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Chico_Buarque.jpg


23 

 

           Em              D                                   Em 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
                         D                                 Em 
Somos todos iguais braços dados ou não 
                            D                                     Em 
Nas escolas nas ruas nos campos construções 
                                D                                 Em 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
 
(refrão) 
                          D                                       Em 
Vem vamos embora que esperar não é saber 
                             D                                   Em             
Quem sabe faz a hora não espera acontecer (bis) 
 
           Em          D                                     Em 
Pelos campos a fome em grandes plantações 
                          D                              Em 
Pelas ruas marchando indecisos cordões 
                         D                              Em 
Inda fazem da flor seu mais forte refrão 
                            D                               Em 
E acreditam nas flores vencendo o canhão 
 
(refrão) 
 
           Em          D                           Em 
Há soldados armados, amados ou não 
                           D                            Em 
Quase todos perdidos de armas na mão 
                                 D                       Em 
Nos quartéis lhes ensinam antigas lições 
                          D                              Em 
De morrer pela pátria e viver sem razão 
 
(refrão) 
 
           Em            D                                Em 
Nas escolas, nas ruas, campos construções 
                            D                           Em 
Somos todos soldados armados ou não 
                               D                                  Em 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
                         D                                 Am 
Somos todos iguais braços dados ou não 
 
(refrão) 
          Em          D                            Em 
Os amores na mente, as flores no chão 
                      D                            Em 
A certeza na frente a história na mão 
                               D                                  Em 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
                               D                            Em 
Aprendendo e ensinando uma nova lição. 
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TROPICÁLIA 

 
Em 1967, no 3º Festival da TV Record, Caetano Veloso apresenta para a 

multidão “Alegria Alegria”, com acompanhamento de um conjunto de Jovem Guarda, 
ou seja, utilizando mais especificamente a guitarra elétrica. Causou polêmica, pois 
alguns entendidos consideravam-na fora dos padrões da verdadeira Música Popular 
Brasileira. Além disso, o choque que foi para alguns presentes ouvir o 
acompanhamento utilizado pelo conjunto de iê-iê-iê. Foram vaias e aplausos ao 
mesmo tempo. “Alegria Alegria” foi classificada em 4º lugar e “Domingo no Parque”, de 
Gilberto Gil, que além de Orquestra contava com a banda de rock Os Mutantes, 
obteve a 2ª colocação. Estava lançado o Tropicalismo, que pregava basicamente a 
ruptura dos preconceitos musicais. Havia uma relação com os Modernistas de 22 e 
com a Poesia Concreta. Caetano e Gil representam esta nova estética bem resumida 
na música Tropicália. Concentra-se uma combinação de temas contrastantes como o 
desenvolvimento e a miséria, o moderno e o arcaico, música contemporânea e 
folclórica, o primitivo e o civilizado. Utilizam como referência movimentos diversos, 
além da variedade instrumental, incentivando a pesquisa musical. 

                          
Caetano Veloso                          Gilberto Gil              

 
ALEGRIA, ALEGRIA  - Caetano Veloso 

 
Caminhando contra o vento 
Sem lenço e sem documento 
No sol de quase dezembro 
Eu vou... 

O sol se reparte em crimes 
Espaçonaves, guerrilhas 
Em cardinales bonitas 
Eu vou... 

Em caras de presidentes 
Em grandes beijos de amor 
Em dentes, pernas, bandeiras 
Bomba e Brigitte Bardot... 

O sol nas bancas de revista 
Me enche de alegria e preguiça 
Quem lê tanta notícia 
Eu vou... 

Por entre fotos e nomes 
Os olhos cheios de cores 
O peito cheio de amores vãos 
Eu vou 
Por que não, por que não... 

Ela pensa em casamento 
E eu nunca mais fui à escola 
Sem lenço e sem documento, 
Eu vou... 

Eu tomo uma coca-cola 
Ela pensa em casamento 
E uma canção me consola 
Eu vou... 

Por entre fotos e nomes 
Sem livros e sem fuzil 
Sem fome, sem telefone 
No coração do Brasil... 

Ela nem sabe até pensei 
Em cantar na televisão 
O sol é tão bonito 
Eu vou... 

Sem lenço, sem documento 
Nada no bolso ou nas mãos 
Eu quero seguir vivendo, amor 
Eu vou, por que não, por que não (4x)
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OS FESTIVAIS 

A partir de 1965, inicia-se a fase dos Festivais da Canção, geradora de 
talentos e ideias musicais diversas que impulsionaram a música brasileira. O 
primeiro Festival foi organizado pela TV Excelsior de São Paulo, tendo como 
vencedora a música “Arrastão”, de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, interpretada 
por Elis Regina. No ano seguinte, no 2º Festival, são vencedoras, empatadas 
em 1º lugar, as músicas: “A Banda”, de Chico Buarque, e “Disparada”, de 
Geraldo Vandré, com interpretação de Jair Rodrigues. No ano de 1967, vence 
Edu Lobo com a música “Ponteio”. Neste Festival, destaca-se o aparecimento 
do Tropicalismo com Caetano Veloso e Gilberto Gil. Chico Buarque vence em 
3º lugar com a música “Roda-Viva”. É importante destacar o papel dos 
conjuntos vocais MPB4 e Quarteto em Cy como intérpretes da Música Popular 
Brasileira e que surgiram nessa fase. Interessante observar como Canção de 
Protesto e Tropicalismo (e vários artistas da Bossa Nova e da Jovem Guarda) 
estão muito relacionados aos Festivais da Canção.  Imagens do Festival de 
1967: 

