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A música (do grego musiké téchne, a arte das 
musas) é uma forma de arte que se constitui na 
combinação de vários sons e ritmos, seguindo uma 
pré-organização ao longo do tempo.

Wikipedia
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As notas musicais

Para entender as ideias deste curso, é preciso 

familiarizar-se com alguns aspectos técnicos da 

música, determinantes em todo o processo de 

desenvolvimento desta linguagem.

As notas são a matéria-prima da música, elas re-

presentam os sons que já existem na natureza, 

com suas características e peculiaridades. A al-

tura de uma nota individual, mais grave ou agu-

da, é representada dentro de um sistema gráfi-

co que regula a altura através de cinco linhas e 

quatro espaços e a duração, através de uma es-

cala de subdivisões do tempo.

A escrita musical, usada no ocidente, utiliza um grupo de cinco linhas horizontais, 

logicamente com quatro espaços entre essas linhas, nos quais são representadas as alturas 

dos sons, como uma escada onde cada linha e espaço representam um degrau, colocando os 

sons em ordem ascendente, de baixo para cima.

Usando um sinal ao início de cada grupo de linhas ou pentagrama, como é oficialmente 

chamado, passamos a dar nomes aos desenhos colocados nas linhas ou espaços. Isso segue 

uma ordem que todos costumam conhecer, mas se você não se lembra, chamamos de DO - RE 

MI - FA - SOL - LA - SI.

Claro que essas notas costumam aparecer aleatoriamente nas músicas, ou repetidas. Tudo 

depende de qual melodia nós imaginamos e escrevemos para nunca mais esquecer.

Ao sinal colocado no início do pentagrama, que determina como se chamarão as notas, 

chamamos de clave e temos um total de três: clave de SOL, clave de FA e clave de DO.

Assim está constituído, atualmente, o pentagrama musical:
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Abaixo, as claves utilizadas nas partituras para identificar as notas e um exemplo de como 
todos esses elementos são usados:

Se queremos modificar o som original das notas, adicionamos sinais que possuem essa 
função e são chamados de alterações, num total de quatro e que, com o tempo, trouxeram 
grande influência em todo um sistema de organização dos sons, conhecido como escalas. 
Divididas em dois grandes grupos, denominados de maiores e menores.

Na maior parte da história da música, as melodias foram compostas com notas das escalas 
maiores e menores, ajudando a determinar o espírito de uma peça musical. As escalas 
também regem a harmonia, em que duas ou mais notas são tocadas juntas.

Ao longo da história, novos instrumentos foram inventados e os antigos aperfeiçoados, 
dando aos compositores e músicos, novos sons com que trabalhar.

Cada instrumento tem um timbre distinto e diferentes combinações de instrumentos e vozes 
se desenvolveram com o tempo.
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O som

O som é um fenômeno físico, independente das 
reações, sensações e da forma como a música 
interfere em nossas emoções, ele se origina a 
partir da vibração dos corpos. 

O som é produzido ao criarmos algum tipo de 
mecanismo que altere a pressão do ar em nos-
sa volta. Na verdade, para a produção do som, 
é mais importante a velocidade com que a pres-
são varia do que seu valor absoluto. Podemos 
dizer que o som é produzido ao colocarmos uma 
quantidade de ar em movimento.

É variação da pressão sobre a massa de ar que 
causa os diferentes sons, dentre eles, os que 
são combinados para criar a música. A vibra-
ção de determinados materiais é transmitida às 
moléculas de ar sob a forma de ondas sonoras.

Percebemos o som porque as ondas no ar che-
gam aos nossos ouvidos e fazem os tímpanos 

vibrar. As vibrações são transformadas em im-
pulsos nervosos, levadas até o cérebro e lá co-
dificadas.

Uma nota musical é um som cuja frequência de 
vibração encontra-se dentro do intervalo per-
ceptível pelo ouvido humano.

Clique aqui para ver as cordas de um violão vibrando neste vídeo, observe como cada uma tem 
uma vibração diferente e isso depende da espessura.

VIVÊNCIAS

As características do som

Altura
As vibrações regulares do ar que 
produzem os sons musicais (notas), 
o contrário deste efeito, ou seja, as 
vibrações irregulares configuram os 
ruídos. A vibração rápida produz os 
sons agudos e o contrário, as vibra-
ções lentas resultam nos sons graves.

Como regra geral, quanto mais com-
prida for a corda ou a coluna de ar, 
mais baixa a altura. O mais baixo li-
miar da audição humana é de cerca 
de 16-20 vibrações por segundo, en-
quanto o limiar mais alto gira em tor-
no de 20 mil vibrações por segundo.
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https://youtu.be/wyM2qyeOKfQ
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Duração
Diversas atividades humanas, como correr, ca-
minhar e dançar possuem velocidades de exe-
cução diferentes. Todas, normalmente, são 
realizadas em movimentos regulares e seme-
lhantemente acontece com a música.

Nosso coração tem uma média 60 a 100 bati-
mentos por minutos, alguns um pouco mais ou 
menos, mas se mantém dentro deste mesmo 
âmbito.

