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Introdução 
 

sta apostila é elaborada por seus professores com base no Plano Político 
Pedagógico para Educação Musical elaborado pelo Colegiado do Departamento 

de Educação Musical do Colégio Pedro II. Nela estão organizados diversos conteúdos 
sugeridos para a 9º Ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de orientar as atividades de 
ensino e aprendizagem ao longo do ano letivo. Bons estudos! 
 
Conteúdo: 
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REVISÃO – DURAÇÃO 
 
Para representar graficamente a duração do tempo dos sons (notas) na música 

usamos sinais chamados FIGURAS DE DURAÇÃO, FIGURAS DE RITMO ou VALORES 
POSITIVOS. Elas nos indicam quanto tempo devemos emitir determinado som. As 
figuras não possuem um valor (tempo) fixo. Elas são proporcionais entre si. 

 

 

 
Compasso é uma fórmula expressa em fração que determina a regularidade do 

pulso. Cada número usado na fração de compasso indica um elemento.  

O numerador (número de cima) indica o número de tempos do compasso. 

O denominador (número de baixo) indica em quantas partes uma semibreve 
deve ser dividida para obtermos uma unidade de tempo. Ele mostra um número que é 
chamado de número relativo. Cada número relativo representa uma figura de duração. 
Esse número, portanto, indica a figura que vale 1 tempo na música. 

Nós só usaremos os tipos mais comuns de compassos simples, que possuem o 4 
no denominador (2/4, 3/4 ou 4/4). 
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Veja na tabela a seguir o nome das figuras, suas respectivas pausas, seus 
números relativos e como são grafadas: 

                         
  

Como ficam então os valores das figuras quando utilizadas nos compassos a seguir?  

                  

 

 
4 tempos 

 

 

 
¼ tempo 

 

 
2 tempos 

 
 

 

 
1/8 tempo 

 

 
1 tempo 

 
 

 

 1/16 
tempo 
 

 

 
½ tempo 
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REVISÃO - ALTURA 
 
A altura do som musical é representada pelas NOTAS MUSICAIS. O nosso 

sistema musical tem 7 (SETE) notas. Elas formam a seguinte sequência: 
 
DO – RÉ – MI – FÁ – SOL – LÁ - SI  
 
Essa sequência organizada de notas é chamada de ESCALA. As notas são 

nomeadas sucessivamente de acordo com a ordem das notas da escala. As escalas 
usadas no ocidente se organizam do som mais grave para o mais agudo e se repetem a 
cada ciclo de 7 notas: 

 
A notação musical é relativa e por isso, para escrevermos as notas na pauta 

precisamos usar CLAVES, espécie de chaves auxiliares.  
A clave indica a posição de uma das notas. Assim, todas as demais são lidas em 

referência a essa nota. Cada tipo de clave define uma nota diferente de referência.  
Usamos com mais frequência a clave de sol que é própria para grafarmos as 

notas mais agudas. 
A clave de sol indica que a nota sol deve ser escrita na segunda linha da pauta. 
 

A partir da nota sol podemos definir a posição de todas as outras notas: 
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REVISÃO - ALGUNS SINAIS GRÁFICOS 
 
Barra dupla - usada para indicar o fim de um trecho musical ou final da música. 

 
Ligadura - é uma linha curva que une duas ou mais notas, somando os seus valores.  

 
Ponto de aumento – é um ponto colocado à direita da figura positiva ou negativa e 
que aumenta seu valor em sua metade. 

 
Sinais de repetição - para facilitar a escrita e a leitura musical, podemos utilizar sinais 
que indiquem repetição, ao invés de reescrever trechos inteiros que devem ser 
repetidos. Os sinais de repetição mais comuns são: 
 

 Da Capo - voltar obrigatoriamente ao início da música 

 
 Ritornello – Repetir o trecho marcado 

 
 Da Capo ao Fim - Voltar ao início e ir até a palavra Fine (Fim) ou à barra dupla. 

Abreviatura: D.C. al Fine ou D. C. ao Fim 

 Al Segno (sinal) – retornar ao sinal . Abreviatura: Al  
 Do  ao Fim - Voltar ao sinal e ir até a palavra Fine (Fim) ou à barra 

   Ritornello com casa 1 e 2 – Repetir o trecho e na repetição não tocar o 
compasso da casa 1 e ir direto para a casa 2. 
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Sinais de intensidade - são sinais que indicam a força com que cada nota deve ser 
cantada ou tocada. Os sinais de intensidade mais comuns são: 

 pp = pianíssimo, tocar muito leve, com pouquíssima intensidade 

 p = piano, tocar bem leve, com pouca intensidade 

 mp = mezzopiano ou meio piano, tocar leve, com moderada intensidade 

 mf  = mezzoforte ou meioforte, tocar com força moderada 

 f = forte, tocar com força 

 ff = fortíssimo, tocar com muita força 

 sfz = sforzando, intensificar subitamente a força com que se toca determinadas 
notas  

 Crescendo (cresc.) e decrescendo(decresc.)– usa-se quando se quer um 
aumento gradativo da intensidade. 

   
Andamentos - os andamentos são as velocidades com que as músicas devem ser 
tocadas. Geralmente em palavras italianas, as indicações de andamento são colocadas 
no início das partituras musicais, indicando a velocidade com que a música deve ser 
interpretada.  

 andamentos lentos -  Lento, Largo, Adagio 

 moderados - Andante, Andantino,Moderato, Allegretto 

 rápidos - Allegro, Vivo, Presto 
 
Modificações do andamento - são indicações colocadas no decorrer da partitura com 
o intuito de apressar ou retardar gradualmente a execução a partir daquele trecho 
musical assinalado.  

 accelerando – deve-se acelerar o andamento. A sua abreviatura é Accel. 

 rallentando – deve-se retardar o andamento. A sua abreviatura é Rall. 
 

REVISÃO - INTERVALO, TOM, SEMITOM E ALTERAÇÕES 
 
Intervalo -  é a distância entre duas notas. 
Semitom – é, no nosso sistema de notação, o intervalo mínimo entre duas notas, 
quando falamos de instrumentos com afinação fixa. 
Tom – é a soma de dois semitons.  
Cada tecla do piano (as brancas e as pretas!) equivale a um semitom e tem um som 
diferente. 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. Em todos os outros pontos a 
distância entre uma tecla branca e outra é de tom.  
Alteração  

 Bemol          - abaixa a nota em 1 semitom 

 Bequadro -      anula o efeito da alteração, voltando a sua altura natural. 