 
 

Gil e Mutantes em Domingo no Parque                  
                                                                    Edú Lobo em Ponteio (Roberto ao fundo)   

 

 
Chico e MPB4 em Roda Viva                           Caetano Veloso em Alegria Alegria 
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Estudo Dirigido 
 

A partir das aulas de música e da leitura dos textos/conteúdos do 2º 
trimestre, responda, com suas próprias palavras, as questões abaixo: 

 
 

1 – Que artistas formaram o trio central da Jovem Guarda?  
 
2 – Quais as principais características da Bossa Nova? 
 
3 – Qual a relação entre o Jazz e a Bossa Nova? 
 
4 – Cite duas músicas de Tom Jobim. 
 
5 – Quando surgiu a Jovem Guarda? 
 
6 – As letras da Jovem Guarda abordavam que temáticas? 
 
7 – Qual foi o principal veículo de divulgação deste movimento? 
 
8 – Disserte sobre a Música de Protesto. 
 
9 – Em que época surgiu este movimento? 
 
10 – Escreva o nome de alguns artistas que participaram efetivamente da 

Música de Protesto. 
 
11 – Qual era a principal proposta da Tropicália?  
 
12 – Quem são os principais representantes da Música de Protesto? 
 
13 – O que diferenciava a Tropicália de outros movimentos da MPB? 
 
14 – Escreva o título de uma composição de Caetano Veloso. 
 
15 – Por que os Festivais da Canção foram tão importantes para a Música 

Popular Brasileira? 
 
16 – Em que período ocorreram os Festivais da Canção no país? 
 
17 – Escreva nomes de compositores e cantores atuantes nesses Festivais. 
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História do Rock Brasileiro8 
 

Buscar respostas para a origem dos gêneros musicais não é uma tarefa 
fácil e nem sempre conseguimos achar um ponto de início. O Rock americano, 
por exemplo, já nasce miscigenado numa confluência de gêneros musicais 
existentes na época. Porém, resumidamente, adota-se a ideia de que a 
influência do Blues (negra) é a base deste processo. A música Country 
(branca) também forneceu elementos para o surgimento do primeiro estilo de 
Rock.  

A História do Rock Brasileiro tem o seu início nos anos 1950. Época em 
que Juscelino Kubitschek era o presidente do Brasil. Seu lema era fazer o país 
crescer “50 anos em 5”. Interessante notar que neste mesmo momento surgia a 
Bossa Nova. O Brasil vivia em um contexto político de desenvolvimento, 
modernismo e integração nacional. Dentro desse cenário, o conceito do que é 
ser jovem começa a ser moldado junto à indústria cultural, através dos meios 
de comunicação em massa como o rádio e, aos poucos, a televisão.  

O primeiro impacto do rock americano na juventude brasileira deu-se 
pelas telas do cinema com filme "Rock Around The Clock/Balanço das Horas", 
nome da música de Bill Halley, que fez parte da trilha sonora do filme dando 
nome ao mesmo. O novo ritmo contagiou uma geração de jovens brasileiros 
que queriam não somente dançar como os personagens do filme, como 
também adotar seu comportamento e modo de se vestir. O filme provocou 
tamanha confusão nos cinemas, que levou, por exemplo, o governador de São 
Paulo, Jânio Quadros, a emitir "Nota Oficial", com o seguinte conteúdo: 
"Determine à polícia deter, sumariamente, colocando em carro de preso, os 
que promoverem cenas semelhantes. Se forem menores, entregá-los ao 
honrado Juíz. Providências drásticas". Outro músico que fez muito sucesso em 
várias partes do mundo foi Elvis Presley, que se tornou um ícone da juventude 
na época.  

O rock surge inicialmente como um gênero de música dançante. Apesar 
de suas letras não serem de cunho crítico, a dança sensual do rock 
escandalizou a sociedade brasileira. 

 

                                               
                                                          Elvis Presley                         Bill Halley                                                                            

 

  Passa a ser reconhecida a existência de um público jovem brasileiro 
que demandava um consumo ávido de rock. Apressadamente, as gravadoras 
providenciaram versões brasileiras de sucessos americanos e as cantoras e 
cantores do Rádio, acostumados a cantar boleros e samba-canção, buscaram 
adaptar-se ao novo gênero musical. Assim, Nora Ney, gravou o primeiro rock 

                                                 
8 Material elaborado pela Professora de Educação Musical Rebeca Vieira e revisado pelo Prof. 
Ricardo Szpilman, Campus São Cristóvão II - 2015.  
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em 1955 – “Rock Around the Clock” (em inglês). Cauby Peixoto gravou o 
primeiro rock com letra em português em 1957 – “Rock and Roll em 
Copacabana”. Também marco histórico do nascimento do rock nacional é o 
disco de 78rpm com as músicas “Forgive Me” e “Handsome Boy”, gravado em 
1958, pelos irmãos Tony e Celly Campello, vindos do interior de São Paulo, 
abrindo definitivamente o caminho do disco, dos programas de rádio e televisão 
e shows no Brasil. Celly lançou ainda “Estúpido Cupido” e “Banho de Lua”. 
 

