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CURSO: História da Música 

A música fascina as pessoas desde sua origem, nesse curso veremos um 

pouco da história desde seu surgimento. 

                                                                                                          Júlio Vallim 

 

   Estudos científicos notam que a música data de 50.000 anos atrás. 

Nas tribos africanas a música era parte central de cultos e 

comemorações tribais. Desta forma podemos conceituar que a 

música foi criada no continente africano, a partir daí se espalhando 

pelo mundo. 

   Desde sua criação é fonte de percepção quanto à cultura, folclore e 

costumes dos povos. 

   Na pré-história os seres já produziam algum tipo de música através 

dos utensílios encontrados na época. O som estava presente para 

afastar criaturas, impor medo ou dar sentido de coragem aos homens 

da era. 

   No Egito, em 4.000 a.C. a música adquiriu tom solene ao ser 

utilizada em solenidades militares e em rituais de agricultura. 

   Na Ásia, por volta de 3.000 a.C.  a importância da música ganhava 

expressão e tons sagrados ao ser considerada por indianos e 

chineses uma forma de meditação e de auxílio a paz interior. A cítara 

era o instrumento mais utilizado nesta época. 
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   A teoria musical começou a ser estudada no século V a.C. e a 

maioria das peças são gregas. Os filósofos gregos estudavam a 

música em sua teoria. Pitágoras é considerado o “pai da música”, 

aliava à matemática aos métodos criados em escalas e composições 

musicais. O filósofo considerava a música a chave para os segredos 

do Universo e sua consciência, juntamente com a ciência exata da 

matemática.  

   Após o período renascentista, durante o século XVIII, surge a 

música barroca, dando alusão à música clássica, um dos períodos 

mais notórios de essência musical. Surgem os grandes compositores: 

Bach, Bethoveen, Strauss, Chopin, Schumann, Wagner, Verdi, 

Tchaikovsky, entre outros. A música passa a conter um tom de 

excelência, cultura e magnitismo perante a sociedade. 

   No século XX, com a globalização e o crescimento das 

possibilidades de fusões culturais no planeta, a música adquire 

tendências e novas técnicas, passando a possuir diversos estilos 

distintos. Este processo está em vigor nos dias atuais e a cada 

momento a música ocupa mais espaço na sociedade e nas formas 

culturais pelo mundo. 

MÚSICA DO BRASIL 

   A música, no Brasil, teve sua origem e formação através da mescla 

de elementos característicos da África e Europa. Os escravos 

trouxeram a musicalidade afro, enquanto os colonizadores são 

responsáveis pela junção da música europeia ao nosso país. 

   Podemos conceituar a entrada da música no Brasil e suas 

características até o século XIX, como responsabilidade dos 

colonizadores portugueses, que trouxeram a cultura da música 
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erudita, sua teoria, harmonia e forma de arranjos.  Os escravos 

africanos trouxeram a influência rítmica, a dança e alguns 

instrumentos que contribuíram para a música folclórica e para os 

estilos musicais brasileiros atuais, que ganharam força a partir da 

entrada do século XX.  

   A cultura indígena não acrescentou traços à musicalidade brasileira, 

fora alguns estilos regionalistas, apenas cultuados e conhecidos em 

alguns estados de nosso território.  

 

   A Capoeira contribuiu com suas danças e instrumentos, assim 

como acrescentou à forma rítmica dos sons populares no Brasil, 

sendo uma das primeiras formas musicais trazidas pelos escravos ao 

nosso país. 

 

   As características das músicas alemã, francesa, italiana e espanhola 

também fizeram parte da construção da musicalidade brasileira, 

através dos imigrantes entre os séculos XVIII e XIX. Após a entrada do 

século XX a música americana adentrou nossa cultura de forma vasta 

e precisa, o Jazz, soul, rock e pop mesclaram à música brasileira 

devido ao grande processo de globalização ocorrido no mundo.  
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A MÚSICA NO BRASIL, HOJE EM DIA 

   Atualmente, a música pelo Brasil apresenta uma enorme diversidade 

cultural, rítmica e harmônica.  Dentre os estilos mais populares, 

podemos destacar o pagode, sertanejo, axé, e o pop rock. 

Pagode: Tem sua origem nos subúrbios do estado do Rio de Janeiro, 

origina-se do samba. O termo pagode vem do nome dado às festas 

nas senzalas, regadas à música, dança e alegria. 

Sertanejo: Estilo de som que teve sua origem na região Centro-Oeste 

do Brasil, mais precisamente em Goiás, a partir de 1910. Inicialmente 

era chamada de ‘modinha’, ‘moda de viola’, ‘batuque’, seu principal 

instrumento é a viola. Esse estilo musical tem grande popularidade 

hoje em dia, sendo adaptado ao estilo ‘Sertanejo Universitário’, com 

letras sobre amor, como principal tema. 