 Sustenido -    eleva a nota em 1 semitom 
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ESCALAS 
 

 Segundo o dicionário Grove (Ed. concisa de 1994) escala "é uma sequência de notas 
em ordem de altura ascendente ou descendente. É longa o suficiente para definir sem 
ambiguidades um modo ou tonalidade, e começa ou termina na nota fundamental daquele 
modo ou tonalidade" (p. 301-302). Alguns exemplos de tonalidade são MAIOR e MENOR 
(baseadas em intervalos de cinco tons e dois semitons). Existem vários outros tipos de escala 
(somente com intervalos de tom, escala cromática, entre outras). Essas escalas são formadas 
a partir de uma sequência de tons e semitons. Para compreender a construção de uma 
escala é preciso saber reconhecer a distância que existe entre as notas. 
 

Modo Maior 
 

Iremos estudar a escala do modo maior, começando pela mais conhecida de vocês: a 
escala de Dó Maior. A escala de Dó Maior não possui “acidentes”. As sete notas são naturais, 
sem nenhuma alteração de sustenidos ou bemóis. Veja:  
 

Dó – Ré – Mi – Fá – Sol – Lá – Si 

 

Existe uma relação intervalar entre cada nota no modo maior. É muito importante 
que essa fórmula esteja “de cor”, pois ela é a fórmula que poderá criar outras escalas não 
naturais. Veja: 

 

 
 
Essa relação intervalar entre cada nota da escala é, portanto, a “fórmula” para criar 

todas as outras escalas maiores. 
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, utilizando assim o (s) sustenido (s) ou o (s) bemol (is). 
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Por exemplo, se quisermos começar uma escala maior na nota Sol, chamando-a de 
SOL Maior, a escala seria: 

Sol – Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá # - Sol 
 
A escala formada possui uma alteração, o Fá sustenido! Uma alteração de semitom 

ascendente. Isso é necessário para que a relação entre os intervalos seja respeitada. 
 Às vezes, ao invés de alterar a nota em semitom ascendente, é necessário alterar 
semitom descendente. Veja a escala de Fá: 

 
Fá – Sol – Lá – Si b – Dó – Ré – Mi – Fá 

  
 Neste caso a nota alterada é Si Bemol! Uma alteração de semitom descendente. 
 

As alterações SUSTENIDO (#) e BEMOL (b) servem para ajustar as alturas dentro da 
“fórmula” convencionada para os chamados modos Maior e Menor. 

 
 
 

 
 

 
 

FORMAÇÃO DOS ACORDES NAS ESCALAS DO MODO MAIOR 
 

 Você já aprendeu como se constrói uma escala do modo maior. Já sabe que a escala é 
uma sequência de alturas que se renova a cada ciclo de 7 notas. Em música a escala 
representa a dimensão melódica. Com ela podemos criar melodias dentro de um modelo 
que respeita a fórmula escolhida. Digamos que minha melodia está em Sol maior, se 
aparecer uma nota fá, ela será alterada. Será, portanto um fá sustenido (fá #). 
 A outra dimensão da música é a dimensão harmônica. Além da melodia, podemos 
formar blocos sonoros, ou seja, notas que soam ao mesmo tempo: a harmonia.  
 Mas, o que vem a ser harmonia? 
 A harmonia pode ser entendida como uma relação vertical dos sons no pentagrama, 
enquanto a melodia se baseia na relação horizontal, sequencial, entre as notas. Uma 
harmonia é um bloco sonoro resultante da sobreposição de diferentes notas musicais. 

 
Formação dos acordes (tríades): 

 Os acordes se formam pela sobreposição das notas de uma escala. Tríade é um acorde 
de 3 notas montado sobre uma escala, normalmente a diatônica, cujo exemplo é a escala de 
Dó maior, com a sobreposição de duas terças. Suas três notas constituintes são a 
fundamental, nota mais grave e que dá o nome ao acorde, a 3ª, também chamada nota 
modal, que determina o caráter do acorde (maior ou menor) e a 5ª.  

 

LEMBRE-SE: Se quisermos restaurar o som da nota alterada, ou seja, se quisermos que o 
si bemol volte a soar como um si natural, utilizamos o sinal bequadro:  
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Se tomarmos uma escala maior, podemos formar 3 tipos de tríades. São elas: 
 
1. A tríade que forma um acorde maior, chamado assim porque o intervalo entre a 

fundamental e sua 3ª é de uma terça maior (intervalo de 2 tons) e o intervalo entre a 3ª 
e a 5ª é de uma terça menor (intervalo de 1 tom e meio); 

2. A tríade que forma um acorde menor, chamado assim porque o intervalo entre a 
fundamental e sua 3ª é de uma terça menor e o intervalo entre a 3ª e a 5ª é de uma 
terça maior; 

3. A tríade que forma um acorde diminuto, chamado assim porque tanto o intervalo entre 
a fundamental e sua terça, quanto o intervalo entre a sua 3ª e 5ª são de terça menores 
(intervalos de 1 tom e meio). 

 
Veja os acordes formados na escala de Dó Maior: 
 

 
 

 
A LINGUAGEM DAS CIFRAS (noções básicas) 

 
 Existem outros tipos de escrita musical, como por exemplo, a linguagem cifrada muito 
usada para instrumentos harmônicos como o violão, a guitarra e o teclado (piano). As cifras 
são sinais que representam determinado acorde (posição) que o músico deve tocar para o 
acompanhamento de uma melodia. 
 
 Para cada nota estabeleceu-se uma letra do alfabeto: 
 

 
 
 
  
 Essas letras foram escolhidas a partir da escala de lá menor: 

 

Lá      Si      Dó      Ré      Mi      Fá      Sol 
                                          A       B        C        D        E         F         G 
 
 
 Assim, se o músico tiver que tocar um acorde de Dó Maior, a cifra deverá ser C. O acorde 
menor é representado com a letra minúscula m, ao lado da letra em maiúscula que representa o 
acorde. 
 
