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Revisão - Elementos da Escrita Musical 

Parâmetro – Altura 

A Clave de Sol é a referência da leitura da partitura. Observe que 
ela se inicia na segunda linha do pentagrama, dando nome à nota “SOL”. 
 

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

 
 

 

As alturas são divididas por regiões. Quanto mais aguda for a nota, maior será o número de 
sua altura, quanto mais grave, menor: 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro – Intensidade 

A possibilidade de diferentes intensidades - fortes e fracas - foram sendo conquistadas a 
cada período da história, permitindo uma maior expressividade na música. O aperfeiçoamento 
técnico dos instrumentos musicais exerceu aqui papel fundamental. 

Abaixo podemos conferir alguns dos sinais de intensidade mais utilizados: 
 

pp - pianíssimo 

p - pianíssimo 

mp - pianíssimo 

mf - pianíssimo 

f - pianíssimo 

ff - pianíssimo 

 Crescendo (cresc)  

               

                     Decrescendo (decresc) 
 

 

Altura 2 

Altura 3 

Altura 4 

Altura 5 
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Parâmetro – Duração 

As figuras não possuem um valor (tempo) fixo. Elas são proporcionais entre si: 

 
 

 
 
 

A figura de referência, que dura mais tempo, é a semibreve. Por uma questão didática 
costumamos utilizar aqui no Colégio a semínima valendo 1 tempo, o que cria as seguintes 
proporções: 

 

 

Nome da Figura Notas Pausas Duração 

SEMIBREVE 

  
4 

MÍNIMA 
  

2 

SEMÍNIMA 
  

1 

COLCHEIA 
  

 

 
0,5 

SEMICOLCHEIA 
  

0,25 
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Tipos de compasso: as figuras rítmicas podem ser agrupadas por quantidades de tempo por 
compasso. Os tipos de compasso mais utilizados são: 

 

Compasso Binário, se o numerador for 2 o compasso tem dois tempos. 

 

 

Compasso Ternário, se o numerador for 3 o compasso tem três tempos. 

 

 

Compasso Quaternário, se o numerador for 4 o compasso tem quatro 
tempos. 

 

O denominador (número de baixo) indica em quantas partes uma semibreve deve ser 
dividida para obtermos a unidade de tempo. Ou seja, ele indica a figura que vale 1 tempo na 
música. A semibreve é a figura de referência. O número do denominador indica a relação 
existente entre a unidade de tempo e a semibreve. O número referente a semínima, por exemplo, 
é 4: cabem 4 semínimas dentro de 1 semibreve. 
 Andamento é a velocidade em que a música será tocada. Modernamente mede-se o 
andamento a partir da quantidade de pulsações (batidas) que teremos por minuto (bpm = batidas 
por minuto). Historicamente os andamentos recebiam nomes específicos, que podiam ser 
agrupados em lentos, moderados ou rápidos. Veja alguns exemplos:  

Lentos Moderados Rápidos 

Lento, Largo, Adagio. Andante, Andantino, 
Moderato, Allegretto. 

Allegro, Vivo, Presto. 

 
Os Sinais de Repetições indicam trechos da música que serão tocados novamente, orientando a 
leitura da partitura e economizando espaço. Os mais utilizados são: Ritornello, Casa 1 e 2, Da 
Capo, Al Segno. 
 

Da Capo  Voltar ao início da música  D.C. 

     

Al Segno (sinal)  retornar ao sinal    

     

Ritornello  
Repetir o trecho marcado com a barra dupla e dois 

pontos.  
 

 
     

Ritornello com 
casa 1 e 2 

 
Repetir o trecho, respeitando o compasso que deve 
ser tocado na primeira vez e na segunda repetição. 
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Escala, Tom, Semitom e Alterações 
  
 

O que é uma escala?  
Escala é uma série de notas separadas por diferentes distâncias entre si. Essas distâncias têm 
tamanhos variados, mas aqui veremos o semitom e o tom, explicados a seguir. Existem vários 
tipos de escalas, que mudam conforme mudam as distâncias entre as notas. Para compreender a 
construção de uma escala é preciso saber reconhecer a distância que existe entre as notas. 
Tomaremos como referência inicial a escala maior, formada a partir da nota Dó e conhecida como 
Dó maior. 
 
O conceito de intervalo: É a distância entre duas notas. 
 
O que é tom e semitom? 
Da mesma forma que utilizamos cm ou km para medir distâncias físicas, graus para temperatura, 
a unidade usadas para medir as distâncias entre as notas baseia-se em tons e semitons. Cada 
casa do braço de um violão, por exemplo, ou cada tecla do piano (as brancas e as pretas!) 
equivale a um semitom (podemos dizer semitom ou meio-tom). O semitom, portanto, é o “menor 
degrau da escada”, o intervalo mínimo entre duas notas, quando falamos de instrumentos com 
afinação fixa. O tom nada mais é que a soma de dois semitons.  
 
A observação de um teclado de piano é 
bastante útil para visualizar a distância 
entre as notas. Todas as teclas 
representam um som diferente, sejam 
brancas ou pretas. Há dois lugares onde 
não há teclas pretas: entre o Mi e o Fá e 
entre o Si e o Dó. Nesses dois pontos a 
distância é de semitom, pois não há nota 
diferente (tecla preta) no meio. Em todos 
os outros pontos há uma nota 
(representada pela tecla preta) entre as 
teclas brancas, o que faz com que a 
distância entre essas teclas brancas seja 
de tom. 
Assim a sequência de intervalos da 
escala de Dó (modelo para a escala 
denominada maior) é: 
  
TOM | TOM | SEMITOM | TOM | TOM | TOM | SEMITOM     
 
 

 
 

SEMITOM = meio-tom, menor distância entre duas notas da escala 
1TOM = 2 SEMITONS 
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O conceito de alteração: A escala maior não existe começando apenas na nota Dó. Podemos 
utilizar esse modelo para começar em qualquer outra nota. Ao fazer isso, porém, percebe-se logo 
um problema: os intervalos precisam ser adaptados para encaixar na sequência Tom – Tom – 
Semitom – Tom – Tom – Tom – Semitom, que é o modelo que guarda as proporções da escala 
maior. É aí que surge a necessidade de “alterar” as notas, mudando elas um semitom acima ou 
abaixo. Dentre os vários símbolos de alteração da altura veremos os três principais: 

 

 
 
 
Para acessar o semitom existente entre duas notas naturais (ou seja, não alteradas) ou para 
identificá-las em uma partitura, utilizamos o sustenido no sentido ascendente e o bemol no 
sentido descendente. 
 
