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CAPÍTULO I – ELEMENTOS 

BÁSICOS DO SOM 

MÚSICA 

 Entendemos por música a 

organização de sons harmoniosos e 

válidos de acordo com as teorias 

musicais. Estes sons são transmitidos 

através de instrumentos ou pelo uso da 

voz.  

 A música é tida como uma 

manifestação cultural dos povos, 

variando de acordo com a época ou 

região. Com o passar dos séculos a 

música evoluiu, tanto em teoria como em 

gêneros, hoje em dia vários são os 

subgêneros musicais, chamados 

também de estilos musicais. Os estilos 

mais conhecidos no mundo são o 

erudito, o Pop e o rock.  

 

ELEMENTOS BÁSICOS DA 

MÚSICA: 

 

A explicação física do som se dá 

através da ‘vibração’, ou seja, todo 

som que ouvimos é 

 

causado por alguma vibração. 

Estas vibrações são levadas 

através do ar na forma de ondas 

sonoras, as ondas se espalham em 

todas as direções no mesmo 

momento da vibração, no momento 

em que estas atingem nosso 

ouvido, nosso tímpano, a 

membrana do mesmo vibra, 

transferindo em impulsos nervosos 

que são direcionados ao cérebro. 

Ele identifica estes sons e desta 

forma percebemos suas notas.  

 

Ouvido externo - Ouvido médio - Ouvido interno 

1) Canal auditivo 2) Tímpano 3) Martelo 4) 

Bigorna 5) Estribo 6) Janela oval 7) 

Tromba de Eustáquio 8) Cóclea 9) Nervo 

auditivo. 

 

 

 

Exemplo de um som bastante definido, 

nota aguda. As vibrações (ondas) são 

constantes e regulares. 
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 Quando ouvimos um barulho ou 

ruído, som sem definição precisa, há 

uma mistura confusa de sons, neste 

caso as ondas não são regulares, assim 

definimos a diferença entre som e 

barulho. 

 

Ao ouvirmos um som nosso 

cérebro identifica três elementos e 

características: altura, volume ou 

intensidade e timbre. 

 

ALTURA 

  

 As vibrações por segundo das 

ondas sonoras revelam a altura de uma 

nota, a este fenômeno damos também o 

nome de ‘frequência’. Quanto mais alta a 

frequência mais aguda será a nota. Uma 

corda de violino ou guitarra, ao ser 

tocada torna possível a visão e audição 

das vibrações, independente da 

velocidade em que este toque é 

executado. Isto porque o movimento de 

cada corda é diferente, já que suas 

espessuras também o são, provocando 

frequências sonoras distintas. A 

frequência de som em instrumentos de 

corda se dá pela espessura,  

 

comprimento e tensão de cada uma. 

Quanto mais curta, fina e estendida 

(tensão), mais agudo será o som da 

corda. 

 

 

 O comprimento e o tamanho 

também são de suma importância nos 

instrumentos de sopro, pois quanto mais 

extenso o tubo mais o deslocamento do 

ar irá variar dentro do tubo oco. Quanto 

mais curta a coluna de ar, mais aguda 

será a nota. 

 

VOLUME OU INTENSIDADE 

 A amplitude do som se dá por 

meio da força em que a corda é tocada. A 

altura depende da vibração, quanto mais 

forte for tocada mais a corda vibrará, 

tornando o som mais intenso quanto ao 

volume.  

 

 

 TIMBRE 

 O timbre é definido pela 

característica de um instrumento, através 

do timbre percebemos a diferença entre 

um violino, piano, guitarra ou baixo e até 

mesmo entre duas guitarras, dois 

violinos, pianos...cada instrumento  

 

possui um timbre característico. Isto 

varia através das cordas utilizadas, 

espessura das mesmas, material que 

constitui cada instrumento ou 
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características de fabricação. Um fator se 

torna da mais alta importância quanto ao 

timbre de cada instrumento: os 

harmônicos.  