 
 

Dó – C  Ré – D  Mi – E  Fá – F 
 

Sol – G  Lá – A  Si – B 
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Acordes mais comuns: 
 

Dó Maior – C    Dó Menor – Cm 
Ré Maior – D    Ré Menor – Dm 
Mi Maior – E     Mi Menor – Em 
Fá Maior – F     Fá Menor – Fm 

Sol Maior – G    Sol Menor – Gm 
Lá Maior – A     Lá Menor – Am 
Si Maior – B     Si Menor – Bm 

 
 
Acordes com Sustenido: 

São acordes de escalas que possuem alterações (sustenidos). A escala de Fá sustenido é 
formada meio tom acima da escala de Fá, por exemplo. 
 

F# = Fá Sustenido Maior  C#m = Dó Sustenido Menor 
 
Acordes com Bemol: 

São acordes de escalas que possuem alterações (bemóis). A escala de Mi bemol é 
formada meio tom abaixo da escala de Mi, por exemplo. 
 

Eb = Mi Bemol Maior  Abm = Lá Bemol Menor 

 
Exemplo prático: 
 

Um acorde de Dó Maior = C , em sua tríade. No violão ele é tocado da seguinte maneira: 

 
Já no teclado ele será tocado da seguinte maneira: 
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HISTÓRIA DA MÚSICA POPULAR BRASILEIRA 
 

A HISTÓRIA DO CARNAVAL 
 

Todo mundo acha que o Carnaval é uma festa tipicamente brasileira. Mas toda essa farra 
teve sua origem há muito tempo atrás... O Carnaval tem sua origem associada aos cultos agrários 
da Grécia antiga (cerca do século V a.C.). Com o surgimento da agricultura, os homens passaram 
a comemorar a fertilidade do solo e as colheitas, a cada ano que chegava. Foi desse tipo de 
comemoração que surgiram os festejos do carnaval.  

Ao longo dos séculos seguintes essa tradição se espalhou pela Grécia, Roma e por toda a 
Europa medieval. A separação da sociedade em classes fazia com que houvesse a necessidade de 
válvulas de escape.  Foi na Idade Média que sexo e bebida passaram a fazer parte das festas. 

 
Em seguida, o Carnaval chegou à cidade de Veneza, Itália, para, então, se espalhar pelo 

mundo. Diz-se que foi lá que a festa tomou as características atuais: máscaras, fantasias, carros 
alegóricos, desfiles... 

 

 
Máscaras Venezianas 

 
O Carnaval Cristão passou a existir quando a Igreja Católica oficializou a festa, em 590 d.C. 

Antes dessa data, a instituição condenava a festa por seu caráter “pecaminoso”. No entanto, as 
autoridades eclesiásticas da época se viram num beco sem saída, pois já não era mais possível 
proibir o Carnaval. Foi então que houve a imposição de cerimônias oficiais sérias para conter a 
libertinagem. Mas esse tipo de festa batia de frente com a principal característica do Carnaval: o 
riso, o deboche, a brincadeira... 
 

O Carnaval no Brasil 
 

 O Carnaval brasileiro surgiu em 1723, com a chegada dos portugueses das Ilhas da 
Madeira, Açores e Cabo Verde. A principal diversão dos foliões, naquele tempo, era jogar água 
uns nos outros. Dava-se a essa manifestação o nome de Entrudo. 
 

O que era o “Entrudo”? 
 

 Espécie de manifestação popular relacionada aos festejos do carnaval. Sua característica 
principal era: Foliões fantasiados, principalmente escravos ou pessoas de camadas sociais baixas, 
correndo pelas ruas da cidade sujando uns aos outros com farinha, água ou “limões de cheiro”.   
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Cena do Entrudo (J. B. Debret) 

 

Limões de cheiro    
 Os “limões de cheiro” eram feitos de cera, que variavam da água pura ao melhor perfume, 
do mais simples ao mais enfeitado, vendidos em tabuleiros, por moleques, ao preço de 20 a 200 
réis cada um. 
 

E Dom Pedro II proíbe os excessos... 
 

O Entrudo passou a significar coisa incivilizada nos tempos imperiais. As ruas acabavam 
ficando imundas depois das tais “batalhas” de limões e farinha. Muitos foliões acabavam 
jogando, além de água e perfume, urina e outros excrementos. Por causa disso, o imperador D. 
Pedro II proibiu o entrudo em todo o Império.   

 
Os primeiros cordões, ranchos e bailes 

 
O primeiro registro de baile carnavalesco no Rio de Janeiro é de 1840. Ao receberem 

informações sobre as festas carnavalescas da Europa, as elites cariocas resolveram criar o seu 
próprio carnaval, organizando bailes em hotéis famosos da cidade como o Hotel Itália, na atual 
Praça Tiradentes. Nesses bailes, dançavam-se ritmos importados como a valsa, a polca e 
schottisches. Também eram moda as máscaras ao estilo dos carnavais de Veneza.   

Depois surgiram as primeiras Grandes Sociedades carnavalescas, formadas pela elite 
social, que saíam pelas ruas em carros alegóricos. Em contrapartida, as camadas humildes da 
sociedade também começavam a organizar seu carnaval na forma de Ranchos e Cordões. 

 

 
As Grandes Sociedades saíam em carros pelas ruas 
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As primeiras músicas de carnaval 
 

Antigamente não era costume os compositores criarem músicas especialmente para o carnaval. 
A primeira compositora a fazer uma música especialmente para o carnaval foi Chiquinha 
Gonzaga, que criou a marchinha “Ó Abre Alas” em homenagem ao rancho Rosa de Ouro. 

 
A pioneira Chiquinha Gonzaga 

 
Com o passar do tempo o carnaval foi sofrendo modificações até os dias atuais. Hoje o 

carnaval possui características próprias em cada região do país. 
 

No passado... 
Desfile das Grandes Sociedades 
Desfile dos Ranchos 
Desfile dos Cordões 
Desfiles das Primeiras Escolas de samba 
 
Hoje... 
Desfile das Escolas de Samba 
Desfile de Blocos Carnavalescos 
O Carnaval Nordestino (Trios Elétricos e Micaretas, Blocos Afro, Maracatus e Orquestras de Frevo 
 
 

  ALGUNS PADRÕES RÍTMICOS DA MARCHA: 
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OH ABRE ALAS - Chiquinha Gonzaga 

 
Am                 Am      E7                   Am 

Oh abre alas que eu quero passar 
              Am       E7                  Am 
Oh abre alas que eu quero passar 
                 Dm                      Am 
Eu sou da lira não posso negar 
                 E7                        Am 
Eu sou da lira não posso negar 
              Am       E7                 Am 
Oh abre alas que eu quero passar 
              Am       E7                 Am 
Oh abre alas que eu quero passar 
               Dm                           Am 
Rosa de ouro é quem vai ganhar 
              E7                             Am 
Rosa de ouro é quem vai ganhar 

 
 
 

PARTITURA DE “OH ABRE ALAS” 
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                        MARCHA * 

Origem e 
definição 

Descendente das Marchas populares portuguesas que faziam sucesso 
no país até 1920, a Marcha é um gênero musical autenticamente 
carioca, predominante no Carnaval brasileiro. Segundo o pesquisador 
José Ramos Tinhorão, surgiu da necessidade de se criar um ritmo para a 
animação do Carnaval.  