Exemplo: SOL subindo meio tom =  SOL#      /      SOL baixando  meio tom =  SOLb 
 

Obs: Uma mesma nota pode assumir nomes diferentes de acordo com o contexto da 
música, porém o som será o mesmo. Esse fenômeno é denominado Enarmonia. Sol# e 
Láb, por exemplo, tem o mesmo som. 

 

Para anular o efeito de um sustenido ou bemol sobre uma nota usamos o bequadro     
 
Exemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Símbolo Nome Efeito 

 
bemol Abaixa a nota em 1 semitom. 

 bequadro 
 

Anula o efeito da alteração anterior, a nota volta a sua altura natural. 

 

 
sustenido Eleva a nota em 1 semitom. 
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História da Música Ocidental 

 

 
 

O termo ‘Clássico’, em música, é empregado em vários sentidos diferentes. Fala-se nos 

“clássicos do rock”, ou “clássicos da MPB”, e nesse caso as pessoas estão se referindo às 

músicas consagradas de um determinado estilo. Noutras situações o clássico serve para nomear 

toda e qualquer música orquestral ou instrumental, por exemplo. Menciona-se também a oposição 

entre música popular e música clássica. 

Para os musicólogos e estudiosos em música, entretanto, o termo ‘música clássica’ refere-

se à música composta entre aproximadamente 1750 e 1810. Entre seus principais compositores 

pode-se citar Haydn, Mozart e o jovem Beethoven – este último fez a transição entre o 

Classicismo e o Romantismo, que veremos depois. 

O Classicismo musical é profundamente influenciado pelos ideais humanistas, que 

colocam o homem como centro do universo. As obras refletem princípios como harmonia, ordem, 

lógica, equilíbrio, simetria, objetividade e refinamento. A razão é mais valorizada do que a 

emoção.  

A transição da música barroca anterior para a clássica é feita, 

sobretudo, por Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) e por Johann 

Christian Bach (1735-1782), filhos do compositor Johann Sebastian Bach 

(1685-1750). Os compositores passam a elaborar formas musicais mais 

desenvolvidas, como a sinfonia e os concertos para instrumentos e 

orquestra. A sonata é a principal forma musical do período e um passo 

definitivo em direção à música tonal. 

A música clássica buscava refinamento e elegância, e por isso e 

tende a ser menos densa e “complicada” que a barroca. Os compositores 

procuram realçar as melodias. A orquestra está em desenvolvimento e 

cresce de tamanho, a partir do surgimento de novos instrumentos. Os 

compositores deixam de usar o cravo em prol do piano e acrescentam 

mais instrumentos de sopro (clarineta, por exemplo). 

No Classicismo musical a dinâmica (referente à intensidade) passou a ser explorada em 

maiores possibilidades. Nos períodos anteriores não se costumava indicar objetivamente alguma 

mudança de nuance deste parâmetro. Pode-se destacar inclusive um papel na estruturação da 

Carl Philipp E. Bach 
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forma, como por exemplo a repetição de um trecho com ritornelo primeiro forte e depois piano. Na 

última fase do Barroco, havia somente indicações de contrastes entre trechos musicais em 

"piano" e  "forte".  

Já os clássicos tiveram a ideia de utilizar o "crescendo" e o "decrescendo", graduando a 

dinâmica e inventando seus respectivos sinais. Esta técnica foi muito desenvolvida pelos 

compositores de Mannheim (Alemanha) e divulgada posteriormente por Haydn e Mozart. 

Novos instrumentos apareceram: entre eles o pianoforte, antecessor do piano moderno 

(inventado em 1698 por Bartolomeo Cristofori – 1655/1731, para que tivessem à mão um 

instrumento de teclado que pudesse dar sons suaves e fortes) e o clarinete (inventado no início 

do século 18 por Jacob Denner -1681/1735). Melhoraram os mecanismos e as extensões do 

oboé e do fagote. O violoncelo ganhou uma ponta para apoiá-lo no chão (antes era preso entre 

as pernas pelo executante). Pequenas formações instrumentais passam a ser mais utilizadas. A 

formação do quarteto de cordas (dois violinos, viola e violoncelo), criada por Joseph Haydn, 

representa uma adaptação instrumental bastante explorada na música de câmara. 

  

FORMAIS INSTRUMENTAIS DO PERÍODO CLÁSSICO 

 

Durante o Classicismo a música instrumental ganhou muito destaque. Algumas formas se 

consolidaram durante o período: a sonata, a sinfonia e o concerto.  
 

a) Sonata: Nesta época criou-se a sonata. Sonata é o termo que designa, desde o século 

XVIII, uma composição instrumental de forma ternária (exposição, desenvolvimento, reexposição) 

para um ou mais instrumentos. Sua construção se dá sobre dois temas musicais diferentes, cujo 

objetivo final procura afirmar o princípio da tonalidade – a música começa e termina no mesmo 

tom. 
 

b) Sinfonia: A sinfonia é uma sonata para orquestra. Seu número de movimentos (partes) 

passa a ser quatro: rápido - lento - minueto - muito rápido. Haydn e Mozart foram os maiores 

compositores de sinfonias do Classicismo. Beethoven segue com essa tradição, que depois 

segue até o século XX. 
 

c) Concerto: O concerto consiste em uma composição para um instrumento solista 

destacado da massa orquestral. Tem três movimentos: rápido - lento - rápido. 