 A maneira como soam os 

harmônicos e o número existente em 

cada instrumento faz a diferença maios 

entre um e outro. Por exemplo, na 

guitarra os harmônicos são devido à 

tensão das cordas, o comprimento de 

cada corda até chegar ao seu final, na 

‘ponte’ da mesma. Os trastes, divisória 

existente entre as casas do braço no 

instrumento também caracterizam o 

timbre do instrumento. Alguns não 

possuem trastes, caso de violinos, 

contrabaixos, pianos. 

 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DA 

MÚSICA 

 

 A música se dá através do som. 

Como já vimos anteriormente, podemos 

conceituar música por uma organização 

de sons harmoniosos e válidos, de 

acordo com a teoria musical. Os 

elementos fundamentais da música são: 

textura, harmonia, melodia e ritmo. 

Para entendermos o processo de 

harmonia musical, torna-se necessário o 

conhecimento de escalas e das notas 

musicais, assim como sua diferença 

medida pela frequência do som, 

chamadas de intervalos. A este processo 

unimos os acordes e sua formação. 

 

NOTAS NATURAIS 

As notas mais conhecidas 

popularmente recebem o nome de notas 

naturais, são elas: DÓ, RÉ, MI, FA, SOL, 

LA, SI. As notas que possuem acidentes 

são chamadas de ‘enarmônicas’, pois 

possuem dois nomes: Ab/ A#, enquanto 

as notas que possuem apenas um nome 

são chamadas de ‘harmônicas: A.  

 

 CIFRAS 

Para representarmos as notas 

musicalmente, utilizamos uma 

representação a que chamamos de 

cifras. Assim são representadas: 

A (Lá), B(Si), C(Dó), D(Ré), E (Mi), F (Fá), 

G(Sol). 

 

ACIDENTES 

Assim são chamadas as 

variações de notas ou tons em acordes 
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ou escalas. Como vimos as notas 

naturais são assim chamadas por não 

possuírem acidentes. A seguir 

demonstraremos alguns dos acidentes 

mais utilizados. 

SUSTENIDO ( # ) 

 Sustenido é utilizado para 

representar uma mudança em 

meio tom acima (explica-se 

depois do assunto acidentes )  

Por exemplo: A# (toca-se a nota ou 

acorde de La meio tom acima) 

Lá (5a. casa da 6a. corda ), Lá# ( 6a. casa 

da 6a. corda ). 

BEMOL (b) 

 Bemol significa o contrário de 

sustenido. Toca-se a nota ou 

acorde meio tom a baixo da 

original. 

Por exemplo: Ab (toca-se meio tom a 

baixo de Lá original ). 

Lá ( 5a. casa da 6a. corda ), Láb ( 4a. casa 

da 6a. corda ). 

 

TONALIDADE 

As notas possuem diferença de 

sonoridade, essa diferença é marcada 

pela tonalidade, as notas que acabam 

com i (mi, si) são as únicas que possuem 

meio tom para a próxima. Todas as 

outras possuem um tom para a próxima.  

Ab  A  A#  Bb  B  B#  Cb  C  C#  Db  D  D#  

Eb  E  E#  Fb  F  F#  Gb  G  G#   

½ tom  ½ tom   ½ tom   ½ tom    ½ tom    

½ tom   ½ tom    ½ tom    ½ tom   ½ tom   

½ tom    ½ tom    ½ tom      ½ tom     ½ 

tom   ½ tom 

 [1 TOM    ]   [ ½ TOM ]     [  1 TOM  ]   [  1 

TOM ]        [ ½ TOM   ]    [    1 TOM  ]  

 

TOM: diferença de duas casas do 

instrumento. 

SEMITOM: diferença de apenas uma casa 

de uma nota para outra no braço do 

instrumento. 

As notas tocadas sucessivamente desta 

maneira formam a escala que chamamos 

CROMÁTICA. (SÃO TOCADAS AS 

NOTAS EM SEQUÊNCIA: A A# B C C# D 

D# E F F# G G# ). 