                                
 

Nos anos de 1960, sob influência externa dos Beatles, dos Rolling 
Stones e Jimi Hendrix, surgiram no Brasil a Jovem Guarda, a Tropicália e o 
som de garagem, com seus yê-yê-yês e distorções de guitarras elétricas. 
Nesse período, o Brasil vivia um momento de intensa repressão política com a 
ditadura militar e o rock descomprometido da Jovem Guarda não era bem visto 
pelos músicos engajados da MPB. A Jovem Guarda surge a partir de um 
programa de televisão nas tardes de domingo, que tinha a intenção de entreter 
os jovens, desviando o foco da ditadura. Roberto Carlos, Erasmo Carlos e 
Wanderléa, eram os principais representantes da nova vertente que logo virou 
sinônimo de Rock nacional. A Tropicália tinha como proposta a “antropofagia 
musical”, ou seja, a mistura de gêneros e influências musicais, no qual o Rock 
e suas guitarras elétricas faziam parte, junto à utilização das tradições da MPB, 
em favor da experimentação de uma nova estética musical. Caetano Veloso e 
Gilberto Gil são exemplos de compositores da Tropicália.  

 

              
                             The Beatles                          Roberto, Wanderléa e Erasmo Carlos  

 
A experiência acumulada desembocou na geração dos anos de 1970, 

com o rock “Made in Brazil”, sob influência do movimento hippie e da contra-
cultura. Raul Seixas, Secos e Molhados e o grupo dos Novos Baianos são 
exemplos de músicos que aprofundaram as misturas sonoras, incorporando o 
progressivo, a música rural e outros sons nordestinos. 1970 foi a década em 
que: “A emergência da MPB, o clima pesado da repressão política, o auge 
do desbunde, tudo isso colaborou nos anos 70 para que, como bem observou 
Rita Lee certa vez, o roqueiro brasileiro tivesse cara de bandido.” (Essinger). 
Mas do meio para o final da década foram introduzidos no país grandes shows, 
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tanto em casas de espetáculos, ginásios e, de forma especial, ao ar livre. 
Iluminados pelo exemplo dos Mutantes, dezenas de grupos desdobraram-se 
em variadas experiências. Após sua saída dos Mutantes, Rita Lee segue 
carreira solo e se consolida como roqueira com o passar dos anos.  

 

                 

        SECOS E MOLHADOS                     OS MUTANTES                                   RITA LEE 

Nos anos de 1980, a música punk com seus acordes simples e o 
princípio “faça você mesmo” influenciou o surgimento de novas bandas de rock 
nas grandes capitais do Brasil: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. O Brasil 
vivia um processo de redemocratização com as primeiras eleições para 
presidente, após um longo período de ditadura militar. As bandas traziam 
questões do cotidiano social e crítica à opressão do capitalismo em suas letras, 
de forma direta, sem o uso de metáforas. A agressividade punk também estava 
expressa na forma “barulhenta” de tocar e nas roupas, aparência.  

Nos anos de 1980, o grupo Blitz, liderado por Evandro Mesquita, é o 
primeiro fenômeno espontâneo. Sua música "Você não soube me amar", de 
1982, é sucesso nacional. Segue-se um surto de novos talentos, como Barão 
Vermelho, que tem Cazuza, considerado o maior letrista do rock brasileiro dos 
anos 80, Kid Abelha & os Abóboras Selvagens, Legião Urbana, Paralamas do 
Sucesso e Camisa de Vênus. São eles os novos interlocutores da juventude. 
Uma fusão de MPB com a música pop internacional ganha espaço no rádio. 
Eduardo Duzek, Marina Lima, Lulu Santos, Lobão e Ritchie são os 
representantes dessa tendência. O grupo paulistano RPM, liderado por Paulo 
Ricardo, chega a vender 2 milhões de discos entre 1986 e 1988. Ainda de São 
Paulo emergem Ultraje a Rigor (com a música “Inútil”) e Titãs, cujo disco 
“Cabeça Dinossauro” transforma-se em marco da musicalidade do período.  

Veja uma lista das bandas nacionais que mais se destacaram nos anos 
80: Blitz, Barão Vermelho, Camisa de Vênus, Titãs, Ultraje a Rigor, Ira!, Legião 
Urbana, Capital Inicial, Plebe Rude, os Paralamas do Sucesso, Engenheiros do 
Havaí, RPM, Kid Abelha & os Abóboras Selvagens, Heróis da Resistência, 
João Penca e os Miquinhos Amestrados, Biquini Cavadão, Lobão e os 
Ronaldos, Ritchie, Rádio Táxi, Roupa Nova, Lulu Santos, Leo Jaime, Kiko 
Zambianchi.  