 

ALGUNS COMPOSITORES IMPORTANTES DO PERÍODO CLÁSSICO 

 

JOSEPH HAYDN 

 

Franz Joseph Haydn nasceu em Rohrau, Baixa Áustria, a 31 de 

março de 1732 e morreu a 31 de maio de 1809. Haydn é o iniciador de 

uma nova fase na história da música. Não foi homem de grande cultura, 

mas de rara inteligência musical. Sua experiência em conjuntos 

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

contínuo, levou-o a compreender a autossuficiência do conjunto 

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

instrumental, sem o apoio harmônico do baixo contínuo.  Joseph Haydn 
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Haydn foi o primeiro nome da tríade "clássica", seguido cronologicamente por Mozart e 

Beethoven, responsável pelo aperfeiçoamento de uma nova linguagem musical. Seu material 

sonoro principal foi o folclore musical da Baixa Áustria, e nesse sentido sua música é 

inconfundivelmente austríaca. O enriquecimento da música instrumental conquistado por Haydn 

transformou-se num idioma universal falado por todos os músicos modernos, e não só pelos 

clássicos vienenses. 

As seções mais importantes da música instrumental de Haydn são as sinfonias e quartetos. 

As primeiras sinfonias, que não sobreviveram no repertório, datam da década de 1760. Utiliza-se 

nelas de elementos da música barroca, conjugando, em pequenas orquestras, instrumentos de 

sopro e cordas. Haydn é considerado o “pai do quarteto de cordas”. 

 

W. A. MOZART 

 

Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburgo a 27 de janeiro de 

1756. Foi um dos mais espantosos exemplos de precocidade na história 

da arte: desde os três anos de idade revelou excepcional aptidão para 

música, estudando cravo com seu pai, Johann Georg Leopold Mozart 

(1719-1787), compositor e violinista. Aos dezesseis anos já tinha 

composto quase 200 obras em todos os gêneros!  

Figura importante no desenvolvimento final da ópera napolitana foi 

também um dos maiores mestres da nova concepção da sonata na 

época. Criou obras-primas da música instrumental nos últimos anos 

do século XVIII. Estabeleceu normas musicais que transformaram 

esse período na era clássica musical por excelência. Foi admirado 

por todos os mais destacados compositores subsequentes, que souberam reconhecer o valor do 

legado que Mozart lhes deixou. 

Compositor essencialmente vocal, Mozart se realizou de modo mais completo na ópera - as 

primeiras datam ainda de sua adolescência. Ao todo realizou 23 óperas, sendo uma das mais 

conhecidas “A flauta mágica” (1791). Das incoerências do libreto, Mozart tirou uma obra de 

grande riqueza, numa síntese de estilos: ópera séria, comédia musical popular, tragédia filosófica 

e drama sentimental.  

Mozart escreveu ao todo 41 sinfonias. Parte importante de sua obra corresponde aos 

concertos. A forma do concerto ainda estava indefinida em meados do século XVIII, não havendo 

distinção nítida entre a forma concertante e a música para orquestras de câmara. Os concertos 

para piano de Mozart contribuíram decisivamente para a fixação da forma, desenvolvendo-a em 

escala mais ampla. 

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN 

 

Beethoven (Bonn, 16 de dezembro de 1770 — Viena, 26 de março de 

1827) foi um compositor erudito alemão do período de transição entre o 

Classicismo (século XVIII) e o período Romântico (século XIX). É 

considerado como um dos pilares da música ocidental pelo incontestável 

desenvolvimento tanto da linguagem quanto do conteúdo musical 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Ludwig Van Beethoven 
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demonstrado em obras como seus últimos quartetos de cordas, as sinfonias, sonatas etc. 

 Sempre revelou um talento excepcional para a música, e suas primeiras peças foram 

compostas aos onze anos. Os seus progressos foram de tal forma notáveis que em 1784 já era 

segundo organista de capela. Pouco tempo depois foi violoncelista na orquestra da corte. 

Em 1787 foi enviado para Viena para estudar com Joseph Haydn, cidade onde estabelece 

moradia para o resto da vida. Firmou sólida reputação como pianista e compôs suas primeiras 

obras-primas: Três Sonatas para piano Op.2 (1795), Concerto para Piano No. 1 em Dó maior 

Op.15 (1795), Sonata No.8 em Dó menor Op.13 [Sonata Patética] (1798), Seis Quartetos de 

cordas Op.18 (1800). 

Por volta de seus 24 anos (1794), Beethoven sentiu os primeiros indícios de surdez. Embora 

tenha feito muitas tentativas para tratá-la durante os anos seguintes, a doença continuou a 

progredir e, aos 46 anos (1816), estava praticamente surdo. Ao contrário do que muitos pensam, 

porém, Beethoven jamais perdeu completamente a audição - muito embora não tivesse mais 

condições de acompanhar uma apresentação musical ou de perceber nuances de timbre em seus 

últimos anos de vida. 

A culminância desses anos finais foi a Sinfonia nº 9 em Ré menor Op.125 (1824), para 

muitos a sua obra-prima. Pela primeira vez é inserido um coral num movimento de uma sinfonia. 

O texto é uma adaptação do poema de Schiller “Ode à Alegria” feita pelo próprio Beethoven. 

Neste período final o artista compôs vários quartetos de cordas, considerados bastante 

avançados para a época. Suas últimas obras são estudadas dentro do Romantismo musical, 

período posterior ao Classicismo, dadas as inovações presentes. Por conta disso Beethoven é 

reconhecido como um compositor que influenciou a transição entre os períodos Clássico e 

Romântico. 
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Atividades de fixação de História da Música Ocidental  

 

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

 

1. Início e término do período. _________________________________. 

 

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. Comente 2 características musicais do período clássico. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

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

______________________________________________________________________________ 

 
 

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

______________________________________________________________________________ 

 
 

7. Quais instrumentos compõe o Quarteto de Cordas? 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 

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

______________________________________________________________________________ 
 
 

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

destacando uma peça conhecida. 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ROMANTISMO NA MÚSICA 

CONTEXTO 
 

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

O século XIX apresenta um novo público formado pela classe social burguesa 
(comerciantes) que se interessa pela arte intimista: obras para solista, música de câmara, 
representações vocais com acompanhamento instrumental e poesia de diferentes países. O canto 
acompanhado (pelo cravo, piano ou violão) concentra as qualidades específicas nacionais, como 
encontramos no lied alemão, na mélodie francesa ou nas canções espanholas e inglesas. Havia 
uma grande variedade de formas musicais, como as danças valsa, polonesa e mazurca, além de 
peças breves como o romance, o prelúdio, o noturno, a balada e o improviso. 

