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_________________________________________________________________________________ 

REVISÃO DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS MUSICAIS QUE CAEM NO PAS 

Alguns conhecimentos musicais básicos são essenciais, eles serão os faróis da nossa análise. Por isso, não 
deixe de fixar a lista de conteúdos abaixo, para que sua apreciação, audição e análise das obras não fique 

solta, perdida no puro subjetivismo.  

__________________________________________________________________________________________________ 

As questões sobre as obras musicais do PAS quase sempre envolvem um dos seguintes tópicos:  

1) ELEMENTOS DA MÚSICA 

São os componentes da linguagem musical. A 
música é uma linguagem que se compõe de 
melodia, ritmo e harmonia. Esses elementos devem 
ser bem entendidos para que você escute música 
melhor, tire conclusões por si mesmo, e, em certas 
situações, acerte questões que tem "pegadinhas": 
por exemplo, um cantor de rap faz melodias com a 
voz? Um grupo de percussão toca harmonias? Essas 
coisas estão subentendidas, e caem em questões. 
Então, vamos aos conceitos. 

Melodia:  
Sequência de notas, de sons de altura definida. É o 
canto que tanto nos envolve, o solo de um violino no 
meio do concerto, ou mesmo as notas graves de um 
baixo de sintetizador. São as frases que expressam o 
discurso da linguagem musical. A linha melódica é o 
equivalente da fala humana nesse discurso e pode 
ser vocal ou instrumental. Atenção: em alguns 
contextos, a linha melódica pode ser chamada de 
voz, sem ser necessariamente vocal, pode ser 
instrumental. Por exemplo, quando se fala da textura 
polifônica a quatro vozes de um quarteto de cordas. 

As melodias são baseadas em escalas, que são 
sequências de notas em ordem progressiva. 
Geralmente com sete notas. A mais conhecida delas 
é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si... Dó! Essa famosa escala 
de dó maior contém as 7 notas naturais, que 
correspondem às teclas brancas do piano. Além 

dessas, existem as 5 notas com acidente ou 
alteração, que correspondem às teclas pretas. 
Acidentes são alterações na altura das notas: o 
sustenido (#) eleva a nota em um semitom; o bemol 
(b) rebaixa a nota em um semitom. Portanto, são 12 
notas musicais ao todo. Postas em ordem crescente, 
formam a escala cromática. É dessas 12 notas 
possíveis que são tiradas todas melodias que você 
conhece.  

A distância entre duas notas é um intervalo 
melódico. Os mais importantes são: o semitom, que 
é o menor intervalo possível entre duas notas no 
sistema tonal; o tom, que é o dobro do semitom; e a 
oitava, que é o intervalo mais próximo entre duas 
notas de mesmo nome (entre um dó e outro dó mais 
agudo, por exemplo). 

Harmonia:  
Pode ser encarada de duas formas básicas.  

1) Na textura homofônica (explicada adiante), a 
harmonia é o encadeamento de acordes. Os 
acordes são estruturas compostas por três ou mais 
notas, e podem ser: maiores, menores, diminutos, 
aumentados, dominantes, etc. Um exemplo 
cotidiano: alguém está cantando, outra pessoa está 
acompanhando ao violão, fazendo a harmonia da 
música, colocando um acorde após o outro. Essa 
forma de harmonia, de encadeamento de acordes, 
também acontece na música erudita, mas de um 
modo mais elaborado. Mas a música erudita tem um 
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outro modo de abordar a harmonia que é mais 
complexo ainda: 

2) Na textura polifônica (explicada adiante), onde a 
harmonia entre as linhas melódicas ocorre pelo uso 
do contraponto. O respeito às regras do contraponto 
fazem com que linhas melódicas simultâneas da 
polifonia sejam combinadas harmonicamente. Se 
não, seria cacofonia! 