Primeira Marcha 
de sucesso na 

história da MPB 

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

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

Características Compasso quaternário ou binário 
Melodia simples 
Letras que retratam o cotidiano, com deboche, malícia e sátira política.  

Marchas 
famosas 

/Compositores 

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

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

Instrumentos 
típicos 

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

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

 

                                
Braguinha                André Filho             Lamartine Babo         João Roberto Kelly 

 
*Tabela retirada da apostila de Educação Musical de São Cristóvão II 

http://radio.musica.uol.com.br/abreradio.htm?canal=002196-9_01%3c@%3eCarnaval_-_Sua_história,_sua_glória%3c@%3eMamãe_eu_quero%3c@%3eJararaca%3c@%3e0000%3c@%3eJararaca&disco=n%3cBR%3e
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A HISTÓRIA DO SAMBA 
 

 
 
Origem da palavra “SAMBA”   
 

O nome samba é, provavelmente, originário da palavra angolana semba, um 
ritmo religioso, que significa umbigada, devido à forma como era dançado. O 
primeiro registro da palavra "samba" aparece na Revista O Carapuceiro, de 
Pernambuco, em 3 de fevereiro de 1838, quando Frei Miguel do Sacramento Lopes 
Gama escreve contra o que chamou de "samba d'almocreve".  

O Samba é uma das principais formas de música com raízes africanas criadas 
no Brasil. O samba carioca possivelmente recebeu muita influência de ritmos da 
Bahia, com a transferência de grande quantidade de escravos para as plantações de 
café no Estado do Rio, onde ganhou novos contornos, instrumentos e histórico 
próprio, de forma tal que o samba moderno, como gênero musical, surgiu no início 
do século 20 na cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente na Praça Onze, 
reduto que ficou conhecido como a Pequena África, por conter uma enorme 
população de afro-brasileiros. 

 
A “Deixa Falar” 
 

Fundada em 1928 no Estácio, a Deixa Falar é considerada a primeira Escola de 
Samba.  Os “bambas” do Estácio criaram um novo tipo de carnaval para tentar acabar 
com a violência nos blocos e cordões, reduto dos foliões afro-descendentes. “Os 
sambistas do Estácio estavam cansados de apanhar da polícia”, conta Maria Thereza, 
biógrafa de Ismael Silva, o mais emblemático desses “bambas”. 

 
O início das Escolas    
 

As primeiras agremiações não tinham enredo ou samba definidos. Os mestres 
de canto puxavam os versos e os foliões repetiam, mostrando ao público duas ou três 
músicas compostas durante o ano.  A grande novidade da Deixa Falar foi incluir 
instrumentos de percussão nos desfiles. Isso porque até meados dos anos 20, os 
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sambas eram acompanhados apenas por violões, pandeiros, violinos e até 
castanholas.  

 
Ismael Silva 

Em entrevista ao jornal Correio da Manhã nos anos 60, Ismael Silva explicou a 
origem do nome Deixa Falar:  
“Naquela época, existia uma grande rivalidade entre os blocos e todos se achavam 
superiores. O pessoal do Estácio dizia: "Deixa falar". Eles achavam que os sambistas 
de lá eram melhores e não admitiam que ninguém pudesse diminuí-los”.  
Sobre a origem do termo Escola de Samba, Ismael esclareceu: “Perto da nossa sede 
ficava a Escola Normal para mulheres. Lá as professoras ensinavam a cozinhar e na 
Deixa Falar a gente ensinava o samba. Ficou então escola de samba”.  
 

O primeiro samba gravado: “Pelo Telefone” 

O primeiro samba carnavalesco foi gravado em 1917 pela Casa Edison Pelo Telefone. 

foi registrado por Donga e Mauro de Almeida, sambistas freqüentadores da casa da 

Tia Ciata onde o samba foi composto, fato que deu origem a uma grande briga pelos 

direitos autorais, já que outros sambistas da época reivindicaram sua autoria, como é o 

caso do compositor Sinhô. 

 
O selo do disco de 1917 

As Primeiras gravações (o fonógrafo) 
 
 O primeiro fonógrafo, inventado por Edison, chegou ao Brasil ainda no século 
XIX. O pioneiro em gravar os sons (discursos, falas e posteriormente músicas) no 
Brasil foi Fred Figner, um imigrante Tcheco, de origem judaica que fundou a primeira 
gravadora brasileira, a Casa Edison. 
 Em 1902 A Casa Edison iniciou a gravação musical no país, gravando inúmeras 
obras entre maxixes, polcas, lundus e choros. 

Thomas Edison e sua genial invenção 
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A ERA DO RÁDIO 
 

Entre 1940 e 1950, a música popular brasileira viveu um momento de especial 
riqueza, tendo como principal meio de difusão o Rádio. Inúmeros artistas 
(compositores e cantores) tornaram-se famosos com os programas de auditório 
levados aos ouvintes pelas ondas do rádio.  

Naquela época, não havendo televisão, os jovens brasileiros estavam 
sintonizados diariamente às principais emissoras de rádio, cujos prefixos sempre 
iniciavam com um PR (de prefixo). A primeira rádio brasileira foi a Rádio Sociedade do 
Rio de Janeiro (cujo prefixo era PRA-A), que entrou no ar em 1923. O pioneiro do rádio 
no Brasil foi Roquette Pinto, hoje nome da Rádio oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

A partir dos anos 1940 começaram a aparecer outras emissoras como a Rádio 
Mayrink Veiga e a Rádio Nacional. Esta última se tornou a mais popular de todas, 
principalmente por causa da programação musical, por conta dos famosos programas 
de auditório apresentados por Ary Barroso e César de Alencar, entre outros.  