Outro aspecto de destaque do período romântico está na própria concepção de artista da 
época. O reconhecimento da autoria cresce, o que também justifica o fato de encontrarmos vários 
compositores no período romântico. O músico romântico procurou se firmar como um artista 
autônomo, deixando de se submeter a patronos ricos (mecenas e as Cortes Imperiais), como 
ocorria no período barroco e clássico. Isso evidentemente garantia uma maior liberdade de 
criação aos músicos. Assim, a música e a arte de modo geral procuram se desligar da arte do 
passado, buscando novos rumos estéticos. Ampliam-se as salas de concerto e novos públicos, 
principalmente a nova classe social em ascensão, a burguesia.  

Um movimento de unificação territorial, chamado Nacionalismo, marca algumas regiões da 
Europa e influencia não somente a produção musical como também as artes de um modo mais 
abrangente. Uma das características do Nacionalismo é a busca de elementos que definam e 
delimitem o que é pertencente àquela nação, por exemplo: a música, danças, comidas típicas, o 
idioma, etc. A música do final do século XIX, embora imbuída do individualismo, reflete as 
preocupações coletivas relacionadas aos movimentos de unificação que marcam esse período. 
Foi quando compositores passaram a ter a necessidade de criar a sua música enaltecendo suas 
raízes e sua pátria. Estes músicos se inspiravam em ritmos, danças, canções, lendas e 
harmonias folclóricas de seus países. É o chamado Nacionalismo Musical. 
 
ASPECTOS MUSICAIS 
 

A palavra romantismo designa uma maneira de se comportar, de agir, de interpretar a 
realidade. O comportamento romântico caracteriza-se pelo sonho, por uma atitude emotiva diante 
das coisas e esse comportamento pode ocorrer em qualquer tempo da história.  Na música 
romântica ocorre a valorização da liberdade de expressão, das emoções e a utilização de todos 
os recursos da orquestra. Os assuntos de cunho popular, folclórico e nacionalista ganham 
importância nas músicas. No Classicismo havia uma grande preocupação pelo equilíbrio entre a 
estrutura formal e a expressividade. No Romantismo os compositores buscavam uma maior 
liberdade da forma e uma expressão mais intensa e vigorosa das emoções, frequentemente 
revelando seus sentimentos mais profundos, inclusive seus sofrimentos. 

Além da forte expressividade outra característica marcante no período musical romântico é 
a chamada música programática ou descritiva. Esse tipo de composição é feita com base em 
um programa literário (texto, poema), com a intenção transmitir ao ouvinte a ideia de uma cena, 
imagem e até mesmo sentimentos e sensações. Dentre as muitas ideias que exerceram enorme 
fascínio sobre os compositores românticos temos: terras exóticas e o passado distante, os 
sonhos, a noite e o luar, os rios, os lagos e as florestas, as tristezas do amor, lendas e contos de 
fadas, mistério, a magia e o sobrenatural. Os reflexos dessas ideias na música é que as melodias 
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tornam-se apaixonadas, semelhantes à canção. Há intenso uso de variações de dinâmica em 
crescendo e decrescendo, com intensidades gradativas como: ppp   pp   p   mp   mf   f   ff   fff. As 
harmonias tornam-se mais sofisticadas, com maior emprego de dissonâncias. 

As primeiras evidências do Romantismo na música aparecem 
com Beethoven, por isso ele é considerado um compositor de 
transição entre o Clássico e o Romântico. Suas sinfonias, a partir da 
terceira, revelam uma música com temática profundamente pessoal e 
interiorizada, assim como algumas de suas sonatas para piano, entre 
as quais é possível citar a Sonata Patética. Outros compositores 
como Chopin, Tchaikovsky, Felix Mendelssohn, Liszt, Grieg e 
Brahms levaram ainda mais adiante o ideal romântico de Beethoven, 
deixando o rigor formal do Classicismo para escreverem músicas 
mais de acordo com suas emoções. O compositor polonês Chopin, 
por exemplo, inspirou-se em danças populares para despertar o 
amor patriótico e o sentimentalismo com suas peças para piano.  

Neste período ocorre uma mistura entre o romantismo literário e 
o musical, já que muitos compositores românticos eram ávidos 

leitores. Além disso, todos tinham grande interesse por outras formas de arte, relacionando-se 
estreitamente com poetas, atores e pintores. Não raro uma composição romântica tinha como 
fonte de inspiração uma pintura ou um livro. Muitas das composições românticas “pintam 
quadros”, contam histórias; o individualismo romântico incitará frequentemente o músico a "pintar" 
suas próprias experiências. Cumpre ressaltar que, apesar do individualismo, da subjetividade e 
do desejo de expressar emoções, o músico romântico ainda respeita muitas das regras de 
composição herdadas do Classicismo. 

O piano se torna um instrumento popular nas casas burguesas, tornando-se um marco 
desse período da história da música. Um tipo de composição muito comum foi o Estudo, cujo 
objetivo era o aprimoramento técnico do instrumentista. Muitos 
músicos ganhavam com a venda de seus estudos e com aulas 
particulares de piano. Com a ênfase no estudo e nos 
aprimoramentos instrumentais houve um grande avanço nas 
técnicas, fossem composicionais ou específicas de determinados 
instrumentos. É favorecida, então, a figura do Virtuose: músico de 
concerto, dotado de extraordinário domínio técnico, capaz de 
realizar interpretações envolvendo extrema dificuldade e destreza. 
Virtuoses como o violinista Paganini e o pianista Liszt eram 
admirados por plateias assombradas.  