 

As notas que possuem dois nomes: A#, 

Bb são chamadas de notas enarmônicas. 

As notas que possuem apenas um nome: 

A, B, C, D, E, F, G, são chamadas de 

notas harmônicas. 

 

 

ESCALA CROMÁTICA 

Escala que se utilizam as notas em 

sequência: A A# B C C#... 
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TEXTURA MUSICAL 

 

Quadro que esboça os principais tipos de textura musical 

 Textura é o nome dado a 

combinação de entrelaçamentos de sons 

que soam simultaneamente em uma 

música, formando cada trecho ou 

passagem musical.  Para entendermos a 

textura musical é proveniente que 

saibamos algumas noções de escrita e 

partitura musical.  

A PAUTA DE CINCO LINHAS 

 Chamamos de “Notação” o 

processo de escrita musical em uma 

folha de papel. O início da escrita 

musical se deu através dos monges 

medievais, eles foram os primeiros a 

representar em linhas horizontais os 

sons e suas respectivas alturas. No 

início utilizavam apenas uma linha, mais 

tarde adicionaram maior número, 

formando assim uma pauta ou partitura. 

Algumas partituras têm 4,5,6 ou 8 linhas, 

mas a mais aceita logo foi a pauta  

composta por cinco linhas, por 

acreditarem ser a mais útil e que 

proporcionava a leitura mais fácil de um 

trecho musical.  

 A partitura é composta por 

linhas, as notas musicais são colocadas 

nas linhas e entre os espaços. A 

frequência é medida pela altura, quanto 

mais alto aparece a nota, mais aguda ela 

é. 

 

 

CLAVES 

 Grupo de sete notas, formado 

pelas notas naturais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, 

Lá, Si. Como podemos perceber no 

desenho acima, estas notas são 

dispostas em um ciclo, voltando ao Dó e 

repetindo as mesmas, quanto mais 

repetimos mais altas estão em relação à 

frequência de som, portanto, mais 

agudas ficam as notas.  

 A pauta necessita da clave para 

mostrar a altura destas notas. A clave é o 

sinal escrito no início de uma partitura 

(do Latim “chave”). A função da clave é 

fixar uma altura a uma das linhas, assim 

é possível a orientação para as outras 

linhas e espaço anotados na pauta. As 

claves mais utilizadas são a clave de Sol 

e de Fá. 

A clave de sol é utilizada para 

conceituar as notas que estão acima do 

dó central. No início era representada por 

uma figura que representava a letra ‘G’ 

ornamental, letra que designa a nota sol 

nos países anglo-saxônicos. Após 

passou a ser representada em uma figura 

estilizada centrada na segunda linha da 

pauta, marcando-a como a linha da nota 

sol. O violino, a guitarra, a flauta, o 

trompete, assim como todos os 

instrumentos de sonoridade alta (aguda) 

utilizam a clave de sol. 
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Clave de Sol 

 

 

  A clave de Fá é usada 

para indicar a altura das notas que estão 

abaixo do dó central. Assim, como a 

clave de sol, antigamente era 

representada pela letra “F” que designa a 

nota fá nos países anglo-saxônicos. Os 

dois pontos colocados acima e abaixo da 

quarta linha servem para marcá-la como 

a nota fá. Instrumentos como o baixo 

elétrico, contrabaixo, violoncelo e 

demais que apresentam sonoridade 

baixa (grave) utilizam a clave de fá. 

 

Obs.: O piano e o teclado utilizam ambas 

as claves, a mão direita é representada 

através da clave de fá, enquanto a mão 

esquerda utiliza a clave de sol. Isso 

acontece devido ao número de oitavas 

(ciclo de repetição das notas em relação 

à altura dos sons destes instrumentos). 

 

 

Leitura das notas nas claves de sol e fá. 