 

 
Ary Barroso, o mais famoso apresentador e radialista 

brasileiro, foi também um grande pianista e 
compositor de sambas e canções inesquecíveis como 

“Aquarela do Brasil” 
 
A Rádio Nacional, entre outros programas famosos, teve em sua programação 

o lendário programa PRK-30, comandado por Lauro Borges e Castro Barbosa.  
 

 
Auditório lotado na Rádio Nacional 

 
Tipo de programação das rádios na época: A programação das rádios como a Nacional 
consistia em programas de música, radionovela, programas de humor, programas 
esportivos, todos realizados ao vivo em seus auditórios abertos ao público. Na 
programação musical, os cantores se apresentavam acompanhados de orquestras ou 
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conjuntos musicais, muitas vezes com o auditório lotado. A Rádio Nacional foi 
responsável pelo sucesso de inúmeros artistas, entre cantores e compositores. 
 
 

Cantores e cantoras: os ídolos do rádio no Brasil 
 

O Rádio brasileiro lançou inúmeros artistas, entre compositores e cantores.  
Nas fotos abaixo podemos ver alguns deles: Emilinha Borba, Carmen Miranda, Orlando 
Silva, Sílvio Caldas e Francisco Alves. 

 

    
Três grandes ídolos do Rádio brasileiro: Carmen Miranda, Emilinha Borba e Chico Alves 
 
 Nossa música é riquíssima em estilos, gêneros e movimentos. A partir do século 
XX a produção musical se diversificou, acompanhando as inúmeras novidades técnicas 
que foram surgindo: desde a gravação sonora que permitiu o registro das músicas, até 
o rádio, a televisão e a internet. Vamos fazer um breve passeio por essa história! 
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BOSSA-NOVA 
 
 A Bossa Nova é um movimento e um gênero musical tipicamente carioca, 
nascido no fim dos anos 50, em saraus de grupos universitários, bem como em 
apartamentos da classe média/alta da zona sul do Rio de Janeiro, onde diversos 
músicos se reuniam para cantar, tocar e compor. 
 Podemos dizer que a Bossa Nova começou em 1959, quando chegou às lojas de 
discos o LP do selo ODEON, do cantor e violonista João Gilberto. O disco é um marco, 
pois trazia a música que dava título ao LP, Chega de Saudade (de Tom Jobim e Vinícius 
de Moraes). 

João Gilberto, falecido em 2019, é um dos mais conhecidos artistas brasileiros, 
justamente porque sua trajetória se confunde com o gênero Bossa Nova. Sua 
inovadora “batida” de violão e seu jeito coloquial de cantar são características 
incorporadas ao gênero musical que se tornou um símbolo do Brasil no exterior. 

Antes de lançar seu disco, João já havia participado, com seu violão moderno, 
de outro importante disco do novo gênero. Trata-se de Canção do Amor Demais, da 
cantora Elizeth Cardoso.  A canção que dava título ao disco também era de Tom e 
Vinícius, considerados os “papas” da Bossa Nova. 

 

           
 

A capa do disco Chega de Saudade de João Gilberto, com a canção de Tom Jobim (ao piano) e Vinícius de 
Moraes, seu parceiro poeta e diplomata 

  
 Tom Jobim e Vinícius de Moraes deixaram uma obra vastíssima com músicas 
que hoje são grandes sucessos: Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Canção do 
amor demais, Se todos fossem iguais a você, Eu sei que vou te amar, entre outras. Tom 
teve outros parceiros também. Newton Mendonça é autor da letra em Samba de uma 
nota só e Desafinado, dois grandes sucessos do gênero. 
 Além dos já citados músicos é importante ressaltar a importância de outros 
artistas como Jonny Alf (considerado precursor da bossa nova), Nara Leão, Carlos Lyra, 
Tamba Trio, Leny Andrade, Ronaldo Boscoli, Roberto Menescal, Wanda Sá, entre 
outros. 
 São características do gênero o ritmo sincopado, compasso binário ou 

quaternário, andamento lento ou moderado, arranjos sofisticados, caráter vocal 
intimista, letras que abordam temas ligados ao Rio de Janeiro, concentrando-se na zona 
sul. Ex: paisagens da cidade, sol, mar, praia, mulher “carioca” etc. É notável também a 
influência do Jazz (gênero musical popular americano), por conta da utilização do 
improviso; de instrumentação específica, como o saxofone e de acordes mais 
dissonantes, estes advindos também do Impressionismo (movimento da música erudita 
do século XX, que teve como principal representante o compositor Debussy). 
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 É importante registrar o famoso show do Carnegie Hall em Nova Iorque, em 
1962, quando Tom Jobim e Vinícius de Moraes, ao lado de outros artistas, 
apresentaram suas canções à América. O show rendeu diversos convites de trabalho e 
abriu as portas para a música brasileira. Frank Sinatra passou a gravar vários sucessos 
da dupla brasileira, como Garota de Ipanema, uma das músicas mais gravadas em todo 
o mundo. O músico Stan Getz também gravou um álbum de sucesso tocando Bossa 
Nova, com João Gilberto. 
 

 

 
GAROTA DE IPANEMA – Tom Jobim e Vinícius de Moraes 

 
 
F7M                                                           G7(13) 
Olha que coisa mais linda mais cheia de graça 
                                               Gm7 
É ela menina que vem e que passa 
                     C7(9-)                       Am7(11)   Ab7(11+)    Gm7(11)   Gb7(11+) 
Num doce balanço a caminho do mar 
 
F7M                                                     G7(13) 
Moça do corpo dourado do sol de lpanema 
                                                         Gm7 
O seu balançado é mais que um poema 
                        C7(9-)                       F7M 
É a coisa mais linda que eu já vi passar 
 
F#7M                              B7(9) 
Ah, por que estou tão sozinho? 
 F#m7                           D7(9) 
 Ah, por que tudo é tão triste? 
 Gm7                      Eb7(9) 
 Ah, a beleza que existe 
       Am7                       D7(9-) 
A beleza que não é só minha 
Gm7                            C7(9-) 
Que também passa sozinha 
 
F7M                                                    G7(13) 
Ah, se ela soubesse que quando ela passa 
                                                    Gm7 
O mundo inteirinho se enche de graça 
                   C7(9-)                       F7M 
E fica mais lindo por causa do amor 
C7(9-)                    F7M 
    Por causa do amor 
C7(9-)                   F7M 
    Por causa do amor. 
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JOVEM GUARDA 
 
 A Jovem Guarda foi um gênero musical surgido na metade dos anos 60. Foi o 
um movimento musical resultante do ritmo internacional que fazia muito sucesso: o 
Rock n´roll. Este tinha como expoente Elvis Presley e, mais tarde, The Beatles, banda 
inglesa surgida nos anos 1960.  
 