Os sons, além de sua altura, também têm a ca-
pacidade de manter-se propagando por maior 
ou menor tempo, o que chamamos de duração.  
Às diferentes durações dos sons, denominamos 
de ritmo.

Estas durações estão estreitamente associadas 
à uma unidade de medida que os regula, se for 
maior ou menor, chamada de pulsação. Falamos 
um pouco sobre esse assunto em nossas “Vi-
vências”, na primeira parte desse trabalho.

A forma pela qual foi desenvolvido um código 
de escrita para a duração dos sons são as figu-
ras e numa relação matemática, dividimos ou 
agrupamos pulsação. Veja, abaixo, um exemplo:

Intensidade

Assim como a altura e a duração dos sons po-

dem variar, o volume também. Os sons podem 

ser ouvidos em volumes altos ou baixos, com 

maior ou menor energia.

Na música ocidental, essa variação intensidade 

ficou conhecida como dinâmica e normalmen-

te utilizamos palavras de origem italiana para 

designá-las.
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Metrônomo: ajuda o estudante a marcar o tempo da música
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Timbre
Aqui está a personalidade dos sons, a caracte-
rística que nos permite distinguir quais instru-
mentos estão sendo executados, apenas ou-
vindo. Isso tem a ver com o corpo vibrante que 
produz a movimentação do ar.

Além do material com o qual é feito influenciam, 
nesse processo, a forma com a qual o corpo é co-
locado em vibração e o material utilizado para 
produzir a ressonância dessa matéria sonora.

Os instrumentos de cordas normalmente são 
construídos em madeira. Nesse caso, temos a 
corda (feita normalmente de material metálico) 
vibrante, que movimenta o ar, associada as pe-
ças de madeira que transmitem a vibração para 
o corpo do instrumento, fazendo com que ele 
amplifique essas vibrações e produza o som que 
recebemos.

Os instrumentos de sopro, que utilizam dois ma-
teriais em sua construção (madeiras e metais), 

possuem corpos maiores ou menores, nos quais 
o ar é movimentado, através do sopro, fazendo 
com que o corpo do instrumento vibre em dife-
rentes tamanhos, dependendo orifícios abertos 
e fechados.

No caso dos instrumentos de sopro, além dos 
materiais utilizados em sua construção, ainda 
temos a característica da emissão, através de 
embocadura livre (flautas transversas), palhe-
tas simples e duplas (oboés, clarinetas e fago-
tes) ou bocais (trompas, trompetes, trombones 
e tuba).

Os instrumentos de percussão, feitos com di-
versos materiais, normalmente têm uma mem-
brana que é colocada em vibração através do 
golpe de uma “baqueta” ou “masseta” (caixa-
-clara, tímpanos e bombo).

Essas são as razões pelas quais, reconhecemos 
os instrumentos que escutamos, cada qual com 
seu timbre.
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Já falamos sobre diversos assuntos relacionados 
à música ocidental. Certamente, após concluir o 
estudo deste trabalho, você poderá se relacio-
nar muito melhor com a matéria musical, quer 
seja erudita ou popular, sua visão será comple-
tamente diferente, porque entenderá como se 
processam os protocolos de criação e reprodu-
ção. Vamos falar um pouco sobre as famílias de 
instrumentos. As principais famílias serão lista-
das abaixo.

CORDAS
Essa família se subdivide, dependendo da forma 
como produzimos o som em cada um de seus in-
tegrantes.

Se utilizamos o arco para tanger a corda, temos 
a famílias de cordas friccionadas, formada pelo 
violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo.

Se acaso utilizarmos a ponta dos dedos para to-
car as cordas, temos os instrumentos de cordas 
dedilhadas, como a harpa. 

A família dos instrumentos de cordas tem mais 
integrantes! Ainda temos as cordas percutidas, 
como o piano e as cordas pinçadas, como o cra-
vo. Não podemos esquecer da celesta também.

Os instrumentos e suas principais características

Clique nas imagens para conhecer to-
dos os instrumentos de corda apontados 
nessa breve explanação!

https://youtu.be/YFPQHRElVdU
https://youtu.be/EUVFB23eBzA
https://youtu.be/IkOeBXhIqLc
https://youtu.be/O-rULmMTTdE
https://youtu.be/9xtUivQODHw
https://youtu.be/D6D6-Q41y_s
https://youtu.be/H7HIGKnCWLY
https://youtu.be/crS7sUROwVA
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SOPROS

Essa família também tem ramificações que são 
diretamente ligadas à forma como produzimos 
os sons. A primeira família é a das madeiras.  
Isso mesmo! A família de sopro das madeiras é 
formada pela flauta transversal, o flautim, o 
oboé, o corne inglês, a clarineta, a requinta e o 
clarone, o fagote e o contrafagote.

Então, você me pergunta: mas a flauta transver-
sal é um instrumento de metal, como está numa 
família onde os instrumentos são denominados 
“de madeira”?

Simples de responder! As flautas, durante todo o 
seu desenvolvimento até chegar ao formato mo-
derno, em grande parte do tempo, eram fabrica-
das em madeira, sobretudo no Período Barroco.