Outro aspecto fundamental relacionado à harmonia: 
a tonalidade. Em geral as músicas têm um "centro 
gravitacional" que garante sua coesão harmônica. 
Quando dizemos que uma música está na tonalidade 
de dó maior, isso quer dizer que sua harmonia, seus 
acordes, suas melodias estão dentro do campo 
harmônico de dó maior. Em várias obras, a Matriz do 
PAS enfoca a tonalidade da música, não perca isso 
de vista. Mudando o centro tonal, mudando a 
tonalidade dentro de uma mesma composição, 
ocorre uma modulação. A partir do século XX, vários 
compositores abandonaram ou dissolveram o 
sistema tonal em novos modos de organizar os sons, 
principalmente após o Modernismo. Politonalismo, 
atonalismo, dodecafonismo, serialismo, música 
concreta, etc. Mas isso é uma outra história... 

Ritmo: 
A música se desenrola no tempo, e o ritmo organiza 
os sons no tempo. Portanto, o ritmo é a base da 
estrutura musical. É no ritmo que mais se expressa o 
aspecto matemático da música: suas proporções, 
m e d i d a s , d i v i s õ e s e d u r a ç õ e s . C o m o 
aperfeiçoamento da escrita musical, desenvolveu-se 
uma forma de escrever o ritmo com bastante 
precisão na partitura, usando as  figuras rítmicas: 
breve, semibreve, mínima, semínima, colcheia, 
semicolcheia, fusa e semifusa. Pelo prefixo semi, dá 
pra deduzir que: da esquerda pra direita, os valores 
rítmicos, as durações, vão diminuindo pela metade.  

Compassos são contagens de uma dessas figuras 
rítmicas. Por exemplo, eis um compasso binário: um 
dois / um dois / etc. Compasso ternário: um dois 
três / um dois três / etc. Compasso quaternário: um 
dois três quatro / um dois três quatro / etc. Alguns 
estilos musicais estão sempre ligados a certas 
fórmulas de compasso. Por exemplo, a valsa é 
sempre ternária; o samba é binário. 

O pulso é o "batimento cardíaco" do ritmo, é a 
pulsação regular que marca o andamento de uma 
música, sua velocidade. É possível percebê-lo 
quando, de repente, você começa a estalar os dedos 
ao acompanhar um ritmo envolvente. Há duas 
formas de se expressar o andamento rítmico: 1) 
Numa medida matemática precisa chamada de bpm 
(batimentos por minuto), que é marcada pelo 

metrônomo; ou 2) Pelo caráter do andamento, 
usando termos em italiano, um padrão da música 
erudita: presto, allegro, moderato, andante, largo, 
por exemplo, são termos que indicam qual o 
andamento da peça. As questões do PAS geralmente 
falam de modo mais genérico acerca do andamento 
das obras musicais: rápido, moderado ou lento. 

Atenção: o ritmo como elemento da música é uma 
coisa, está no "DNA", no ser de todas as músicas. 
Outra coisa são os "ritmos" como estilos musicais. 
Ritmo de baião, ritmo de samba-enredo, etc.  

Texturas: 
Uma composição musical é como um "tecido 
sonoro". Pense visualmente em linhas melódicas e 
pano-de-fundo. As texturas musicais têm a ver com 
a(s) linha(s) melódica(s) em evidência e o 
acompanhamento, ou seja, o "pano-de-fundo" (ou a 
ausência dele). Lembre-se de que, no que tange à 
textura musical, a palavra voz é sinônimo de linha 
melódica.  

1) Textura monofônica, ou Monofonia; às vezes 
chamada de Monodia. 
Contém apenas uma linha melódica, cantada ou 
tocada (independente de quantos cantores ou 
instrumentos a estão executando). Pode ser uma 
flauta solo, uma orquestra de cordas ou um coro de 
monges beneditinos entoando um canto gregoriano. 
Não importa, se houver apenas uma linha melódica 
sem acompanhamento, a textura é monofônica. 

2) Textura polifônica, ou Polifonia:  
Textura mais comum na música erudita, por ser uma 
técnica difícil de composição. São linhas melódicas 
independentes e simultâneas, combinadas 
harmonicamente segundo as regras do contraponto. 
Difícil falar em acompanhamento aqui, é uma outra 
lógica. O que ocorre é que, quando uma melodia se 
destaca, as outras estão como pano-de-fundo; 
depois, já é uma outra melodia salta aos ouvidos, e 
assim segue a música poliƒônica nesse jogo de 
"figura-e-fundo", algumas melodias em destaque, 
outras no background; mas todas linhas melódicas 
fluindo simultaneamente. Pode ser uma polifonia a 
três vozes, a oito vozes, etc. Formas musicais 
sempre polifônicas: o cânone a a fuga. 