 O imaginário que cultivamos hoje da chamada música erudita 
é notadamente romântico. Neste período a orquestra cresceu não 
só em tamanho, mas em abrangência. A seção dos metais ganhou maior importância. Na seção 
de instrumentos de sopro adicionou-se o flautim, o clarone, o corne inglês e o contrafagote. 

Os instrumentos de percussão ficaram mais variados. O concerto 
romântico usava grandes orquestras; e os compositores, agora sob o 
desafio da habilidade técnica dos virtuosos, tornavam as partes de solo 
cada vez mais difíceis. Surgem as obras para grandes orquestras e 
com intenso virtuosismo nos solos.  

As óperas mais famosas hoje em dia são as românticas. Os 
grandes compositores de óperas do Romantismo foram os italianos 
Verdi e Rossini e na Alemanha, Wagner. No Brasil, destaca-se 
Antônio Carlos Gomes com suas óperas O Guarani, Fosca e O 
Escravo.  

 
 A. Carlos Gomes 

 

Niccolo Paganini 

Chopin 
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RICHARD WAGNER E O LEITMOTIV 

 

O termo Leitmotiv origina-se da língua alemã e pode ser traduzido para o português por 

“motivo condutor”. Esse é uma técnica de composição criada pelo compositor e maestro Richard 

Wagner que consiste no emprego de temas musicais para representar personagens ou assuntos 

na narrativa de suas óperas, ou seja, sempre que um personagem entra em cena ou um 

acontecimento se repete durante a apresentação, um motivo ou tema musical específico é 

tocado. Para o compositor, o Leitmotiv tem a função de sensibilizar o espectador através da 

memória associativa, e evocar momentos significativos e de especial sentido dramático para um 

determinado instante da trama. Assim, o público poderia antecipar certo desenvolvimento da ação 

e tornar ela mais familiar.  

Richard Wagner utilizou essa técnica pela primeira vez na ópera o 

“Holandês Voador” em 1843. A partir de então, esse recurso seria 

adotado em todas suas óperas, o que se tornaria um traço 

característico de seu trabalho como compositor dramático. Outros 

compositores do período romântico também fizeram uso dessa técnica 

como Giuseppe Verdi em suas obras Nabuco e La traviatta e Georg 

Bizet na ópera Carmem. O primeiro filme a 

utilizar esse conceito foi “O Vampiro de 

Dusseldorf” de 1931, um marco inicial do 

cinema falado do diretor alemão Fritz 

Lang.  Na trama, sempre que o assassino 

estava por perto, um assobio surgia para 

anunciar sua presença.          

 Guerra nas Estrela 

Outro filme a usar essa técnica para elevar a tensão de um vilão foi 

“Guerra nas Estrelas – O império contra-ataca” de George Lucas em 

1979. A tenebrosa marcha imperial do compositor John Willians– para 

muitos, o maior leitmotiv da cultura pop - reforçava tanto a aparição 

do sinistro Darth Vader quanto afirmava os momentos de prevalência 

dos antagonistas, contudo essa técnica não é específica para vilões. 

O mesmo compositor John Willians havia criado dois anos antes, o 

tema do filme Superman para o herói da estória, mostrando que essa 

ferramenta é interessante e pode ser aplicada de diversas formas.  

 

Agora que você sabe o que é um leitmotiv, imagine como seria o tema 

musical para representar sua vida? Seria uma música dramática, de 

suspense, uma aventura ou romance? 
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Atividades de fixação de História da Música Ocidental 

 

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

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

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

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

6) Comente sobre a orquestra no período do Romantismo. 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7) Explique os termos abaixo: 
 

a) Música programática ou descritiva:________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
b) Estudo:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
c) Virtuose:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8) Fale um pouco sobre os seguintes compositores do período romântico: 
 
a) Beethoven:___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
b) Carlos Gomes :_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
c) Niccolo Paganini:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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História da Música Popular Brasileira 
 
 Nossa música é riquíssima em estilos, gêneros e movimentos. Do século XVIII (dezoito), 
quando o Brasil ainda era uma colônia até o final do século XIX, passando pelo período do 
Império e posteriormente a República, a produção musical foi tomando ares nacionais, com o 
aparecimento de gêneros musicais brasileiros como o maxixe e o choro. 
 
Gêneros e Movimentos musicais nacionais: 
 

A Modinha e o Lundu 
 
 Desde o século XVIII, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, os brasileiros já 
cultivavam dois gêneros: a modinha e o lundu. Nos saraus do século XIX, espécie de reunião 
onde se recitavam poemas e se cantavam músicas em tardes e noites cariocas, os dois gêneros 
causavam furor entre os jovens enamorados. Eram nestes encontros musicais que se podiam 
ouvir pianos, violas e cantores diletantes, derramando lirismo e sarcasmo. 
 A Modinha foi um gênero lírico, cantando o amor impossível, as queixas dos apaixonados 
e desiludidos. Geralmente em compasso binário ou quaternário, tom menor e andamento lento, 
as canções geralmente são entoadas de forma dramática “para uma expressiva demonstração de 
afetividade de seus interpretes” (Miranda, p. 37, 2009) O mais importante compositor e cantor de 
modinhas e lundus, no século XVIII, Domingos Caldas Barbosa, era um padre que não usava 

batina e tocava viola. 
Já o termo lundu tem sua origem na cultura Bantu de Angola e nos 

“Calundus”, rituais religiosos realizados por escravos de origem africana nas 
pausas do trabalho. Segundo Tinhorão, esse é o período inicial do gênero, 
ainda no século XVII, quando os batuques eram praticados nos terreiros 
abertos próximos às cidades. Nesse culto religioso que se evocava o Kilundu 
- divindade responsável pelo destino de cada pessoa - o lundu era uma dança 
de roda a base de umbigadas e estalidos dos dedos.  
 