 
Os quatro “garotos” de Liverpool (The Beatles) foram  

inspiração para a juventude brasileira 

 
 Em pouco tempo, a moda adotada pela Jovem Guarda tinha se espalhado 
pelo país, a partir da adoção de novos padrões de comportamento dos jovens da 
época, observados na maneira de falar, de se vestir etc. Nota-se, então, calças colantes 
de duas cores em formato boca-de-sino, cintos e botinhas coloridas, minissaia com 
botas de cano alto, além de gestos e gírias, como “broto”, “é uma brasa mora”, 
“carango”, “papo firme”, “legal”, “coroa”, “barra limpa”, “lelé da cuca”, Individualismo, 
cabelos longos e vestimenta que expressava rebeldia às normas sociais, atraíam os 
jovens para suas canções. A música “Quero que vá tudo pro inferno” reflete bem o 
pensamento do movimento. 
  Eles mesclavam letras românticas e descontraídas com guitarras elétricas. 
Muitas das músicas que fizeram sucesso eram versões em português de composições 
estrangeiras.  As temáticas das letras baseavam-se em amor, carros bonitos, 
velocidade, namoros, fascínio pelo perigo, moda. A utilização das guitarras elétricas 
nos grupos da Jovem Guarda, apelidados de conjunto de “iê-iê-iê”, foi um marco na 
questão da formação dos conjuntos instrumentais da música brasileira. 
 

 
As roupas, as gírias foram novos comportamentos criados  

pelos artistas do movimento Jovem Guarda 
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O gênero tem esse nome devido ao programa de televisão homônimo 
apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléia (Calhambeque, 
Tremendão e Ternurinha). O programa reunia as maiores estrelas do movimento, 
como Ronnie Von, Martinha, Eduardo Araújo, Wanderley Cardoso, Jerry Adriani e as 
bandas Os Incríveis, Renato e seus Blue Caps, Golden Boys e The Fever e fez um grande 
sucesso entre o público jovem, impulsionando a venda de produtos relacionados à 
marca e estética da Jovem Guarda. 

  

 
O trio principal do movimento: Roberto Carlos, Wanderléia e Erasmo Carlos 

 
Entre os sucessos da Jovem Guarda estão: “Quero Que Vá Tudo Pro Inferno” e 

“O Calhambeque” (Roberto Carlos); “Festa de Arromba” (Erasmo Carlos); “Biquíni de 
Bolinha Amarelinha” (Celly Campello e Ronnie Cord); “O Bom” (Eduardo Araújo). 
  O programa Jovem Guarda estreou em 1965 e terminou em 1969. Junto 
também terminou o movimento da Jovem Guarda, que perdeu muita força na época 
para a Tropicália. Segundo Erasmo Carlos: “A Tropicália era uma Jovem Guarda com 
consciência das coisas, e nos deixou num branco total”. O movimento iê-iê-iê e suas 
guitarras elétricas influenciaram tanto a Tropicália quanto a música da MPB dos anos 
70 até os dias de hoje. 
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O TEMPO DOS FESTIVAIS DA CANÇÃO 
 
 Os Festivais da Canção, que tiveram seu auge no fim dos anos 60, foram 
eventos musicais que possuíam um apelo similar a de uma final de Copa do Mundo dos 
dias de hoje, tamanha era a mobilização da população que, literalmente, vestia a 
camisa de seu cantor e/ou música preferida, comportando-se como um verdadeiro 
torcedor. 

Em abril de 1965 ocorreu o primeiro festival de música popular brasileira 
transmitido pela TV Excelsior, de São Paulo. Devido ao sucesso retumbante, a 
emissora promoveu, no ano seguinte, a segunda edição do evento, novamente 
cercado de pleno êxito. Foi tão grande a repercussão que a TV Record (SP) também 
decidiu investir no modelo e criou o seu próprio festival, ainda no ano de 1966. Em 
1967 foi realizado o III Festival de Música Popular Brasileira, pela TV Excelsior, a 
versão mais famosa de todas, que revelou vários novos compositores e intérpretes que 
acabaram escrevendo um pouco da história da música brasileira, como Chico Buarque, 
Caetano Veloso, Gilberto Gil e Elis Regina.  

Paralelamente aos festivais paulistas, a então iniciante TV Globo lançou o 
Festival Internacional da Canção (FIC), que tinha o seu maior destaque na eliminatória 
brasileira, também lançando nomes definitivos na nossa música, como Milton 
Nascimento, Ivan Lins, Raul Seixas, Beth Carvalho e muitos e muitos outros. 
 
 
O que se cantava na década de 1960? 
 

Ao falar-se em música brasileira da década de 60 deve-se pensar em quatro 
gêneros: Jovem Guarda, Bossa Nova, Tropicália e MPB, que, por sua vez, eram 
divididos em dois grupos: os “alienados” (Jovem Guarda e Bossa Nova) e os 
“engajados” (MPB e Tropicália). 
 

  
Elis Regina, Jair Rodrigues, Nara Leão e Chico Buarque foram 

artistas que se consagraram nos Festivais 
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A MÚSICA DE PROTESTO 
 

A palavra festival vem do latim “festivitas”, que significa tanto ‘um dia de festa’ 
quanto ‘uma maneira engenhosa de dizer’. E essa maneira engenhosa faz-se muito 
presente nos festivais da década de 1960, precisamente pelo caráter crítico à ditadura 
militar vigente no período. 

Alguns artistas se empenharam em produzir obras que pudessem expressar o 
momento político de então. Ficaram conhecidos como o grupo da “música de 
protesto”. Exemplo emblemático é a música Para não dizer que não falei de flores 
(”Caminhando”) de Geraldo Vandré. Ela concorreu no IIIº FIC, em 1968, pouco antes 
da vigência do Ato Institucional número 5 (AI-5), instrumento legal que decretou 
censura absoluta aos meios de comunicação e nas manifestações artísticas, sobretudo 
a música. De certa forma, o AI-5 decretou, também, o fim dos festivais. 