 

                  
     Legião Urbana                    Paralamas do Sucesso                             Blitz 
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O Rock brasileiro se firmou no mercado e foi chamado de BRock como 
sinal de amadurecimento do estilo musical no Brasil. É também na década de 
1980 que surge o “Rock in Rio”(1985), inspirado no Festival de Woodstock. 
Tornou-se o maior evento de Rock no mundo, reunindo o Rock Nacional e o 
Internacional. Como diz Silvio Essinger, o Rock no Brasil, a partir daí, entra em 
sua era industrial. 

No final dos anos de 1980, para o início dos anos 1990, aparecem 
grupos brasileiros cantando em inglês, que abrem perspectivas de sucesso 
internacional. O grupo mineiro Sepultura consagra-se na Europa e nos Estados 
Unidos. Seguindo o mesmo caminho, o Angra também gravou músicas em 
inglês, misturando power metal com ritmos tipicamente brasileiros. A banda 
alcançou sucesso na cena heavy metal brasileira e reconhecimento mundial, 
sendo muito bem recebidos na França e, principalmente, no Japão.  

A partir dos anos de 1990, o rock passa por fusões com outros gêneros 
musicais e o primeiro "grande grupo" da década foi o Skank, banda mineira que 
misturava rock e reggae. Ao longo da década, outros grupos mineiros 
surgiriam, como Pato Fu, Jota Quest e Tianastacia. Em 1994, surgiu em Recife 
o movimento Mangue Beat, liderados por Chico Science & Nação Zumbi e 
Mundo Livre S/A. O movimento misturava percussão pernambucana a guitarras 
pesadas, conquistando a crítica. Entre 1994 e 1995, surgiram dois grupos bem-
sucedidos pelo humor: os brasilienses Raimundos (94), com o ritmo “forrocore" 
(forró+hardcore) e os guarulhenses Mamonas Assassinas (95), parodiando do 
heavy metal ao sertanejo, que chegaram a fazer 3 shows por dia e venderam 
1,5 milhões de cópias antes de morrerem em um acidente de avião, em 96 
(chegaram a 2,6 milhões). Outros destaques são: O Rappa - também 
reggae/rock, Charlie Brown Jr. - um "skate punk" com vocais rap, Planet Hemp 
– misturando rap com rock, Cássia Eller - com um repertório de, entre outros, 
Cazuza, Nando Reis e Renato Russo, e Los Hermanos - que surgiu com a 
canção pop "Anna Júlia". 

 

                          
               Skank                                                       Jota Quest 

 
Nos anos 2000 apareceram as bandas Detonautas, CPM 22 e a cantora 

Pitty, que tomaram a atenção da mídia durante toda a década. No heavy metal 
brasileiro, novas bandas conseguiram projeção internacional: Shaman, Hangar, 
Mindflow, Hibria, Torture Squad, Burning in Hell, Shadowside, entre outras. 
Paralelamente, a partir dos anos 2000, começaram a surgir bandas de rock 
com influências do emotional hardcore, que ganharam muito destaque graças à 
internet e a redes sociais, como o Orkut. Entre os maiores destaques estão as 
bandas Nx Zero e Fresno, os maiores representantes da categoria no Brasil, 
que contêm letras simples e que tratam de sentimentos e emoções altamente 
populares para o público jovem. 
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ROCK BRASILEIRO DOS ANOS 80 
 

 
A década de 80 é considerada a fase de ouro do Rock nacional, 

momento em que surgiram no país inúmeros conjuntos de Rock, apresentando 
uma grande variedade de propostas musicais.  

Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Titãs e Barão Vermelho quatro 
são exemplos de bandas fundamentais do gênero neste período.  

 
 

 Origem Integrantes Exemplos 

de Músicas 

Características 

Legião 
Urbana 

Brasília Renato Russo (voz e 
guitarra base), 
Marcelo Bonfá 

(bateria), Dado Villa-
Lobos (guitarra) e 

Renato Rocha 
(baixo). 

Que país é 
esse?, 
Será, 

Geração 
Coca-cola, 

Ainda é 
Cedo. 

Proposta de um 
rock de caráter 
crítico, político e 

filosófico, 
misturando rock 

de influência 
punk com 

elementos do 
pop. 

Paralamas 
do 
Sucesso 

Brasília Herbert Vianna (voz e 
guitarra), Bi Ribeiro 

(baixo) e João 
Barone (bateria). 

Alagados, 
Sonho de 

Metal,  
Meu Erro, 
Melô do 

Marinheiro. 

Mescla rock 
com ritmos 

latinos e 
jamaicanos. 

Titãs São Paulo/  
Colégio 
Equipe. 
Quase 
todos os 
integrantes 
estudavam 
neste 
Colégio. 