 
                                      Gravura do pintor holandês Zacharias Wagener de 1637 

 
No fim do século XVIII, o gênero já havia se transformado em um tipo de canção cômico-

satírica com letras engraçadas e cheias de duplo sentido, que levavam os ouvintes às 
gargalhadas muitas vezes. Haviam até lundus proibidos às moças e crianças! Um dos primeiros 
registros mecânicos, gravado em 1902 pela Casa Edison, foi o lundu “Isto é bom” de Xisto Bahia.
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Valsa, Polca e Maxixe no Rio de Janeiro do Século XIX 
 

 A valsa operou no século XIX como um dos únicos espaços públicos de aproximação para 
namorados e amantes. Adquiriu na corte carioca a aura de ícone musical aristocrático, mas em 
suas origens também foi uma dança plebeia, rural, de camponeses.  
 Introduzida pela família real portuguesa em 1808, solidificada com a presença de 
compositores como Sigismund Neukomm, o músico austríaco que morou no Rio entre 1816 e 
1821, a valsa foi hegemônica na preferência da elite do Rio de Janeiro especialmente no período 
em que se interromperam os espetáculos de ópera, de 1830 a 1845. Em ritmo ternário (compasso 
em 3/4), e possibilitando um enlaçamento dos corpos até então desconhecido, a valsa é tanto um 
instrumento de socialização como uma via de acesso a uma experiência erótica. 
 Na valsa os bailarinos se encontram nos braços um do outro, com os rostos a poucos 
centímetros de distância e os corpos girando abraçados. É o gênero pioneiro na dança enlaçada. 
Para o século XVIII vienense, houve algo perturbador nessa introdução de posições mais 
eroticamente sugestivas na dança, e na medida em que a valsa se espalha e ganha popularidade 
na Europa ela enfrenta reações não muito diferentes das que provocariam o maxixe e o rock’n’roll 
um e dois séculos depois. No momento de sua introdução na Inglaterra, em julho de 1816, num 
baile oferecido pelo príncipe regente, um editorial do The Times ainda afirmaria: 
 
 Notamos com dor que a dança estrangeira indecente chamada valsa foi introduzida 
(acreditamos que pela primeira vez) na corte inglesa na última sexta-feira. . . Basta lançar os 
olhos no voluptuoso entrelaçamento de membros e compressão fechada dos corpos em sua 
dança para ver que ela certamente está bem distante da reserva modesta que até hoje tem sido 
considerada distintiva das mulheres inglesas. Enquanto essa exibição obscena estava confinada 
a prostitutas e adúlteras, não a julgamos digna de nota; mas agora que se tenta forçá-la nas 
classes respeitáveis da sociedade pelos exemplos civis de seus superiores, sentimos que é um 
dever alertar todos os pais contra a exposição de suas filhas a contágio tão fatal.  
 

A polca 
 

 Depois da interrupção de 1830, o reinício da ópera no Rio acontece em 1845 e coincide 
com a introdução da polca, que teria um impacto significativo na história da música brasileira.  
 Interpretada pela primeira vez no Rio em 3 de julho de 1845, no Teatro São Pedro, pelas 
duplas de atores Felipe e Carolina Cotton e Da Vecchi e Farina , a polca se espalharia pelos 
salões do país numa febre incrível. Já em 1846 se constituía uma Sociedade Constante Polca na 
corte carioca. Ao longo das décadas seguintes ela substituiria a valsa nas preferências da elite do 
Rio.  
 Segundo José Ramos Tinhorão, o 2/4 em allegretto da polca, com seus movimentos 
saltitantes, deu vazão a uma sensibilidade social da época – de euforia pela estabilidade política 
e prosperidade econômica – que era inalcançável pelo movimento mais cadenciado da valsa. 
Claro que a valsa não deixa de ser cultivada no Brasil: ela viria a ter, depois, papel destacado na 
obra no maior compositor popular da história do país.  
 Ao contrário da valsa, a polca abriria uma linha de comunicação direta com a música 
popular: é na execução “chorada” e “sincopada” das polcas introduzidas vinte anos antes que os 
“grupos de chorões” começariam a elaborar a linguagem musical brasileira por excelência, o 
choro, a partir da década de 1860.  
 A passagem ao ritmo binário da polca representou, assim, a chegada de um padrão rítmico 
mais apto a conversar com a polirritmia afro-brasileira que naquele momento já se fazia ouvir em 
senzalas, quintais e ruas. Essa “conversa” tem um nome no Brasil: maxixe. 
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O Teatro de Revista e o maxixe 
 
 O Teatro de Revista foi um gênero de espetáculo musicado muito em voga no final do 
século XIX. Foi esse gênero de produção que empregou inúmeros músicos, cantores, 
compositores e maestros na época. A compositora Chiquinha Gonzaga foi uma das mais 
importantes compositoras para esse gênero de espetáculo, compondo muitos maxixes. 
 A característica principal do Teatro de Revista era contar uma história de forma satírica e 
cômica, geralmente baseada em acontecimentos ocorridos ao longo do ano, no campo da política 
e da cultura. Os textos eram sempre entremeados de números musicais, onde alguns gêneros 
como o maxixe se destacaram. 
 O maxixe ficou conhecido como um gênero musical associado à dança do mesmo nome. O 
maxixe surgiu em bailes populares de clubes recreativos, comumente denominados “gafieiras” 
que proliferaram no Rio de Janeiro em fins do século XIX. O estilo de dançar foi considerado 
obsceno na época, porque os dançarinos ficavam muito enroscados um no outro, fazendo 
meneios e rebolados. Talvez algo parecido com o que vemos hoje com a dança do funk. Apesar 
disso, o maxixe ganhou expressão internacional. O grande divulgador da dança do maxixe na 
Europa foi sem dúvida o dançarino Duque, que ao lado de suas parceiras Maria Lina, Gaby e 
Arlette Dorgère conquistou grande sucesso em Paris dançando um maxixe mais refinado, sem os 
excessos do maxixe das gafieiras e aceitável pelas camadas médias. 
  
 

Peças, autores e músicas famosas do Teatro de Revista 
 
 Um dos mais importantes autores do gênero foi Arthur Azevedo. São dele, por exemplo, as 
revistas O Bilontra e Capital Federal, musicada por Chiquinha Gonzaga. 
 