3) Textura homofônica, ou Homofonia; às vezes 
também chamada de Monodia.  
É a melodia acompanhada. Textura bastante comum 
na música popular, mas na erudita também (como no 
caso da ópera, dos lieds, etc). O exemplo mais 
simples de música homofônica são as canções que 
ouvimos todos os dias no Spotify ou no Youtube. 
Uma melodia é nitidamente destacada sobre um 
acompanhamento. Por que ao assistirmos um cantor 
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na frente de uma banda, toda a atenção volta-se 
para sua voz? Ele que entoa a linha melódica em 
evidência dentro da homofonia, enquanto a banda é 
o acompanhamento. Os exemplos são infinitos, mas 
a lógica é sempre a mesma. 

2) PARÂMETROS DO SOM 

Os parâmetros ou propriedades do som têm uma 
relação direta com a música, pois o som é matéria-
prima da música. Os músicos e compositores, se 
você pensar bem, são artistas que manipulam o som. 
O som é uma onda mecânica gerada pela vibração 
de objetos, é um fenômeno físico que pode ser 
analisado em quatro propriedades: 

Altura:  
É o parâmetro que indica que tal som é mais grave 
ou mais agudo. Em termos físicos, identifica a 
frequência do som, medida em Hertz (Hz), que é 
uma medida de ciclos por segundo. Numa 
frequência de 440Hz, a onda sonora oscila 440 
vezes num segundo. Os seres humanos percebem 
auditivamente vibrações num espectro entre 20Hz e 
20.000Hz. Quando uma vibração é regular, quando a 
altura de uma frequência é definida, ouvimos uma 
nota. Portanto, com relação à música, a altura do 
som está intimamente ligada à melodia e à 
harmonia. Quando a frequência é baixa, o som é 
grave. Quando a frequência sonora fica mais alta, o 
som fica mais agudo. Por isso, o nome de altura. 
Não confunda com a "altura" do som, o volume do 
som do vizinho inconveniente! 

Duração:  
É o parâmetro que identifica a duração do som, 
simples assim. Se os sons são mais curtos ou mais 
longos. No caso da música, este parâmetro está 
intimamente ligado ao ritmo. Mais especificamente, 
às figuras rítmicas, o quanto dura cada nota ou 
qualquer outro evento sonoro na composição 
musical. Também está relacionado com a forma 
musical, o quanto dura cada parte, cada seção, cada 
movimento de uma música. 

Intensidade:  
É o parâmetro do som que identifica o seu volume, 
que é medido em decibéis (dB). Sons fortes ou 
fracos são cotidianamente chamados de sons "altos" 
ou "baixos"; mas em termos de parâmetros do som, 
não confunda intensidade com altura! No caso da 
música, a intensidade sonora é trabalhada na 
dinâmica. Para se escrever a dinâmica numa 
partitura, usa-se uma escala de sinais específica, 
uma gradação que vai de um som quase inaudível 
até um som bem forte: ppp (pianissíssimo), pp 
(pianíssimo), p (piano), mp (mezzopiano), mf 

(mezzoforte) , f ( forte) , ff ( fort íss imo), ff f 
(fortissíssimo). Esses símbolos são sinais de termos 
em italiano que designam níveis de intensidade 
sonoras em ordem crescente. Pode-se passar 
gradativamente de um som fraco a um mais forte 
através de um crescendo. Ou o contrário, num 
diminuendo. É comum ouvirmos gravações que 
terminam abaixando o volume aos poucos até o 
silêncio. Isso se chama fade out. Perguntas sobre 
dinâmica caem bastante nas provas do PAS.  

Timbre:  
É a propriedade que identifica a fonte sonora e suas 
qualidades. É um parâmetro mais "subjetivo". Alguns 
autores dizem que é a "cor do som". O timbre de 
uma voz ou de um instrumento pode ser descrito por 
adjetivos diversos: esse timbre é nasal, macio, 
escuro, metálico, rouco, brilhante, etc. É o aspecto 
do som que torna uma fonte sonora inconfundível. 
Está portanto ligado intimamente à classificação das 
vozes e dos instrumentos, que veremos a seguir.  