Paulo Miklos (sax e 
voz), Tony Belotto 
(guitarra), Branco 

Mello (voz), Charles 
Gavin (bateria), 

Sérgio Brito (baixo), 
Marcelo Fromer 

(guitarra), Arnaldo 
Antunes (voz), Nando 

Reis (baixo). 

AA UU, 
Igreja, 
Polícia, 
Cabeça 

Dinossauro. 

Estilo reunindo 
elementos do  

punk, hard rock 
e pop. Muito 

embora seu 1º 
sucesso seja 
uma música 

bem diferente: 
Sonífera Ilha. 

Barão 
Vermelho 

Rio de 
Janeiro 

Cazuza (voz), Frejat 
(guitarra), Maurício 
Carvalho (teclado), 
Guto Goffi (bateria) e 
Dé (baixo). 

Beth 
Balanço, 
Pro Dia 
Nascer 
Feliz. 

Estilo pop rock, 
com letras 

debochadas e 
provocativas. 
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MEU ERRO Herbert Vianna (Paralamas do Sucesso) 
 
 A                                   C#m   
Eu quis dizer, você não quis escutar   
    D                                  Dm 
Agora não peça, não me faça promessas   
 
             A                                    C#m   
Eu não quero te ver, nem quero acreditar   
              D                          Dm   
Que vai ser diferente, que tudo mudou   
 
     C#m                              F#m            
Você diz não saber, o que houve de errado   
       D                            Dm                              A 
E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado, bastaria   
  
E        D                                           A  
   Ah Meu Deus , era tudo  que eu queria   
E         D                            Dm   
   Eu dizia o seu nome, não      me abandone    
 
(Parte 2):   
A                                 C#m  
Mesmo querendo eu não vou me enganar   
           D                                 Dm   
Eu conheço os seus passos, vejo os seus erros   
 
     A                               C#m   
Não há nada de novo, ainda somos iguais   
     D                                    Dm   
Então não me chame, não olhe pra trás   
 
     C#m                              F#m            
Você diz não saber, o que houve de errado   
       D                            Dm                              A 
E o meu erro foi crer, que estar ao seu lado, bastaria   
  
E        D                                           A  
   Ah Meu Deus , era tudo  que eu queria   
E         D                            Dm                               A         
   Eu dizia o seu nome, não      me abandone jamais. 
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QUE PAÍS É ESTE? – Renato Russo (Legião Urbana)    

                                                                                                     
           Em               C     D 
Nas favelas, no senado 
Em                       C    D 
  Sujeira pra todo lado 
                     Em                     C    D 
Ninguém respeita a constituição 
        Em                              C               D    Em  C  D 
Mas todos acreditam no futuro da nação 
            Em          C    D 
Que país é esse  (4x) 
 
             Em                  C                    D 
No Amazonas, no Araguaia  iá  iá  iá 
           Em                         C  D 
Na baixada fluminense 
          Em                    C   D 
Mato grosso e nas gerais 
               Em                     C   D 
E no nordeste tudo em paz 
      Em                             C  D 
Na morte eu descanso 
            Em                           C  D 
Mas o sangue anda solto 
                     Em            C  D 
Manchando os papéis 
           Em               C  D 
Documentos fiéis 
             Em                        C  D 
No descanso do patrão 
 
            Em           C    D 
Que país é esse   (4x) 
 
               Em                   C  D 
Terceiro mundo se for 
           Em               C   D 
Piada no exterior 
                 Em                       C  D 
Mas o Brasil vai ficar rico 
                   Em                   C  D 
Vamos faturar um milhão 
                     Em                     C         D 
Quando vendermos todas as almas 
                    Em                         C  D 
Dos nossos índios num leilão 
 
            Em          C  D 
Que país é esse  (4x) 
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ROCK BRASILEIRO DOS ANOS 90 
 
 

 A MTV, através do seu “Acústico” (anos 90), foi responsável por 
alavancar, ainda mais, alguns grupos da década passada, tais como Capital 
Inicial, Ira etc. 
 Ou seja, vários grupos do Rock nacional dos anos 80 continuaram a 
fazer sucesso, alguns como Capital Inicial foram redescobertos, na década 
seguinte, fase em que apareceram outras bandas importantes, revelando 
características estilísticas bem particulares.  
 A seguir, abordamos alguns conjuntos importantes dos anos 90. 
 
 

 Origem Integrantes Músicas Características 

Skank Minas 
Gerais 

Samuel Rosa (voz e 
guitarra), Henrique 
Portugal (guitarra), 
Lelo Zaneti (baixo), 
Haroldo Ferretti 
(bateria). 

Pacato 
Cidadão,  
Te ver,  
É Proibido 
Fumar,  
É uma 
partida de 
Futebol. 

Influenciado 
pelo rock-
reggae dos 
Paralamas do 
Sucesso, 
agregando 
elementos da 
MPB e do pop. 

Jota Quest Minas 
Gerais 

Rogério Flausino (voz 
e violão), Marco Túlio 
(guitarra), PJ (baixo), 
Paulinho Fonseca 
(bateria) e Márcio 
Buzelin (teclado). 