Axé: O nome axé vem da capoeira, significa energia, ânimo, 

disposição. No candomblé é utilizado também como saudação, traduz 

a intenção de enviar boas energias a quem se dirige o cumprimento.  

   O estilo musical surgiu na Bahia, na década de 80, meio ao carnaval. 

Forma uma junção de estilos como o Frevo, reggae, merengue, forró, 

maracatu e outros estilos afro-latinos. Seu ritmo é caracterizado por 

ser vibrante, alegre, impulsiona o balanço e a dança do corpo.  
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A ‘Micareta’ é uma festa tradicional da Bahia, trios elétricos passam 

pela avenida cercados por uma multidão de pessoas. 

 

Pop Rock: O pop rock é um estilo de música que traz o rock de uma 

maneira mais popular, com ritmo e arranjos mais maleáveis a 

qualquer tipo de público, diferente do rock, onde as guitarras 

apresentam uma sonoridade mais forte e mais agressiva. As letras 

são variadas, trazem como temas o amor, guerra, sociedade, política, 

injustiças sociais, fatos históricos, etc. No Brasil o Pop Rock teve 

grande participação em movimentos populares, com bandas como 

Legião Urbana, Plebe Rude, Barão Vermelho, entre outras.  

  

Grupo Barão Vermelho 

 

 Mas o Brasil não possui em sua 

história musical somente expressão nestes estilos, o Heavy metal 
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brasileiro tem grande importância no mundo, bandas brasileiras como 

Angra, Sepultura, Almah têm grande espaço no cenário mundial.  

 Também temos o estilo cultuado até 

hoje em dia fora do Brasil, criado aqui e que trouxe grandes ícones e 

expoentes musicais ao nosso país, conhecidos por todos os lados: a 

Bossa Nova. Músicos como João Gilberto, Nara Leão, Toquinho, Elis 

Regina, Tom Jobim (autor da célebre “Garota de Ipanema”, gravada 

até mesmo por Frank Sinatra, ícone da música mundial) construíram 

esta que é sem dúvida uma das formas mais intelectuais da música 

brasileira, na década de 1950. 

 Finalmente, mas não menos 

importante, temos a música erudita brasileira, onde o maestro e 

compositor Villa-Lobos (consagrado na Europa como o melhor 

músico contemporâneo, comparado a Bach, Beethoven, Mozart, entre 

outros) apresenta uma enorme quantidade de material clássico. Suas 

obras mesclavam elementos da cultura brasileira à música erudita. 

Carlos Gomes, também compositor brasileiro, autor da obra ‘O 

Guarani’, também possui suma importância ao cenário musical 

brasileiro e a sua história.  

 

Heitor Villa-Lobos conseguiu elaborar composições eruditas, com 

tons populares característicos do Brasil. 
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MÚSICA DO MUNDO 

 

 

   A música acompanhou as evoluções do mundo, desde sua origem, 

passando pela música barroca, romântica até os dias de hoje. Desde 

as músicas tribais, de origem africana, músicas rituais, compostas na 

Grécia antiga e no Egito até os dias de hoje temos uma enorme 

variação de estilos, formas e características musicais presentes em 

nossa história. 

   Todas as épocas foram marcadas pela importância da música juntos 

às expressões artísticas decorrentes na sociedade.  

   O Barroco deu alusão às músicas sacras e as composições 

eruditas, as Odes musicais (músicas feitas a fim de exaltação) 

ganharam expressão no Egito, em Roma e na Grécia antiga. O período 

romântico trouxe a música como forma de externalizar os 

sentimentos, enquanto o Realismo a colocou como forma de 

engajamento social. Surge à música como forma de luta social, hinos 

operários, a música revolucionária atinge suma relevância na 

sociedade. 

   Desde as batalhas da era Medieval, os cânticos de guerra 

funcionavam como elemento motivador para os soldados, o próprio 
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som em batida rítmica das lanças tocando o solo antes de uma 

batalha servia para afrontar a tropa inimiga. 

   O Modernismo e a globalização trouxeram à música uma infinidade 

de características nos dias atuais. Hoje em dia há diversos estilos 

musicais, alguns formam ‘tribos’ ideológicas, outros pertencem a uma 

massa específica, mas a cada dia a forma de expressão musical 

atinge maior força cultural em nosso planeta. 

  

ESTILOS MUSICAIS PELO MUNDO 

   Atualmente, a música pelo mundo apresenta uma enorme 

diversidade cultural, rítmica e harmônica.  Dentre os estilos mais 

conhecidos podemos destacar alguns: 

Música Tribal: Tem sua origem no continente africano, origina-se dos 

rituais das tribos e suas comemorações ou louvações aos deuses.  