3) FONTES SONORAS 

De que objetos vêm os sons que estamos ouvindo 
em determinada obra? Quais são as fontes que estão 
produzindo tais ou quais sons? "Fonte sonora" é um 
modo mais abrangente de dizer instrumentação, 
incluindo aqui a voz humana. Isso porque além dos 
instrumentos musicais, que são fontes sonoras 
convencionais, esse termo inclui também outras 
que, cada vez mais, estão sendo adaptadas a 
contextos musicais: as fontes sonoras não-
convencionais. 

Esse tópico cai bastante, preste atenção nas fontes 
sonoras de cada obra.  

Convencionais: 
São os instrumentos musicais de todos os tipos, sem 
restrições de estilo. É importante conhecer a 
Classificação Hornbostel-Sachs dos instrumentos 
musicais, pois é bastante lógica e adotada por 
muitos autores. Segundo essa classificação, existem 
cinco categorias de instrumentos:  

1) Cordofones: a vibração de cordas esticadas é a 
fonte sonora. 
2) Aerofones: a vibração de uma coluna de ar em 
tubos. Note que não são apenas os instrumentos de 
sopro. O órgão, por exemplo, é um aerofone 
acionado por teclas, ninguém o está soprando.  
3) Membranofones: a vibração de membranas (peles 
de animais ou sintéticas) esticadas. 
4) Idiofones: a vibração do próprio corpo do 
instrumento como um todo é a principal fonte 
sonora. Como num sino, um triângulo, ou um 
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xilofone, por exemplo. São instrumentos de corpo 
duro, rígido. 
5) Eletrofones: instrumentos que funcionam à base 
de correntes elétricas, circuitos, sintetizadores, 
computadores, captadores, aplicativos, samplers, 
etc. Alguns instrumentos acústicos que possuem 
captação elétrica pertencem a duas categorias ao 
mesmo tempo. O violão elétrico, por exemplo, é um 
eletrofone e um cordofone. 

Outra fonte sonora convencional são as vozes 
humanas. Estas são classificadas de acordo com 
suas tessituras (extensão vocal). Seguem as 
classificações, ordenadas do tipo vocal mais grave 
ao mais agudo: 

1) Masculinas: Baixo / Barítono / Tenor / Contratenor 
(voz masculina excepcionalmente aguda, como a 
dos castrati). 
2) Femininas: Contralto / Mezzo-soprano / Soprano. 

Os coros (ou corais) podem ser masculinos ou 
femininos, ou ainda coros mistos, que contêm vozes 
masculinas e femininas. 

Observação: quando a música é somente vocal, sem 
acompanhamento instrumental, ela é a capella. 

Não-convencionais: 
São os objetos que não são convencionalmente 
usados na música, mas que podem ser aproveitados 
como fontes sonoras dentro de algum contexto 
musical. Exemplos mais usuais: objetos do cotidiano, 
como tubos, baldes; o corpo humano; sons 
ambientes; etc.  

Além disso, outro viés importante, que já caiu em 
algumas questões do PAS: instrumentos musicais 
que não são convencionais dentro de certo estilo. 
Por exemplo, o uso de violoncelos dentro do heavy 
metal. Fique atento. 

4) FORMA / ESTRUTURA 

A forma ou estrutura musical é um dos aspectos 
cruciais de uma composição. É a arquitetura da obra. 
Como a música é feita de sons que se desenrolam 
no tempo, para perceber a forma você precisa ouvir 
a peça com atenção e perceber que ela é dividida 
em partes. É um exercício de escuta ativa. Mas para 
simplificar, vamos direto ao ponto. No caso das 
questões do PAS, é importante saber: 

1) A estrutura macro: quantos movimentos tem uma 
peça, em quantas partes ela é dividida, quais se 
repetem ou não, etc. É importante reparar quais são 
os parâmetros do som, as texturas, as fontes 

sonoras que distinguem tal ou qual parte. Por 
exemplo: a primeira parte de tal obra é somente 
instrumental; já na segunda, tocam orquestra e coro 
misto juntos. 
2) Algumas formas musicais consagradas: forma-
sonata, rondó, cânone, sinfonia, missa, etc. 
3) A identificação da forma básica, no caso de 
canções ou outras pequenas peças musicais.  