Problemas com a censura 
 

 Podemos ver através de uma matéria publicada em jornal no dia 20 de Novembro de 1889, 
a grande polêmica que a dança do maxixe causou na sociedade carioca. Sua aparição no ato 
final do teatro de revista “A Corte na Roça” de Chiquinha Gonzaga causou grande alvoroço nos 
salões de dança do Rio de Janeiro republicano. 
 

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

 
 Pernas entrelaçadas e umbigos que saracoteiam em lambadas recíprocas dão o tom da 
mais nova febre que assola as sociedades carnavalescas e teatros da cidade: o maxixe. O 
balanço irresistível do maxixe, de tão variado, não pode ser classificado como um ritmo musical. 
O que caracteriza o maxixe é uma coreografia muito peculiar, provocante a ponto de roçar os 
limites do decoro, que vem despertando celeuma na mesma medida em que a dança se firma 
como o prato predileto nos salões de baile populares do Rio de Janeiro. Para se dançar maxixe, é 
necessário ter os pés praticamente plantados no chão - mexe-se pouco com eles - e responder 
aos apelos sincopados da música com acentuados requebros de cintura. Dança-se maxixe com 
os corpos colados, e alguns cavalheiros tomam a liberdade de pousar as mãos abaixo da cintura 
de suas parceiras durante os volteios. Com esses movimentos ousados, cabe perguntar se o 
ritmo da moda é uma dança saborosa e inovadora ou apenas uma indecência ao som de música 
sincopada. 
 A rainha do maxixe no Rio de Janeiro, a maestrina e compositora Francisca Edwiges 
Gonzaga, de 42 anos, conhecida como "Chiquinha Gonzaga", sabe muito bem o que significa o 
escândalo em torno do novo ritmo. Renomada professora de música e compositora no Rio de 
Janeiro, ela coloca no frontispício das partituras de seus maxixes a denominação "tango 
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brasileiro". "Se eu colocar nas músicas o termo maxixe, elas não entram nas casas de família que 
têm piano", queixa-se a compositora. Foi ela também a responsável pela introdução do maxixe 
nos palcos dos teatros, a bordo da revista musical A Corte na Roça, de 1885 - primeira opereta 
com música escrita por uma mulher a ser encenada nos palcos brasileiros. O teatro que exibia a 
peça sofreu ameaça de interdição por parte da polícia, que queria cortar a cena final aquela em 
que um casal de capiaus aparece maxixando com todos os requebros e trejeitos, num alucinante 
vai e vem de umbigos. "Na roça não se dança de maneira tão indecente", observou um crítico na 
época. 
 A polícia implicou com A Corte na Roça, na verdade, por motivos políticos. Chiquinha 
Gonzaga, que gosta de se ocupar de assuntos masculinos como a política, foi abolicionista e é 
republicana ferrenha. Na peça, ela incluiu os seguintes versos, cantados na voz de um caipira: 
 

Já não há nenhum escravo 
Na fazenda do sinhô 

Todos são abolicionistas 
Até mesmo o imperador. 

 
 A polícia exigiu que se trocasse a palavra "imperador" por "doutor". Hoje, se Chiquinha 
decidisse remontar a peça, não teria quaisquer problemas com a polícia. E o sucesso estaria 
garantido - nos últimos tempos, as peças de maior público são aquelas que incluem, entre suas 
atrações, números de maxixe. 
 Mesmo com toda a oposição dos defensores da moral, as sociedades carnavalescas nas 
quais se pratica o maxixe vêm sendo frequentadas, com cada vez mais intensidade, por rapazes 
da alta sociedade; e as partituras do ritmo, escondidas sob o pseudônimo de tangos brasileiros, 
penetram furtivamente dentro dos lares, onde moças de família as executam ao piano. Mistura da 
melodia expressiva do chorinho com a métrica sincopada e pulsante do lundu, o maxixe, ao lado 
das modinhas imperiais - que acontecerá a esse nome com a queda do Império? -, tem tudo para 
se firmar como a moda musical do momento. A exemplo da modinha, a princípio considerada 
chula e lasciva, e que hoje começa a ganhar aceitação nos círculos mais nobres da sociedade, o 
maxixe vem dando uma lambada em seus opositores e fazendo da polêmica que desperta mais 
um atrativo. A proibição redobra o prazer de remexer a cintura e trocar confidências diretamente 
de umbigo a umbigo. 
 

O choro e os chorões 
 
 O choro pode ser considerado como a primeira música urbana tipicamente brasileira. Os 
primeiros conjuntos de choro surgiram por volta de 1880, no Rio de Janeiro - antiga capital do 
Brasil. 
 Esses grupos eram formados por músicos - muitos deles funcionários da Alfândega, dos 
Correios e Telégrafos, da Estrada de Ferro Central do Brasil - que se reuniam nos subúrbios 
cariocas ou nas residências do bairro da Cidade Nova, onde muitos moravam. 
 
 O nome Choro veio do jeito choroso da música que esses pequenos conjuntos faziam. A 
composição instrumental desses primeiros grupos de chorões (nome dado aos músicos de choro) 
girava em torno de um trio formado por flauta, instrumento que fazia os solos; violão, que fazia o 
acompanhamento como se fosse um contrabaixo — os músicos da época chamavam esse 
acompanhamento grave de "baixaria" - e cavaquinho, que fazia o acompanhamento mais 
harmônico, com acordes e variações.  
 A história do choro iniciou em meados do século XIX, época em que as danças de salão 
passaram a ser importadas da Europa. A abolição do tráfico de escravos, em 1850, provocou o 
surgimento de uma classe média urbana (composta por pequenos comerciantes e funcionários 
públicos, geralmente de origem negra), segmento de público que mais se interessou por esse 
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gênero de música. Em termos de forma musical, o choro costuma ter três partes (ou duas, 
posteriormente), que seguem a forma rondó (sempre se volta à primeira parte, depois de passar 
por cada uma delas).  
 Os conjuntos que o executam são chamados de regionais e os músicos, compositores ou 
instrumentistas, são chamados de chorões. Apesar do nome, o gênero é em geral de ritmo 
agitado e alegre, caracterizado pelo virtuosismo e improviso dos participantes, que precisam ter 
muito estudo e técnica, ou pleno domínio de seu instrumento. 
 Hoje o conjunto regional é geralmente formado por um ou mais instrumentos de solo, como 
flauta, bandolim e cavaquinho, que executam a melodia, o cavaquinho faz o centro do ritmo e um 
ou mais violões e o violão de sete (7) cordas formam a base do conjunto, além do pandeiro como 
marcador de ritmo. 
 