Descubra qual é o instrumento de sopro, clicando nas imagens para conhecer cada um deles!

https://youtu.be/50yG6pGTuzc
https://youtu.be/VVfH5cquYoA
https://youtu.be/xunlMpeqjjQ
https://youtu.be/GRQzaJhcHkc
https://youtu.be/I7bZH5KU36M
https://youtu.be/kH0aMd1cSOQ
https://youtu.be/Wp9ZLMpVt-c
https://youtu.be/Ysy1FNHnNuM
https://youtu.be/OLzfbWPCC9Y
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Não posso me esquecer das flautas doces, que 

ainda existem e costumam ser utilizadas com 

muita frequência em atividades escolares, por 

se tratar de um instrumento de fácil iniciação. O 

que muitas pessoas não sabem é que esta flau-

ta possui um repertório de difícil execução, que 

exige muito estudo e prática. 

Clique na imagem ao lado para saber mais sobre 

a flauta doce e clique aqui para conhecer o con-

certo Per flautino, de Antônio Vivaldi.

Os instrumentos de sopro também podem ser fabricados de metal e, portanto, pertencentes 
à família dos metais. Essa família é formada pelas trompas, os trompetes, os trombones e a 
tuba, os saxofones (soprano, alto, tenor e barítono). Clique nas imagens para saber quais são 
esses instrumentos!

https://youtu.be/fZ5G66XfIPw
https://youtu.be/jJprB7MnHVo
https://youtu.be/tonaGFKYQ7E
https://youtu.be/FZkwb5PadbA
https://youtu.be/4PmHuqy6DtA
https://youtu.be/MeGzP9nuz0I
https://youtu.be/Dx4eGwhFd_Y
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PERCUSSÃO

A última família é a dos instrumentos de percus-
são. Essa família é muito diversificada e de certa 
forma, um pouco confusa, porque os composi-
tores já usaram tantos instrumentos diferen-
tes para efeitos em suas músicas, sobretudo na 
música moderna, que fica até difícil relacionar o 
que se pode considerar como instrumentos de 
percussão. É muita criatividade!

Para você ter uma ideia, já elaboraram um dicio-
nário dos instrumentos de percussão. Isso mes-
mo, uma espécie de “bula” para que os interpre-
tes não se enganem ao tentarem interpretar as 
solicitações dos compositores criativos.

Vamos, então, falar dos principais: temos duas 
ramificações nessa família, a dos instrumentos 
de percussão com sons determinados, ou seja, 
que podem ser afinados em alturas reconhecí-
veis. Nessa categoria, podemos citar os tímpa-
nos, o glockenspiel, a marimba, os xilofones, as 
campanas tubulares.

E a outra categoria, os instrumentos de sons ir-
regulares, ou seja, aqueles que produzem o efei-
to, mas não são afinados buscando alturas cer-
tas de notas.

Nessa categoria temos o triângulo, o pandeiro, a 
caixa clara, as castanholas, os pratos de choque 
e suspensos, e o bombo.

Para saber mais sobre os instrumentos de 
percussão, clique na parte 1 e na parte 2 
do vídeo no qual a musicista Elisabeth Del 
Grande nos conta sobre o conjunto de instru-
mentos que compõem a percussão de uma 
orquestra sinfônica.

Para saber mais sobre os tímpanos, clique 
na imagem ao lado!
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https://youtu.be/d0aVDMOO-2U
https://youtu.be/Krj4pJRGu9g
https://youtu.be/JEmyVXDgzaw
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Não poderíamos deixar de falar sobre um tipo 
de artista que, diferentemente dos demais mú-
sicos, não tem som próprio. “Como assim?”, você 
deve estar se perguntando. Sim, esse músico de-
pende de outros músicos para colocar a música 
em prática. Sua comunicação se dá através dos 
gestos, da linguagem visual e precisa ser muito 
claro para conseguir os resultados desejados.

Essa pessoa da qual estamos falando é o maes-
tro. Clique aqui para saber mais sobre essa im-
portante função dentro de uma orquestra.
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Apresentando os instrumentos, certamente você pode perceber algumas características que 
gostaríamos de ressaltar.

Materiais
A primeira delas é sobre os materiais, ou seja, qual a matéria principal para a construção dos 
instrumentos musicais. Muitos de madeira, outros de metal, outros fazem uma associação de 
vários elementos.

Medidas
As proporções utilizadas para a construção também interferem em outros aspectos relacio-
nados ao som emitido. Instrumentos grandes costumam produzir sons na tessitura grave, en-
quanto os menores emitem sons na tessitura aguda da escala musical.

Estes são elementos físicos que interferem profundamente nas características do som. Tama-
nho e materiais definem consideravelmente no timbre dos instrumentos, lembra dessa ca-
racterística do som? Falamos sobre esse assunto algumas linhas atrás. Se não lembrar, volte 
um pouco. No caso dos cordas, instrumentos grandes necessitam de cordas com espessura 
maior que os instrumentos de dimensões pequenas.

https://youtu.be/hZEZao_7Pag
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