Convencionou-se expressar a forma musical 
utilizando letras maiúsculas, sendo que cada letra 
maiúscula identifica uma parte ou seção da música. 
Por exemplo: ABACA. Atente para as obras cujas 
formas foram dadas pela Matriz do PAS. 

5) TIPO, GÊNERO E ESTILO MUSICAL 

Classificar uma obra musical é saber dizer que TIPO 
de música você está escutando. Depois, qual é o 
GÊNERO dessa música e, mais específico ainda, qual 
seu ESTILO. Todas as obras analisadas nesta ficha 
estarão classificadas nesses três campos da forma 
mais aproximada possível.  

TIPOS: 

As obras musicais podem ser enquadradas num dos 
quatro tipos a seguir. Observe que, no caso 
específico de algumas obras, a Matriz do PAS 
comenta que essa classificação é imprecisa ou 
desnecessária. 

Erudito ou Música de Concerto 
(chamada popularmente de "Música Clássica"):  
É a música geralmente apresentada em salas de 
concerto, que está convencionalmente ligada ao 
registro escrito (partitura) e ao conhecimento 
acadêmico, erudito. Em suma, a música que 
pertence à tradição musical do ocidente.  

Popular:  
Essa categoria é bastante abrangente. Vai desde a 
música pop, comercial, até a bossa nova; desde o 
heavy metal até o funk carioca. Seria toda música 
feita para consumo da sociedade urbana. Está 
bastante ligada ao gênero canção, mas não 
somente. 

Étnico:  
A música vinculada a alguma tribo, povo exótico ou 
etnia. Distingue-se pelo seu uso específico dentro do 
contexto dos costumes e rituais desses povos ou 
comunidades.  

Folclórico:  
Folclore vem do inglês folk lore, que quer dizer, mais 
ou menos, "tradição do povo". É a música inserida 
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nem manifestações folclóricas, como a congada, o 
boi-bumbá, etc. Música ligada às raízes de uma 
nação, que está na base da identidade cultural de 
um povo. 

GÊNERO E ESTILO: 

Esse tópico é inesgotável. Gênero é uma definição 
mais ampla, pois indica de que espécie de obra 
musical estamos tratando: uma ópera, uma canção, 
uma sinfonia, uma manifestação cultural, etc. Já o 
estilo é bem mais específico: tem a ver com o estilo 
do ritmo, o estilo de um período da história da 
música, o estilo de um movimento musical, etc.  

CONTEXTO / PERÍODO 

Uma obra musical não é uma entidade vagando na 
internet, sem conexão com situações concretas. 
Cada obra musical está enraizada num lugar, num 
período histórico, nas peculiaridades culturais de um 
certo contexto. Atualmente, as questões de 
vestibular tendem a enfatizar bastante essa ligação 
entre as obras e seus contextos originários; por 
exemplo: a ligação entre uma canção da Bossa Nova 
e a burguesia da Zona Sul carioca do final da década 
de 1950; entre uma peça modernista de Villa-Lobos 
e as propostas da Semana de Arte de 1922; uma 
missa a capella de Palestrina e a as reformas do 
Concílio de Trento na segunda metade do século 
XVI.  

A partir de seus estudos e de seus conhecimentos 
gerais, todas as relações que integrem as obras a 
seus contextos históricos são bem-vindas. Essa 
clareza biográfica acerca de cada obra também 
enriquece absurdamente sua apreciação, sua escuta 
ativa. 

Agora vamos analisar cada obra musical do 
vestibular do PAS 2018… 
______________________________________________ 

OBRAS MUSICAIS 
______________________________________________ 

1) 3ª	Pessoa	do	Plural 

ARTISTA 
Engenheiros	 do	 Hawaii	 (liderado	 pelo	 vocalista	
Humberto	Gessinger). 

PERÍODO 
Contemporâneo.	 Lançada	 em	 2002,	 no	 álbum	
“Surfando	Karmas	&	DNA”. 

TIPO / GÊNERO / ESTILO 
Popular	/	Canção	/	Pop-Rock	brasileiro.	