Os Grandes Chorões 
 
 O flautista e compositor Joaquim Antônio da Silva Callado é reconhecido como o pai dos 
chorões e foi o mais popular músico do Rio de Janeiro imperial. Ele é considerado um dos 
criadores do Choro, ou pelo menos um dos principais colaboradores para a fixação do gênero. 
Seu maior sucesso é Flor Amorosa, número obrigatório para qualquer flautista de choro. 
 De seu grupo fazia parte a pioneira maestrina Chiquinha Gonzaga, não só a primeira 
chorona, mas também a primeira pianista do gênero. Em 1897, Chiquinha escreveu para uma 
opereta o cateretê Corta-Jaca, uma das maiores contribuições ao repertório do choro. 
     Ernesto Júlio de Nazareth foi mais que um pianista de bailes e saraus do final do séc. 
XIX e início do séc. XX. Ele foi a pessoa que encontrou a maneira mais eficaz de se reproduzir 
um conjunto de choro no piano, criando um estilo inigualável. Músico de trajetória erudita e ligado 
à escola europeia de interpretação, Nazareth compôs “Brejeiro” (1893), “Odeon” (1910) e 
Apanhei-te Cavaquinho (1914), que romperam a fronteira entre a música popular e a música 
erudita, sendo vitais para a formação da linguagem do gênero. 
 O compositor Anacleto de Medeiros nasceu em Paquetá, filho natural de uma “crioula 
liberta”, como consta na sua certidão de nascimento. Ele é apontado como o criador do schottisch 
brasileiro. Anacleto foi fundador, diretor e maestro de muitas bandas, tendo contribuído de 
maneira fundamental para a fixação dessa formação no Brasil. A tradição de bandas se reflete até 
hoje, por exemplo no desenvolvimento de uma sólida escola de sopros. A banda que se tornou 
mais famosa sob sua regência foi a do Corpo de Bombeiros, que chegou a gravar alguns dos 
discos pioneiros produzidos no Brasil, nos primeiros anos do século XX. 
 O flautista e saxofonista Alfredo da Rocha Vianna Filho, o Pixinguinha, contribuiu 
diretamente para que o choro encontrasse uma forma definida. Para isso, introduziu elementos da 
música afro-brasileira e da música rural nas polcas, valsas, tangos e schottischs dos chorões. Ele 
é considerado o maior chorão de todos os tempos. É de sua autoria o clássico Carinhoso, música 
obrigatória no repertório do choro. 
 Outra personalidade de importante na história do choro foi o carioca Jacob Pick 
Bittencourt, o Jacob do Bandolim, famoso não só por seu virtuosismo como instrumentista, mas 

também pelas rodas de choro que promovia em sua casa, 
nos anos 50 e 60. Sem falar na importância de choros 
como “Remelexo”, “Noites Cariocas” e “Doce de Côco”, 
músicas do repertório clássico do choro. 
 Contemporâneo de Jacob, Waldir Azevedo 
superou-o em termos de sucesso comercial, graças ao 
seu pioneiro cavaquinho solista, e choros de apelo bem 
popular como “Brasileirinho” (lançado em 1949) e 
“Pedacinhos do Céu”. Em 2018, celebrou-se o centenário 
de nascimento de Jacob do Bandolim, aqui ao lado de 
seu maior mestre, Pixinguinha.   
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Hino Nacional Brasileiro 

 
Poema: Joaquim Osório Duque Estrada    
Música: Francisco Manoel da Silva   
  
  
I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heroico o brado retumbante, 
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da pátria nesse instante. 
 
Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 
Ó pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 
Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do cruzeiro resplandece. 
 
Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 
Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó pátria amada! 
Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 
 
 

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 CP2 
 
 
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 e 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. 

 
 
Tabuada 
 
-Ao Pedro II, tudo ou nada? 
-Tudo! 
-Então, como é que é? 
-É tabuada! 
-3 x 9, 27 
-3 x 7, 21 
-menos 12, ficam 9 
-menos 8, fica 1. 
-Zum, zum, zum, 
-Paratimbum, 
-Pedro II ! 
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Hino à Bandeira Nacional  
 
Letra: Olavo Bilac  
Música: Francisco Braga  
 
Salve, lindo pendão da esperança,  
Salve, símbolo augusto da paz!  
Tua nobre presença à lembrança  
A grandeza da Pátria nos traz.  
 
Recebe o afeto que se encerra  
Em nosso peito juvenil,  
Querido símbolo da terra,  
Da amada terra do Brasil!  
 
Em teu seio formoso retratas  
Este céu de puríssimo azul,  
A verdura sem par destas matas,  
E o esplendor do Cruzeiro do Sul.  
 
Recebe o afeto que se encerra              
Em nosso peito juvenil,  
Querido símbolo da terra,  
Da amada terra do Brasil!  
 
Contemplando o teu vulto 
sagrado,  
Compreendemos o nosso dever;  
E o Brasil, por seus filhos amados,  
Poderoso e feliz há de ser.  
 
Recebe o afeto que se encerra  
Em nosso peito juvenil,  
Querido símbolo da terra,  
Da amada terra do Brasil!  
 
 
 
 
  

Sobre a imensa Nação Brasileira,  
Nos momentos de festa ou de 
dor,  
Paira sempre, sagrada bandeira,  
Pavilhão da Justiça e do Amor!  
 
Recebe o afeto que se encerra  
Em nosso peito juvenil,  
Querido símbolo da terra,  
Da amada terra do Brasil
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