 

LINHAS SUPLEMENTARES 

 As linhas suplementares são 

utilizadas para que se possam 

escrever as notas que estão acima 

do dó central. 

 

 

 Após as noções de partitura e 

escrita das notas voltamos à textura 

musical. As principais texturas musicais 

são: 

Monofonia: Caracteriza-se por apresentar 

uma única melodia simultânea, um só 

elemento. Vemos isto em uma música 

com instrumento solo ou dois 

instrumentos tocando a mesma melodia 

em uníssono. 
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Polifonia: Na polifonia há a superposição 

de diferentes melodias, sons que se 

entrelaçam e forma um arranjo 

harmônico, como em uma orquestra. 

Diferentes instrumentos realizam linhas 

melódicas distintas. A principal técnica 

desta forma é a imitação, aonde 

diferentes instrumentos tocam a mesma 

melodia em alturas diferentes.  

 

Homofonia: Resultado de diferentes 

melodias que acabam por formar um 

todo coeso, os sons de completam. Por 

exemplo: uma música em que haja um 

solo simultâneo a uma base tocada, no 

solo são utilizadas notas que compõe 

uma harmonia permitida, causando 

assim uma relação de tons entre ambos. 

 

 

Heterofonia: Caracteriza-se por 

apresentar uma textura em que o 

acompanhamento de um trecho ou 

música se desenvolve independente da 

melodia central. Um exemplo disso é o 

estilo de música fusion, onde diferentes 

estilos musicais se fundem e criam uma 

melodia paralela. 

  

RITMO 

 O nome ritmo possui etimologia 

na palavra grega ‘rhytmos’, que 

significa qualquer movimento regular, 

constante, simétrico. 

 Dá-se o nome a um movimento 

coordenado, uma repetição de intervalos 

musicais regulares ou irregulares, fortes 

ou fracos, longos ou breves, presentes 

na composição musical. O ritmo é 

importante para determinar a duração de 

cada som na música e também a duração 

dos silêncios. Uma mesma sequência de 

três notas iguais pode dar origem a três 

composições musicais diferentes apenas 

pela variação do ritmo. 

Os componentes básicos do ritmo são o 

som e o silêncio, que são combinados 

para formar padrões sonoros. Tais 

padrões sonoros são repetidos ao longo 

de uma melodia, dando assim, origem ao 

ritmo, que pode ter uma batida constante 

ou variável. As batidas podem ser fortes, 

extensas, breves ou suaves, que são 

aplicadas à composição musical 

conforme a necessidade. 
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Outro conceito importante vinculado ao 

ritmo é o do compasso. De acordo com o 

tipo de compasso empregado se definirá 

o acento que as notas musicais 

assumirão dentro da composição 

musical. Na partitura ou pentagrama, o 

compasso aparece na forma da fração 

que surge no início da pauta, 

determinando como se dará a 

velocidade, a divisão e agrupamento das 

notas. 

 

 

MELODIA 

 

 A melodia consiste em uma 

sequência de sons (notas musicais) 

dotada de ritmo. Na melodia ocorre a 

alternância de tons, ou seja, as notas, 

dispostas em sequência, possuem 

diferentes alturas (frequências) e formam 

assim a harmonia de uma música. Neste 

processo adentram as escalas musicais, 

pois para que uma melodia seja 

agradável aos ouvidos é necessária à 

inclusão de notas possíveis, notas 

‘certas’, assim formando uma harmonia. 

 Os estilos musicais possuem 

certas características quanto à melodia. 

Através da melodia podemos conceituar 

diversos estilos de música. 

  

REVISÃO - TESTE - 01 

1)A diferença entre som e barulho em 

uma nota musical se dá através: 

A(  ) da diferença entre  a força em que 

uma nota é tocada. 

B( ) do tipo de material que constitui um 

instrumento. 

C(x) o barulho se caracteriza pela 

formação de ondas sonoras irregulares, 

enquanto o som é caracterizado por  

formação de ondas sonoras regulares. 