Pop Rock: O pop rock é um estilo de música que traz o rock de uma 

maneira mais popular, com ritmo e arranjos mais maleáveis a 

qualquer tipo de público, diferente do rock, onde as guitarras 

apresentam uma sonoridade mais forte e mais agressiva.  

   As letras são variadas, trazem como temas o amor, guerra, 

sociedade, política, injustiças sociais, fatos históricos, etc. 

 

Música Clássica: A música clássica, também chamada de erudita, é 

sem dúvida o estilo musical mais ‘intelectual’ de nosso mundo. Nos 

séculos XVII e XVIII era a música ‘popular’ na Europa, grandes 

compositores  surgiram na Alemanha. A música 
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erudita era a música ‘Real’ nos tempos monárquicos, a apreciação 

desta música era quase obrigatória na cultura europeia, mesmo no 

Brasil, no século XVIII e XIX fazia parte de uma boa educação saber 

ouvir este estilo. 

 

Grandes compositores da música clássica: 

   Da esquerda para a direita: 

Topo - Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, George Frideric 

Handel,Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven; 

segunda fila - Gioachino Rossini, Felix Mendelssohn, Frédéric 

Chopin,Richard Wagner, Giuseppe Verdi; 

terceira fila - Johann Strauss II, Johannes Brahms, Georges 

Bizet, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Antonín Dvořák; 

Fila de baixo - Edvard Grieg, Edward Elgar, Sergei 

Rachmaninoff, George Gershwin, Aram Khachaturian.  
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Rock: O rock é o estilo ‘rebelde’, possui várias subdivisões, entre elas 

o punk (estilo dotado com a ideologia da Anarquia como forma de 

controle na sociedade, o movimento punk é forte ainda hoje na 

Inglaterra). O Rock n’ Roll teve e tem um forte papel na sociedade, 

através de suas letras e contestações sociais. Alguns grupos, como 

os Beatles e os Rolling Stones e cantores como Elvis Presley 

marcaram gerações e marcam até hoje. 

 

Os Beatles 

 

Heavy metal: O Heavy Metal é um estilo de música que possui várias 

vertentes, que vão do heavy metal clássico, passando pelo trash, 

depht, melódico até as junções destes gêneros. Durante muito tempo 

este estilo foi considerado ser ligado ao malévolo, mas as bandas de 

heavy metal melódico e tradicional fazem letras onde vários aspectos 

da mitologia nórdica, grega e egípcia são apresentados como tema. 
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O grupo Iron Maiden existe desde os anos 80. Suas músicas têm 

como tema a poesia de grandes autores, filmes, mitologia e 

transformações da sociedade. 

Música Eletrônica: A música eletrônica surgiu na Europa e atualmente 

ocupa espaço em todos os cantos do mundo. As festas, chamadas de 

‘Raves’, são embaladas por este tipo de som. No mundo musical este 

tipo de som tem certo preconceito por parte dos músicos, pois a 

maioria dos Dj’s utilizam aparelhos eletrônicos, não instrumentos. 

 

A História da Guitarra e Curiosidades 

 

   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. 
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   O termo “guitarra” também é utilizado para se referir a famílias de 

instrumentos com algumas similariedades, 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. 

 

Origens e Desenvolvimento: 

   Instrumentos similares aos que hoje chamamos de guitarras 

existem ao menos há 5 mil anos. A guitarra parece derivar de outros 

instrumentos existentes anteriormente na Ásia Central. Instrumentos 

muito similares à guitarra aparecem em antigos alto-relevos e 

estátuas descobertas em Susa, na Pérsia (atualmente no Irã). 

   A guitarra, em forma muito próxima à guitarra acústica atual, foi 

introduzida na Espanha no Século IX, mas não se conhece com 

precisão toda a história deste instrumento. No entanto há duas 

hipóteses mais prováveis para a introdução da guitarra no ocidente. 

   A primeira hipótese é que a guitarra seria derivada da chamada 

khetara grega, que com o domínio do Império Romano passou a se 

chamar cítara romana, e era também denominada de fidícula. Teria 

chegado à Península Ibérica por volta do Século I com os romanos. 

Esse instrumento se assemelhava à lira e posteriormente foram 

acontecendo as seguintes transformações: os seus braços dispostos 

da forma da lira foram se unindo, formando uma caixa acústica, à qual 
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foi acrescentado um braço de três cravelhas e três cordas, e a esse 

braço foram feitas divisões transversais (trastes). 