 

 
Vandré interpretando Caminhando no III FIC 

 
A Censura e o declínio dos Festivais 
 

A ação da censura durante o regime militar, como já foi visto, foi a grande 
responsável pelo declínio e fim dos festivais. Curiosamente, iniciou-se um período 
muito fértil na música brasileira, já que os compositores, diante da necessidade de 
“driblar” a censura, criaram inúmeras letras de fundo político traduzidas em metáforas 
poéticas. Mas logo no início do AI-5, a situação ficou insustentável. Chico Buarque, 
depois de preso e interrogado auto exilou-se na Itália. Caetano e Gil não tiveram a 
mesma sorte. Depois de presos um tempo, foram obrigados a abandonar o país. 
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Partitura e letra de “Pra não dizer que não falei de flores”  
Geraldo Vandré 

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

O Tropicalismo foi um movimento de ruptura que sacudiu o ambiente da 
música popular e da cultura brasileira entre 1967 e 1968. Seus participantes formaram 
um grande coletivo, cujos destaques foram os cantores-compositores Caetano Veloso 
e Gilberto Gil, além das participações da cantora Gal Costa e do cantor-compositor 
Tom Zé, da banda Mutantes, e do maestro Rogério Duprat. A cantora Nara Leão e os 
letristas José Carlos Capinan e Torquato Neto completaram o grupo ao lado do artista 
gráfico, compositor e poeta Rogério Duarte, um dos principais mentores intelectuais 
do tropicalismo. 

 

 
A foto da capa do disco emblema do movimento: Tropicália - Panis et Circenses 

 
Os tropicalistas deram um histórico passo à frente no meio musical brasileiro. A 

música brasileira pós-Bossa Nova e a definição da “qualidade musical” no país estavam 
cada vez mais dominadas pelas posições tradicionais ou nacionalistas de movimentos 
ligados à esquerda. Contra essas tendências, o grupo baiano e seus colaboradores 
procuram universalizar a linguagem da MPB, incorporando elementos da cultura 
jovem mundial, como o rock, a psicodelia e a guitarra elétrica.  

 

 
Caetano, Gil e os Mutantes no III FIC 

 
Ao mesmo tempo, sintonizaram a eletricidade com as informações da 

vanguarda erudita por meio dos inovadores arranjos de maestros como Rogério 
Duprat, Júlio Medaglia e Damiano Cozzela. Ao unir o popular, o pop e o 
experimentalismo estético, as idéias tropicalistas acabaram impulsionando a 
modernização não só da música, mas da própria cultura nacional. 

 
Fonte de pesquisa: www.tropicalia.com.br 
 
 

http://www.tropicalia.com.br/
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ROCK NACIONAL 
(O BRock dos Anos 1980) 

 
O rock brasileiro da década de 80 é também considerado por muitos como pop 

rock nacional dos anos 80. Foi um movimento musical que surgiu já no início daquela 
década. Ganhou o apelido de BRock do jornalista Nelson Motta. O BRock se 
caracterizou por influências variadas, indo desde a chamada new wave, passando pelo 
punk e pela música pop emergente do final da década de 70. Em alguns casos, tomou 
por referência ritmos como o reggae e a soul music. Suas letras falam na maioria das 
vezes sobre amores perdidos ou bem sucedidos, não deixando de abordar é claro 
algumas temáticas sociais.  

O grande diferencial das bandas deste período era a capacidade de falar sobre 
estes assuntos sem deixar a música tomar um peso emocional ou político exagerados. 
Fora a capacidade que seus integrantes tinham de falar a respeito de quase tudo com 
um tom de ironia, outra característica marcante do movimento. Outra particularidade 
típica foi o visual próprio da época; cabelos armados ou bastante curtos para as 
meninas, gel, roupas coloridas e extravagantes para os meninos e a unissexualidade de 
tudo isso, herança direta do Glam Rock de Marc Bolan, David Bowie e seus discípulos, 
como o Kiss e o The Cure. 

 
O Rock in Rio foi um dos grandes eventos que impulsionaram o BRock 

 
Tudo começou com o aparecimento de bandas como a Gang 90, seguida por 

sua contrapartida carioca, a Blitz e seu grande sucesso "Você não soube me amar".  O 
auge da Blitz aconteceu em 1985, no show do Rock in Rio. Liderada por Evandro 
Mesquita, a banda tinha como característica marcante as performances teatrais no 
palco, que se tornaram grandes brincadeiras responsáveis pela animação coletiva do 
público que comparecia aos shows.  
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O Circo Voador, ainda na praia do Arpoador, foi idealizado por Perfeito Fortuna, tornando-se o berço de 

muitas bandas de sucesso 

 
Outro marco importante do BRock foram os shows no “Circo Voador”, local 

que se tornou o berço de várias bandas que estouraram naquela época, revelaram 
Paralamas do Sucesso, Kid Abelha e Os Abóboras Selvagens, Gang 90, Barão Vermelho, 
entre outras. Destas, as que tiveram mais destaque (e continuam tocando e fazendo 
relativo sucesso até hoje) são os Paralamas, Kid Abelha e Barão Vermelho. 

 

 
MEU ERRO (Paralamas do Sucesso) 

 
 A                                   C#m   
Eu quis dizer, você não quis escutar   

    D                                  Dm 
Agora não peça, não me faça 
promessas   

 
            A                          C#m   
Eu não quero te ver, nem quero 
acreditar   

              D                          Dm   
Que vai ser diferente, que tudo mudou   

 
     C#m                              F#m            
Você diz não saber, o que houve de 
errado   

D                                    Dm                       
E o meu erro foi crer, que estar ao seu 
 

                  A      E 

lado, bastaria   

  
     D                                    A  
Ah Meu Deus , era tudo  que eu queria 
   

E         D                            Dm   
   Eu dizia o seu nome, não      me 
abandone    

 
(Parte 2):   

A                            C#m  
Mesmo querendo eu não vou me 
enganar   

           D                                 Dm   
Eu conheço os seus passos, vejo os 
seus erros   

 
     A                               C#m   
Não há nada de novo, ainda somos 
iguais   

     D                                    Dm   
Então não me chame, não olhe pra trás   

 
     C#m                              F#m            
Você diz não saber, o que houve de 
errado   
 

               D                       Dm                        
E o meu erro foi crer, que estar ao seu  
 

                 A       E 

lado, bastaria   

  
       D                                           A E 
Ah Meu Deus , era tudo  que eu queria   

 
D                          Dm                     A         
Eu dizia o seu nome, não      me  
abandone jamais. 
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HIP HOP 
 