D(  ) nos dois as ondas são irregulares. 

E( ) nos dois as ondas sonoras são 

regulares. 

1) C. - Quando ouvimos um barulho 

ou ruído, som sem definição 

precisa, há uma mistura confusa 

de sons, neste caso as ondas 

não são regulares, assim 

definimos a diferença entre som 

e barulho. 
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REVISÃO – TESTE - 02 

2)Chamamos de timbre 

A(   ) a altura de uma nota. 

B(   ) o tamanho de uma nota. 

 

C(x) o som característico de cada 

instrumento devido ao seu material, 

espessura das cordas e fabricação. 

D( ) a interferência entre as ondas 

sonoras. 

E( ) a força aplicada quando uma nota é 

produzida. 

3)C. - O timbre é definido pela 

característica de um instrumento, através 

do timbre percebemos a diferença entre 

um violino, piano, guitarra ou baixo e até 

mesmo entre duas guitarras, dois 

violinos, pianos...cada instrumento 

possui um timbre característico. 

 

TESTES 

A fim de averiguarmos os 

conhecimentos adquiridos com o estudo 

do capítulo I, seguem 5 testes contendo 

os gabaritos ao final. 

1)Os elementos fundamentais da música 

são: 

A(   ) métrica, som e altura. 

B(   ) altura, ritmo e textura. 

C(   ) textura , ritmo e escalas. 

D(   ) textura, harmonia, melodia e ritmo 

E(   ) harmonia, melodia e escala. 

 

2)Definimos por textura: 

A(   ) a frequência de cada nota. 

B(   ) a altura de cada som. 

C(   ) combinação de entrelaçamentos de 

sons que soam simultaneamente. 

D(   ) Resultado de diferentes melodias 

que acabam por formar um todo coeso, 

os sons de completam. 

E(   ) instrumentos que utilizam as claves 

de fá e sol simultaneamente. 

 

3)As linhas suplementares de uma pauta 

servem para: 

A( ) escrevermos o instrumento da 

música. 

B(   )  escrever as notas que estão acima 

do dó central. 

C(   ) escrever as notas que estão abaixo 

do dó central. 

D(   ) escrever somente as notas graves. 

E(   ) escrever somente as notas altas. 

 

4)Na polifonia: 

A( )diferentes instrumentos realizam 

linhas melódicas distintas. 

B(   ) diferentes instrumentos tocam uma 

melodia paralela. 

C(   ) os instrumentos tocam de maneira 

uníssona. 

D(   ) todas as alternativas estão corretas. 
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E( ) nenhuma das alternativas está 

correta 

 

5)Processo de textura musical que se 

Caracteriza por apresentar uma textura 

em que o acompanhamento de um trecho 

ou música se desenvolve independente 

da melodia central. 

A(   ) monofonia. 

B(   ) heterofonia. 

C(   ) polifonia. 

D(   ) homofonia. 

E( ) nenhuma das alternativas está 

correta. 

 

Gabarito: 

1D. 2C. 3B. 4A. 5B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 INSTRUMENTOS 

MUSICAIS 

 

 Há uma série de instrumentos 

musicais. Cada instrumento tem sua 

peculiaridade, possui forma, material e 

timbre característico. Podemos 

classificar os principais instrumentos 

existentes em quatro categorias 

distintas, são elas: cordas, madeiras, 

metais e percussão.  

 

CORDAS 

 Entre os principais instrumentos 

de cordas estão a guitarra, o violão, 

violino, baixo elétrico, violoncelo, 

cavaquinho, harpa, cravo, o piano e a 

viola. 
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 A guitarra elétrica é um dos 

instrumentos mais populares hoje em dia 

no mundo. O nome origina do termo 

grego ‘Khetara’.  