FORMA 
AAB	

FONTES SONORAS 
Voz,	guitarras,	baixo,	bateria. 

COMENTÁRIOS GERAIS 
A	 banda	 gaúcha	 Engenheiros	 do	 Hawaii,	
comandada	pelo	vocalista	Humberto	Gessinger,	
sempre	apostou	em	 letras	que	"fazem	pensar".	
Que	conseguem	fazer	uma	abordagem	filosófica	
em	 linguagem	 acessível,	 para	 além	 de	 meras	
canções	romândcas	sem	conteúdo.	Ou	seja,	que	
despertam	o	senso	crí)co.	Algumas	das	canções	
dos	Engenheiros	são	hinos	da	juventude	desde	a	
década	 de	 1980.	 Entretanto,	 mesmo	 com	 uma	
carreira	 consolidada	 dentro	 do	 mercado	 do	
mainstream	 do	 rock	 brasileiro,	 através	 da	
canção	 3ª	 Pessoa	 do	 Plural	 a	 banda	 expõe	 as	
engrenagens	 que	 movem	 o	 mundo	 da	
produção/propaganda/consumo,	 colocando	 em	
cheque	 o	 própria	 indústria	 cultural	 da	 qual	
fazem	 parte.	 "Quem	 são	 eles?	 Quem	 eles	
pensam	que	são?".	Nesses	versos	do	refrão	são	
quesdonados	os	"responsáveis"	anônimos:	eles.	
Eles	 que	 insdgam	 nas	 pessoas	 o	 desejo	 de	
comprar	 e	 consumir,	 através	 de	 ardmanhas	
publicitárias,	 de	 estratégias	 de	 marke)ng,	 as	
quais	são	desmascaradas	na	letra:	"obsolecência	
programada",	 "boné	 pra	 vender	 a	 fé	 de	 quem	
patrocina",	"cigarro	pra	vender	remédio",	etc. 

QUESTÕES LEVANTADAS PELA MATRIZ DO PAS 

1. Transformação	 das	 relações	 sociais	 a	
pardr	da	mentalidade	consumista.		

2. Como	 o	 pop-rock	 e	 os	 ardstas	 do	
mainstream	 podem	 aproveitar	 sua	
exposição	 na	 mídia	 para	 suscitar	
quesdonamentos	édcos.		

3. Relação	 entre	 as	 formas	 de	 produção	
de	 bens	 de	 consumo	 (iniciadas	 na	
Revolução	 Industrial)	 e	 a	 globalização	
do	mercado	de	trocas.		

4. Comportamentos,	 valores	 e	 ideologias	
na	 soc i edade	 contemporânea .	
Importantes	 aspectos	 das	 ondas	
sonoras:	 dmbres	 e	 suas	 formas	 de	
udlização,	 efeitos	 (reverberação,	 eco),	
intensidade,	dinâmica,	etc.	
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2) Prelúdio e Fuga Nº1, em Dó Maior 
(BWV 846) 
Obs: BWV é um código especial que enumera a imensa obra de 
Bach. 

COMPOSITOR 
Johann Sebastian Bach. 

PERÍODO 
Barroco. Composta em 1722, como parte do Livro I 
do Cravo Bem-Temperado.  

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Erudito	 /	 Instrumental	 /	 Formas	 da	 música	
barroca:	prelúdio	e	fuga.	

FORMA	
Nesta	 obra,	 a	 organização	 formal	 é	 muito	
importante.	 São	 duas	 partes	 bem	 disdntas.	 O	
prelúdio	 é	 como	 uma	 introdução	 com	 acordes	
apejados.	A	fuga	consiste	num	dpo	de	polifonia	
construída	 a	 pardr	 de	 um	 tema	 musical	 que	
evolui	para	subsequentes	variações	desse	tema,	
distribuidas	 por	 diferentes	 vozes	 (linhas	
melódicas).	 O	 bom	 uso	 do	 contraponto	 é	
essencial	na	construção	da	fuga.	