   A segunda hipótese é de que este instrumento seria derivado do 

antigo alaúde árabe, nome originado da palavra al ud, (a madeira), e 

que teria sido levado para a Península Ibérica através das invasões 

muçulmanas. O alaúde árabe que penetrou na península nessa época 

foi um instrumento que se adaptou perfeitamente às atividades 

culturais e, em pouco tempo, fazia parte das atividades da corte. 

Outra hipótese é de que foram aplicadas as técnicas do alaúde 

(cordas beliscadas, número de cordas, afinação, etc.) a instrumentos 

de corda friccionada (nessa altura, chamadas “violas”). Isso explicaria 

o fato de em espanhol ter havido a distinção entre vilhuela de arco 

(viola tocada com um arco) e vilhuela de mano (viola tocada com a 

mão). 

 

Sobre o nome: 

   A palavra guitarra, em português, origina do espanhol guitarra e é 

utilizada, com pequenas variações, na maior parte das línguas 

modernas (guitar em inglês, guitare em francês, gitarre em alemão, 

chitarra em italiano, entre outras). Acredita-se que o nome se origine 

do termo grego khetara ou khitara. 

   A palavra guitarra também pode ser derivada do termo persa qitara, 

que dá nome para vários membros da família dos alaúdes. O nome 

guitarra teria, assim, sido introduzido pelos mouros durante as 

invasões muçulmanas no século X. 
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   Na maior parte dos países de língua portuguesa, o termo guitarra 

pode se referir a qualquer das variedades do instrumento, seja 

elétrica ou acústica. No Brasil e em Cabo Verde existe a designação 

violão para o instrumento acústico com cordas de nylon. É provável 

que o nome violão tenha surgido devido à semelhança com as violas 

no formato do corpo. Como a então guitarra era maior, passou a ser 

chamada popularmente de “violão” (como aumentativo de “viola”). 

Aos poucos o nome se consagrou no Brasil, e o termo guitarra foi 

quase totalmente substituído. Apenas no século XX o nome guitarra 

retornou ao vocabulário corrente dos brasileiros, mas apenas para 

designar a versão eletrificada. 

   Durante vários séculos de história a guitarra acústica ganhou 

diversas variedades. Há grandes variações em todas as 

características dos instrumentos: o tamanho e o formato da caixa de 

ressonância, o formato e a quantidade de aberturas frontais, o 

comprimento do braço, a quantidade das cordas, a extensão e a forma 

de afinação. Certas variedades se desenvolveram separadamente e se 

tornaram instrumentos específicos. 

   Além disso há algumas variedades que são frequentemente 

associadas ao gênero musical em que são usadas, como as guitarras 

de blues, folk, jazz e a guitarra clássica. Embora sejam 

fundamentalmente o mesmo instrumento, a variedade utilizada no 

flamenco, por exemplo, é diferente daquela utilizada na música 

clássica. 

 

Segundo Paco de Lucía, o inventor da guitarra tal como a 

conhecemos se chama Zyryab. Nascido em Bagdá, ele viveu no fim do 
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século VIII na corte de Córdoba. Foi Antonio de Torres, um luthier 

espanhol do século XIX que deu à guitarra a forma e as dimensões da 

guitarra clássica atual, a partir do qual, diversas outras variedades 

surgiram no século. 

   A guitarra elétrica surgiu, independentemente, pela mão de diversas 

pessoas nos anos 30. Inicialmente a eletrificação consistia em usar o 

próprio instrumento acústico com um microfone de voz dentro de sua 

caixa de ressonância. Mais tarde esse microfone foi substituído pelo 

microfone de contato chamado captador ou, em inglês pickup. 

Por nem sempre ser necessária uma caixa de ressonância acústica 

numa guitarra elétrica, surgiram às primeiras guitarras maciças 

(Fender Stratocaster e Gibson Les Paul) nas décadas de 1950 e 60. As 

cordas passaram a ser metálicas e captadores magnéticos de indução 

começaram a ser utilizados. 

 

Guitarra elétrica: 

   Na guitarra elétrica e no baixo, o corpo é uma peça maciça de 

madeira, geralmente maciça ou nos modelos mais populares, madeira 

laminada, pois isso produz instrumentos leves e muito rígidos, além 

de terem melhor sonoridade. As madeiras brasileiras mais comuns 

são o cedro, mogno, marfim, caxeta ou freixo. Em geral estes 

instrumentos são revestidos por finas lâminas de madeiras mais 

nobres ou pintados, muitas vezes com motivos bastante elaborados e 

multicoloridos. O corpo é geralmente entalhado ou escavado para 

permitir a montagem dos equipamentos eletrônicos. Um protetor de 

tampo, chamado escudo pode ser acrescentado para proteger o corpo 

do atrito com a palheta.                                                                                                    