 Guitarra é um termo amplo que 

se refere a uma série de instrumentos de 

cordas beliscadas, que possuem 

geralmente de 4 a 12 cordas tensionadas 

ao longo do instrumento, além de um 

braço, sobre o qual as cordas passam, 

permitindo ao executante controlar a 

altura da nota produzida. Existem 

versões acústicas, que possuem caixa 

de ressonância e elétricas, que podem 

ou não possuir caixa de ressonância, 

mas utilizam captadores e amplificadores 

para aumentar a intensidade sonora do 

instrumento. 

 As guitarras, bem como a maior 

parte dos instrumentos de cordas são 

construídas pelo luthier. O músico que a 

executa é chamado guitarrista. 

 No Brasil, o termo “guitarra” 

refere-se exclusivamente à guitarra 

elétrica e a palavra “violão” é usada para 

se referir tanto à guitarra clássica, como 

à guitarra acústica, esta segunda com 

cordas de nylon ou mesmo com cordas 

de aço, como no caso do violão folk. 

 O termo “guitarra” também é 

utilizado para se referir a famílias de 

instrumentos com algumas 

similaridades, embora nem sempre com 

a mesma acepção. Para alguns autores, a 

família das guitarras engloba qualquer 

cordofone com braço e caixa de 

ressonância cujas cordas são 

beliscadas. Isso inclui instrumentos tais 

como: o alaúde, o bandolim e o banjo. 

Mas outros autores apenas consideram 

como família das guitarras os 

instrumentos de cordas beliscadas que 

têm a caixa em forma de “8”. Isso inclui 

instrumentos tais como o cavaquinho e a 

viola. 

 

 Os estilos de música mais 

tocados com a guitarra são o Pop, rock, 

heavy metal, blues e instrumental guitar, 

estilo que apresenta grandes ícones da 

música como: Joe Satriani, Steve Vai, 

Malmsteen, Paul Gilbert, etc. 

 O violão é um instrumento que 

compreende vários modelos, assim 

como formas distintas quanto ao número 

de cordas. Há violões com 6,7,10 e 12 

cordas. Trata-se de um instrumento que 

expressa diversas formas de cultura pelo 

mundo, como a música flamenca, na 

Espanha, a Bossa Nova, no Brasil, moda 

de viola, etc. O violão tem expressão 

desde a Idade medieval, com o Alaúde. É 

composto de um braço de normalmente 

21 casas, seu corpo pode ser ligado ou 

colado ao braço. 
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 O violão é um instrumento típico 

da música brasileira. Porém, não foi 

criado no país. Especula-se que sua 

origem seja da região Oriental, levada à 

Península Ibérica pelos Árabes. Outra 

teoria é que seja originário da Grécia ou 

de Roma, descendendo da Lira 

grega. Seja qual for a  sua origem, ao 

longo dos séculos os instrumentos 

percussores do violão foram sendo 

gradativamente transformados, sendo 

muito usados na Espanha e em Portugal. 

A nomenclatura espanhola do violão é 

guitarra, assim como a inglesa (guitar). 

Por isso, para evitar confusões de 

nomes, em vários países se costuma 

chamar o violão de Spanish Guitar 

(Guitarra Espanhola), distinguindo-o da 

Guitarra Elétrica. O nome violão é 

especificamente usado no Brasil e em 

Portugal, sendo neste último também 

chamado de Viola. 

 

 

  

 O piano é um instrumento ligado 

à música erudita, sendo de grande 

agrado e considerado um dos mais belos 

instrumentos de corda.  

 É muito conhecido hoje em dia 

talvez por ter sido o principal 

instrumento usado por importantes 

músicos da história, como Mozart e 

Beethoven. Munido de um teclado 

geralmente composto por 88 teclas, o 

mesmo é um instrumento musical de 

corda percutida. O som é gerado pelo 

acionamento dos martelos de madeira, 

que percutem as cordas em seu interior. 

  

 Foi criado pelo inventor italiano 

Bartolomeu Cristofori, por volta de 1700. 