Encontrar 
Alguém, 
Fácil, Na 
Moral. 

Partiu para o 
caminho do 
soul, pop rock e 
disco, 
apresentando 
relação com a 
música de Tim 
Maia. 

Mamonas 
Assassinas 

São 
Paulo 

Dinho (voz), Bento 
Hinoto (guitarra), Júlio 
Rasec (teclado), 
Samuel Reoli (baixo) e 
Sérgio Reoli (bateria). 

Pelados em 
Santos,  
Vira-Vira, 
Sabão 
Cracá. 

Aparições 
fantasiadas na 
TV e nos 
shows. Mistura 
do pop rock 
com o brega, o 
heavy metal, o 
forró e o vira. 

O Rappa Rio de 
Janeiro 

Marcelo Falcão (voz), 
Marcelo Lobato 
(bateria), Xandão 
(guitarra), Lauro Farias 
(baixo). 

Pescador de 
Ilusões, 
Minha Alma. 

Letras com forte 
impacto social,  
usando 
elementos 
musicais do 
rock, reggae e 
rap. 
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EXAGERADO 
                                                                                                                     Autores: Cazuza e Leoni  
      
   

G               D        C 
   Amor da minha vida 
G                      D     C 
   Daqui até a eternidade 
Em                              D 
    Nossos destinos foram traçados 
       C                      (Am Bm D) 
Na maternidade 
G                            D       C 
    Paixão cruel, desenfreada 
G                        D          C 
   Te trago mil rosas roubadas 
Em                                         D 
   Pra desculpar minhas mentiras 
B 
    Minhas mancadas 
 
(REFRÃO) 
                 C 
      Exagerado 
           D 
      Jogado aos teus pés 
                    G           D     C 
      Eu sou mesmo exagerado 
        Em                            D       C   (Am Bm D) 
      Adoro um amor inventado 
 
G                                  D      C 
    Eu nunca mais vou respirar 
G                      D       C 
   Se você não me notar 
Em                                    D 
   Eu posso até morrer de fome 
          C 
Se você não me amar 
 
Em                              Bm 
   E por você eu largo tudo 
          F                   F#m7/5- 
Vou mendigar, roubar, matar 
Em                       Bm 
   Até nas coisas mais banais 
         F                   F#m7/5- B7 
Pra mim é tudo ou nunca mais 
 
(REFRÃO) 
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Pelados em Santos    Dinho (Mamonas Assassinas) 
Intro: D Bm G A 

 
D                                      Bm 
Mina, seus cabelos é "da hora", 
                         G 
Seu corpão violão, 
                           A 
Meu docinho de coco, 
                           D 
Tá me deixando louco. 
 
REPETE A MESMA SEQUÊNCIA HARMÔNICA ANTERIOR 
Minha Brasília amarela / Tá de portas abertas,/ Pra mode a gente se amar, / 
Pelados em Santos. / Pois você minha "Pitchula", / Me deixa legalzão, / 
Não me sinto sozinho, / Você é meu chuchuzinho! 
 
    Bm             G      A              A  G  F# 
Music is very good    (Oxente ai, ai, ai!) 
                                   G                                 A  G  F# 
Mas comigo ela não quer se casar, (Oxente ai, ai, ai!) 
                                                    G                                                      A  G  F# 
Na Brasília amarela com roda gaúcha, ela não quer entrar. (Oxente ai, ai, ai!) 
                                                           G 
Feijão com jabá, a desgraçada não quer compartilhar. 
                 A 
Mas ela é linda, / Muito mais do que linda, / Very, very beautiful! 
             D 
Você me deixa doidão!!! 
Bm   G    A                            D 
                   Meu docinho de coco! 
  Bm                   G     A                A G  F# 
Music is very porreta!   (Oxente Paraguai!) 
                                    G                             A G F# 
Pro Paraguai ela não quis viajar, (Oxente Paraguai!) 
                                                            G                                                 A G F# 
Comprei um Reebok e uma calça Fiorucci ela não quer usar (oxente Paraguai!) 
                                                        G 
Eu não sei o que faço pra essa mulher eu conquistar. 
                       A 
Por que ela é linda, Muito mais do que linda, Very, very beautiful! 
                               D   
Você me deixa doidão!!! 
Bm G A                       D      
               Meu chuchuzinho! 
Bm G A                         D 
                Eu te "i love youuuu"!  
Tcheeeee 
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             NOVAS TENDÊNCIAS 
FUNK 

Definição/origem 
O Funk é um gênero de música eletrônica originado nas 
favelas do Rio de Janeiro, derivado do “Miami Bass”, por conta 
de sua batida e dos vocais graves.  