 Mais do que um gênero musical, hip hop é o nome que se dá a toda uma 
cultura, que inclui dança, moda, graffiti e rap, surgida nos guetos norte americanos dos 
anos 80. 
 Inicialmente, era uma cultura negra de rua, onde dançarinos conhecidos como 
break-dancers se apresentavam ao acompanhamento de disc-jockeys (DJs). A escolha 
de usar discos se deve ao fato daqueles jovens não terem dinheiro para comprar 
instrumentos musicais ou pagar instrumentistas. Rapidamente, os DJs perceberam que 
poderiam interferir no som dos discos, ao movê-los rapidamente com a mão (scratch) 
ou combinando trechos de músicas diferentes para criar um som original (mixagem). 
 Para apresentar os DJs e break-dancers, surgiu a figura do MC, o mestre de 
cerimônias. Para exaltar seus companheiros, os MCs começaram a apresentá-los em 
forma de poesia ritmada, o que ficou conhecido como rap (rythm and poetry) e isso se 
tornou uma das principais características do movimento Hip Hop. Surgiram as 
batalhas, onde dois MCs se desafiavam, depreciando uns aos outros em forma de rap, 
da mesma forma que ocorre nos repentes nordestinos. 
 

 
 
Chegada no Brasil 
 
 Os rappers utilizavam o hip hop como forma de exprimir suas angústias e temas 
como o racismo, a desigualdade social e a violência urbana. Por ter uma população 
negra muito grande, o Brasil adotou-o, começando principalmente no centro de São 
Paulo, onde jovens da periferia se encontravam para dançar e rimar. Os Racionais MC 
é um dos principais grupos de hip hop nacional e fez muito sucesso com Diário de um 
Detento, uma música de quase oito minutos com uma letra fortíssima que narra o dia 
a dia em uma penitenciária. A dupla Thaíde e DJ Hum compôs uma música falando 
sobre o começo da cultura hip hop em São Paulo, chamada Que Tempo Bom. 

 
 
 
 
 

Dançarinos de Break ensaiando na 
estação de metrô Conceição, em São 
Paulo. 
foto: Paulo Fehlauer 
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FUNK CARIOCA 
 

O funk carioca, diferente do norte-americano, é um tipo de música eletrônica 
originado nas favelas do Rio de Janeiro, derivado do Miami Bass, devido à sua batida 
rápida e aos vocais graves. 

Ao longo da nacionalização do funk, os bailes - até então, realizados nos clubes 
dos bairros das periferias da capital e região metropolitana - expandiram-se céu 
aberto, nas ruas, onde as equipes rivais se enfrentavam disputando quem tinha a 
aparelhagem mais potente, o grupo mais fiel e o melhor DJ. Neste meio surge DJ 
Marlboro, um dos vários protagonistas do movimento funk. 

 

 

DJ Marlboro, um ícone do funk carioca 
 
O Funk Melody surgiu, com êxito, nos EUA, no final da década de 80, como um 

estilo musical que utiliza samplers e baterias eletrônicas, além de mesclar elementos 
do pop, enfatizando a linha melódica e o conteúdo poético da composição. Na década 
seguinte, o Funk Melody veio para o Brasil, onde fez grande sucesso em músicas como 
"Me Leva", do cantor Latino, e Quero te Encontrar e Só Love, da dupla Claudinho e 
Buchecha. Outros nomes importantes contribuíram para o sucesso do Funk Melody até 
os dias atuais, tais como Mc Leozinho, Perla, Naldo, Ludmilla e Anitta.  

Com o tempo, o funk ganhou grande apelo dentre os marginalizados - as 
músicas tratavam o cotidiano dos frequentadores: abordavam a violência e a pobreza 
das favelas.  

Há os funks chamados de “proibidões”, cujas letras que exaltam o crime 
organizado (tráfico de drogas) ou tratam de temas pornográficos. 

O Funk Ostentação surgiu na cidade de São Paulo, em 2008. As letras abordam 
as seguintes temáticas: mulheres, bebidas, carros de luxo, jóias etc., exaltando o 
poder, o status e a ambição de sair da favela na conquista dos objetivos. Entre os 
principais representantes deste tipo de Funk é possível citar MC Guimê, MC Gui, MC 
Pocahontas, entre tantos outros nomes de igual valor. 
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HINO NACIONAL BRASILEIRO 
Letra: Joaquim Osório Duque Estrada  

Música: Francisco Manuel da Silva 

Parte I 

Ouviram do Ipiranga as 

margens plácidas 

De um povo heróico o brado 

retumbante, 

E o sol da liberdade, em raios 

fúlgidos, 

Brilhou no céu da pátria nesse 

instante.  

Se o penhor dessa igualdade 

Conseguimos conquistar com 

braço forte, 

Em teu seio, ó liberdade, 

Desafia o nosso peito a própria 

morte!  

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve!  

Brasil, um sonho intenso, um 

raio vívido 

De amor e de esperança à 

terra desce, 

Se em teu formoso céu, 

risonho e límpido, 

A imagem do Cruzeiro 

resplandece.  

Gigante pela própria natureza, 

És belo, és forte, impávido 

colosso, 

E o teu futuro espelha essa 

grandeza.  

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe 

gentil,Pátria amada, Brasil!  

                   Parte II 

Deitado eternamente em berço 

esplêndido, 

Ao som do mar e à luz do céu 

profundo, 

Fulguras, ó Brasil, florão da 

América, 

Iluminado ao sol do Novo Mundo!  

Do que a terra, mais garrida, 

Teus risonhos, lindos campos têm 

mais flores; 

"Nossos bosques têm mais vida", 

"Nossa vida" no teu seio "mais 

amores."  

Ó Pátria amada, 

Idolatrada, 

Salve! Salve!  

Brasil, de amor eterno seja símbolo 

O lábaro que ostentas estrelado, 

E diga o verde-louro dessa flâmula 

- "Paz no futuro e glória no 

passado." 

Mas, se ergues da justiça a clava 

forte, 

Verás que um filho teu não foge à 

luta, 

Nem teme, quem te adora, a própria 

morte.  

Terra adorada, 

Entre outras mil, 

És tu, Brasil, 

Ó Pátria amada! 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 

Pátria amada, 

Brasil!  
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HINO DOS ALUNOS DO COLÉGIO PEDRO II 
 

                                                                     Letra: Hamilton Elia 
 Música: Francisco Braga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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