Cristofori procurou idealizar uma 

evolução do cravo, um instrumento 

bastante parecido com o piano, com a 

diferença de suas cordas serem tangidas 

por bicos de penas. A principal diferença 

entre os dois instrumentos é que o piano 

é capaz de emitir sons suaves ou fortes, 

de acordo com a intensidade do músico, 

enquanto o cravo, não. É aí que 

encontramos a origem da palavra 

“piano”, que em italiano significa 

“suavemente”. 

 Os primeiros pianos eram 

bastante precários. Em 1783, o 

instrumento sofreu uma grande evolução 

quando o inglês John Brodwood criou o 

pedal surdina e o pedal direito. Outro 

avanço se deu em 1821, com o francês 

Sébastien Erhard, o qual criou um 

mecanismo que permitia o toque de uma 

tecla repetidamente. 
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A segunda metade do século XIX serviu 

para o aperfeiçoamento e para a 

introdução destas novas ideias nos 

modelos fabricados. Durante o século 

XX, o piano já era um dos principais 

instrumentos musicais, uma 

consequência natural de sua 

versatilidade e grande aplicação na 

música ocidental. 

 

 

 O violino possui quatro cordas, 

são elas mi lá, ré e sol. Seu timbre é 

agudo, apesar de depender do tipo de 

encordoamento utilizado, pois pode 

chegar a ter um som mais ‘aveludado, 

suave’.  

 O instrumento data do século 

XIV. Sua fabricação foi considerado uma 

arte durante muitos séculos, onde três 

família mantinham a essência de sua 

construção, os Amati, Guarnieri e 

Stradivari. Um violino Satradivarius é 

uma verdadeira relíquia hoje em dia, 

chegando a custar mais de três milhões 

de dólares uma peça do século XV. 

 A Harpa possui um formato de 

triângulo e suas cordas, com extensões 

diferentes, são posicionadas de maneira 

perpendicular à caixa de ressonância. 

Este instrumento provavelmente procede 

dos ancestrais arcos utilizados para 

caçar alimentos; o homem primitivo 

percebeu, aos poucos, o som que era 

produzido quando suas mãos tocavam 

levemente as cordas da arma 

improvisada. Seu próprio formato remete 

à forma deste artefato. 

Madeiras 

 Os instrumentos desta 

característica têm em sua origem a 

construção em madeira, mas hoje em dia 

possuem outros materiais também em 

sua fabricação. Os sons são produzidos 

através de uma coluna de ar que vibra 

dentro de um tubo.  

 Os orifícios, chaves e alavancas 

que compõe a coluna dos instrumentos 

são acionados pelo instrumentista e o 

comprimento do tubo é alterado, 

modificando assim o som. 

 O Oboé é um instrumento muito 

conhecido, assim como o clarinete e o 

fagote. 

 

Oboé 
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Metais 

 Os instrumentos de metal são 

formados por um tubo longo que 

apresentam em uma extremidade um  

 

bocal e na outra uma boca de sino. 

Antigamente estes instrumentos eram 

fabricados de latão, mas hoje em dia 

praticamente todos são fabricados a 

partir de liga de metais.  

 Entre os instrumentos do naipe 

ou classificação de metais mais 

conhecidos estão o trompete, a tuba e o 

trombone. 

 

 

 

 

 

APRECIAÇÃO MUSICAL 

 Para que se entenda a música, 

torna-se fundamental a arte da 

apreciação musical. A capacidade crítica, 

assim como a audição musical remete 

um grande conhecimento ao estudante 

ou apenas amante da música. 

 Alguns pontos são cruciais para 

a apreciação musical: composição e 

execução. A composição requer 

conhecimento e análises da estrutura 

que compõe um arranjo, sua harmonia. 

Execução é o modo como a música é 

tocada, dirige o uso de determinado 

instrumento e a habilidade do músico. 

 Keith Swanwick, pesquisador e 

educador musical, nascido na Inglaterra, 

baseado na obra de Piaget criou uma 

teoria sobre o desenvolvimento musical 

de crianças e adolescentes, estudando 

as diferentes maneiras de ensinar e 

aprender música. 