FUNK 
OSTENTAÇÃO 

Tipo de Funk surgido na cidade de São Paulo, em 2008. As 
letras abordam as seguintes temáticas: mulheres, bebidas, 
carros de luxo, jóias etc., exaltando o poder, o status e a 
ambição de sair da favela na conquista dos objetivos. Entre os 
principais representantes deste tipo de Funk é possível citar 
MC Guimê, MC Gui, MC Pocahontas, entre tantos outros 
nomes de igual valor.  MC Guimê, um dos principais 
representantes do funk ostentação, ficou conhecido por sua 
primeira composição "Tá Patrão". Em seguida, lançou vários 
outros singles: “Plaquê de 100”, "Na Pista eu Arraso" e “País 
do Futebol”.   MC Pocahontas é considerada a musa do Funk 
ostentação. Em sua música "Mulher do Poder", ela surge em 
um Chevrolet Camaro, e canta: "gosto de ostentar, essa é a 
minha vida / mulher do poder assim que eu sou 
conhecida".  MC Gui alcançou reconhecimento com a canção 
"Ela quer". Tornou-se um dos representantes desse tipo de 
Funk ao lançar o videoclipe "O bonde passou", que acumulou 
milhões de visualizações no You Tube.   

FUNK MELODY 
Outro tipo de Funk. Surgiu, com êxito, nos EUA, no final da 
década de 80, como um estilo musical que utiliza samplers e 
baterias eletrônicas, além de mesclar elementos do pop, 
enfatizando a linha melódica e o conteúdo poético da 
composição. Na década seguinte, o Funk Melody veio para o 
Brasil, onde fez grande sucesso em músicas como "Me Leva", 
do cantor Latino, e Quero te Encontrar e Só Love, da dupla 
Claudinho e Buchecha. Outros nomes importantes 
contribuíram para o sucesso do Funk Melody até os dias 
atuais, tais como Mc Leozinho, Perla, Naldo, Ludmilla e Anitta.  

RAP RAP significa rhythm and poetry (ritmo e poesia). Este gênero 
musical surgiu nos Estados Unidos, nos bairros pobres de 
Nova Iorque, na década de 1980, quando jovens de origens 
negra e espanhola, em busca de uma sonoridade nova, o 
criaram. Gabriel O Pensador foi revelado ao gravar, numa 
coletânea de hip-hop carioca, “Tiro Inicial”.  Tornou-se o rapper 
mais conhecido de todo Brasil. Em seu primeiro CD, havia a 
faixa “Retrato de um playboy” (Juventude Perdida)”. 
Contrariando as raízes do Rap, Gabriel atravessou a década 
de 90 mostrando fôlego e bom humor. 

 Marcelo D2: Talvez nada sintetize melhor a sua saborosa 
receita de Rap do que o título do segundo CD, “À procura da 
batida perfeita” (2003). Esta procura não o deixaria se 
aprisionar pelo Hip Hop e, ao longo da carreira, o aproximaria, 
sobretudo, ao Samba, presente já nos títulos “Samba de 
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primeira” (do seu primeiro CD, “Eu tiro é onda”), “A maldição 
do Samba” e “O meu Samba é assim”.  

PAGODE Na década de 1980, chamava-se Pagode a festa realizada em 
casas de família, no Rio de Janeiro, animada por um tipo 
especial de samba que passa a receber o mesmo nome. O 
pagode caracteriza-se pela utilização do tantan e do banjo, 
bem como pelo emprego de instrumentos elétricos, tais como 
o teclado e o baixo. Dentro de sua estrutura, estão presentes 
letras românticas e harmonizações simples. Nesta corrente, é 
possível citar vários artistas: Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, 
Alexandre Pires, Beth Carvalho, além dos grupos Fundo de 
Quintal, Só Pra Contrariar, Exalta Samba, Sorriso Maroto, 
entre tantos outros. 

 

 

 
GLAMOUROSA (Funk melody) 

Mc Marcinho 
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QUERO TE ENCONTRAR (Funk melody) -  Claudinho e Buchecha   
 
                                                                                          

D                                       Em7 
Quando você vem pra passar o fim de semana  
              D                       A7/4 
Eu finjo estar tudo bem, mesmo duro ou com grana        
 
          F#m7             Bm7                            F#m7 
É que   você ignora         tudo que eu faço  
                                A                   A7/4 
Depois vai embora desatando os nossos laços. 
 
REFRÃO 
D 
Quero te encontrar  
Bm7 
Quero te amar 
     F#m7 
Você pra mim é tudo 
Em                A7 
Minha terra, meu céu meu mar 
 D 
Quero te encontrar  
Bm7 
Quero te amar 
     F#m7 
Você pra mim é tudo  
Em                A7 
Minha terra, meu céu, meu mar. 
     
    Em7 
É muita ousadia ter que percorrer 
F#m7 
O país inteiro pra achar você  
        G7M 
Mas tudo o que faço tem um bom motivo 
 A7/4 
Linda, eu te amo, vem ficar comigo 
     Em7 
Estou alucinado com o seu olhar 
 F#m7 
Vou aonde for até te encontrar  
            G7M 
Eu te amo demais, você é minha paz 
 A                                                      Em Bm A7 
Faz amor gostoso, de novo comigo, faz, fa--az.   
 
 
REFRÃO  
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Estudo Dirigido 
 
A partir das aulas de música e dos textos/conteudos do 3º trimestre, 

responda, com suas próprias palavras, as questões propostas abaixo: 
 

1) O Rock Brasileiro tem início na década de 1950, fazendo versões em 
português de músicas estrangeiras. Sobre esse período responda: 

  
a) Quais foram as primeiras influências internacionais para o surgimento do 

Rock Brasileiro? 
 
b) Cite dois cantores(as) e o nome das músicas com as quais fizeram sucesso 

na época. 
 
2) Sobre o Rock Brasileiro da década de 1960, responda: 
 
a) Qual era o contexto político da época e de que forma se relacionava com o 

rock? 
 
b) Cite exemplos de bandas internacionais que influenciaram o Rock Brasileiro 

desse período. 
 
3) “Brasil, ame-o ou deixe-o”... Na década de 1970 o Brasil por uma intensa 

repressão política e muitos artistas e personalidades públicas são exilados.  
 
a) Diga o nome de dois músicos da MPB, vinculados ao Rock Brasileiro, que 

foram exilados nesta época. Eram de um movimento que surgiu nos anos de 
1960 misturando ritmos regionais brasileiros ao Rock. 

 
4) Sobre o Rock Brasileiro da década de 1980, responda: 
 
a) Qual era o contexto político da época e de que forma se relacionava com o 

Rock? 
 
b) Cite o trecho de uma música da época que expressava uma crítica social ou 

política. Identifique a banda/compositor. 
 
c) O que foi o Rock in Rio? Qual é sua importância para Rock Brasileiro? 
 
5) Nos anos de 1990, o Rock Brasileiro pode ser resumido em propostas 

diversas. Quais são elas? Cite bandas como exemplos. 
 
6) Identifique uma banda de Rock Brasileiro que está ativa nos dias de hoje e 

que você goste. Fale um pouco sobre ela: características, sua formação, 
uma música em especial, curiosidades, etc. 

 
7) Fale um pouco sobre as “novas tendências musicais” surgidas em época 

relativamente recente.  
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HINO NACIONAL BRASILEIRO 

Letra: Joaquim Osório Duque Estrada  
Música: Francisco Manuel da Silva 

Parte I 

Ouviram do Ipiranga as 
margens plácidas 
De um povo heróico 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!  
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HINO DOS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II 
 

                                                                     Letra: Hamilton Elia 
 Música: Francisco Braga 

Nós levamos nas mãos, o futuro 
De uma grande e brilhante Nação 
Nosso passo constante e seguro 
Rasga estradas de luz na amplidão. 

Nós sentimos no peito, o desejo 
De crescer, de lutar, de subir 
Nós trazemos no olhar o lampejo 
De um risonho fulgente porvir. 

Vivemos para o estudo 
Soldados da ciência 
O livro é nosso escudo 
E arma a inteligência. 

Por isso sem temer 
Foi sempre o nosso lema 
Buscarmos no saber 
A perfeição suprema. 

Estudaram aqui, brasileiros 
De um enorme e subido valor 
Seu exemplo segui companheiros 
Não deixemos o antigo esplendor. 

Alentemos ardente a esperança 
De buscar, de alcançar, de manter 
No Brasil a maior confiança 
Que só pode a ciência trazer. 

Vivemos para o estudo 
Soldados da ciência 
O livro é nosso escudo 
E arma a inteligência. 

Por isso sem temer 
Foi sempre o nosso lema 
Buscarmos no saber 
A perfeição suprema. 
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HINO DA PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 
 

                                                           Música: Leopoldo Miguez   
                                                           Letra: Medeiros e Albuquerque  
 
Seja um pálio de luz desdobrado.  
Sob a larga amplidão destes céus  
Este canto rebel que o passado  
Vem remir dos mais torpes labéus!  
Seja um hino de glória que fale  
De esperança, de um novo porvir!  
Com visões de triunfos embale  
Quem por ele lutando surgir!  
 
ESTRIBILHO   
Liberdade! Liberdade!  
Abre as asas sobre nós!  
Das lutas na tempestade  
Dá que ouçamos tua voz!  
 
Nós nem cremos que escravos outrora  
Tenha havido em tão nobre País...  
Hoje o rubro lampejo da aurora  
Acha irmãos, não tiranos hostis.  
Somos todos iguais! Ao futuro  
Saberemos, unidos, levar  
Nosso augusto estandarte que, puro,  
Brilha, avante da Pátria no altar! 
 
ESTRIBILHO 
 
Se é mister que de peitos valentes  
Haja sangue em nosso pendão,  
Sangue vivo do herói Tiradentes  
Batizou este audaz pavilhão!  
Mensageiros de paz, paz queremos,  
É de amor nossa força e poder  
Mas da guerra nos transes supremos  
Heis de ver-nos lutar e vencer!  
 
ESTRIBILHO 
 
Do Ipiranga é preciso que o brado  
Seja um grito soberbo de fé!  
O Brasil já surgiu libertado,  
Sobre as púrpuras régias de pé.  
Eia, pois, brasileiros avante!  
Verdes louros colhamos louçãos!  
Seja o nosso País triunfante,  
Livre terra de livres irmãos! 
 
ESTRIBILHO 
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