 Swanwick (2003, p.93) descreve 

os critérios de avaliação da apreciação 

musical da seguinte forma: 

 

Nível 1 [Fase Sensorial] - O aluno 

reconhece qualidades e efeitos sonoros,  

percebe claras diferenças de níve l de 

intensidade, altura, timbre e textura.  

Nada disso é analisado tecnicamente, e 

não existe consciência do caráter 

expressivo ou das relações estruturais. 

 

Nível 2 [Fase Manipulativa] – O aluno 

percebe tempos constantes ou 

flutuantes, identifica sons vocais e 

instrumentais específicos e estratégias 

relacionadas ao tratamento do material 

musical, como glissandos, ostinatos e 

trinados; ainda não relaciona esses 

elementos ao caráter expressivo e 

estrutural da peça. 

 

Nível 3 [Fase Expressão Pessoal] - O 

aluno descreve o caráter expressivo, a  
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atmosfera geral, o humor ou caráter e as 

qualidades de sentimento de uma peça, 

talvez por meio de associações não 

musicais e imagens visuais. Relaciona 

mudanças no manuseio do material 

sonoro, especialmente velocidade e  

 

intensidade, com mudanças no nível 

expressivo, mas sem atentar para as 

relações estruturais. 

 

Nível 4 [Fase Vernáculo] - O aluno 

identifica lugares-comuns não 

organização métrica, sequencias, 

repetições, síncopes, bordões, 

agrupamentos, ostinatos; percebe o 

gesto musical convencional, a forma e o  

tamanho da frase. 

 

Nível 5 [Fase Especulativa] - O aluno 

percebe relações estruturais, o modo 

como os gestos e as frases musicais são 

repetidas, transformadas,contrastadas 

ou conectadas. Identifica o que não é 

usual ou inesperado em uma peça 

musical, percebe mudanças de caráter 

pela referência à corinstrumental ou 

vocal, à altura, velocidade, intensidade, 

ritmo e tamanho de frase, sendo capaz 

de discernir em que proporção isso 

acontece, se de maneira gradual ou 

súbita. 

 

Nível 6 [Fase Idiomática] - O aluno coloca 

a música num contexto estilístico e 

demonstra consciência dos expedientes 

técnicos e procedimentos estruturais 

que caracterizam um idioma, tais como 

harmonias distintas e inflexões rítmicas, 

sons vocais, seções intermediárias 

contrastantes. 

 

Nível 7 [Fase simbólica] - O alunos têm 

consciência de como o material sonoro 

está organizado para produzir um caráter 

expressivo específico e relações formais 

estilísticas coerentes. Existem insights 

individuais e apreciação crítica 

independente. Revela um sentimento de 

valorização da música que pode ser 

evidenciado por um compromisso de 

envolvimento pessoal em uma área 

musical escolhida e/ou um compromisso 

pessoal com determinadas obras, 

compositores e intérpretes.  

 

Nível 8 [Fase Sistemática] - a pessoa 

revela uma profunda compreensão do  

valor da música, devido a uma 

sensibilidade desenvolvida com 

materiais sonoros, à habilidade de 

identificar expressões ou compreender a 

forma musical. Existe um compromisso 

sistemático com a música como uma 

forma significativa de discurso simbólico 

(Swanwick, 2003, p.93). 

  

 O processo de ensino-

aprendizagem musical requer certos 

cuidados quanto ao repertório escolhido 

para a apreciação musical: o uso da 

música instrumental possibilita ao 

sujeito a percepção do valor expressivo 

de uma composição, sem o desvio de 

atenção à letra, possibilitando desta 

forma melhor audição quanto aos 

aspectos de arranjo e execução.  

Os gêneros musicais devem ser 

variados, fazendo com que o aluno 

perceba a música como fator global, sem 

apegos a determinado tipo de 

musicalidade. 
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