FONTES	SONORAS	
Foi	composta	para	ser	tocada	num	instrumento	
de	teclas:	cravo,	clavicórdio,	harpsicórdio,	órgão,	
piano,	etc.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
A	obra	 "O	Cravo	Bem	Temperado"	é	um	marco	
na	 história	 da	música	 ocidental,	 pois	 consolida	
definidvamente	 o	 sistema	 tonal.	 Contém	
pequenos	 prelúdios	 e	 fugas,	 compostos	 para	
todas	 as	 tonalidades	 possíveis:	 os	 12	 tons	
maiores	 e	 os	 12	 tons	 menores.	 No	 caso	 do	
Prelúdio	 e	 Fuga	 Nº1,	 a	 tonalidade	 é	 dó	maior.	
Além	disso,	o	cravo	é	"bem	temperado".	O	que	
se r i a	 i s so?	 O	 temperamento	 fo i	 um	
aperfeiçoamento	 na	 afinação	 dos	 instrumentos	
musicais,	 quando	 se	 passou	 a	 dividir	 de	 forma	
mais	exata	uma	oitava	(intervalo	de	dó	a	dó,	por	
exemplo)	 em	 12	 semitons.	 Isso	 abriu	 um	
universo	 novo	 para	 a	 composição	 musical,	
permidndo	 que	 Bach	 explorasse	 todas	 as	
tonalidades	possíveis	na	 sua	obra.	O	prelúdio	é	
uma	 introdução,	 geralmente	mais	 lenta	 e	 feita	
de	acordes	arpejados,	e	que	prepara	a	entrada	
da	fuga.	Alguns	autores	afirmam	que	o	prelúdio	
era	tocado	para	conferir	e	ajustar	a	afinação	do	
instrumento.	 Esse	 prelúdio	 de	 Bach,	 em	

especial,	 foi	 aproveitado	 como	base	harmônica	
para	 uma	 melodia	 acrescentada	 pelo	
compositor	 francês	 Charles	 Gounod	 em	 1853,	
feita	 sobre	 o	 texto	 em	 ladm	 da	 oração	 da	 Ave	
Maria.	 Essa	 recriação	 é	 bem	 famosa,	 e	 ficou	
conhecida	como	a	Ave	Maria	de	Bach/Gounod.	
A	fuga	é	como	um	"debate",	um	“diálogo”	entre	
as	 linhas	melódicas,	 sobre	 um	 tema	 dado.	 É	 o	
ápice	 da	 técnica	 contrapontsdca.	 Fato	 que	 se	
coaduna	com	um	aspecto	pouco	comentado	do	
Barroco:	 foi	 a	 época	 do	 culdvo	 da	 retórica,	 a	
arte	do	convencimento.	O	mesmo	recurso	que	é	
usado	na	pregação	religiosa.	E	a	família	Bach	era	
uma	 "dinasda	 musical",	 ligada	 fervorosamente	
ao	culto	protestante.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Centralidade	 do	 papel	 do	 compositor	
na	música	erudita.	

2. Organização	 do	 material	 sonoro	
conforme	 repedções	 e	 desenvolvi-
mento	de	temas	musicais.	

3. Udlização	da	tonalidade	maior.		
4. Uso	 exclusivo	 de	 instrumentos	 acús-

dcos.		
5. Pode-se	 observar	 a	 presença	 de	

tradições	musicais	 europeias,	 especial-
mente	 a	 influência	 contraponFs)ca	
germânica	 de	 compositores	 que	
antecederam	Bach.		

3)	5ª	Sinfonia,	em	Dó	Menor	(1º	
Movimento:	Alegro	con	brio)	  

COMPOSITOR		
Ludwig	von	Beethoven.		

PERÍODO		
Clássico.	Composta	entre	1804	e	1808.	  

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO		
Erudito	 /	 Sinfonia	 /	 Clássico	 (1º	 Movimento	
construído	em	forma-sonata).	  

FORMA		
Forma	clássica	da	forma-sonata:	exposição	(com	
dois	 temas	 contrastantes);	 desenvolvimento;	
recapitulação;	além	do	acréscimo	de	uma	coda,	
uma	seção	final	de	duração	similar	às	outras.	 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FONTES	SONORAS		
Orquestra	Sinfônica.	 

COMENTÁRIOS	GERAIS		
Beethoven	é	um	compositor	de	 transição	entre	
o	 Classicismo	 vienense	 e	 o	 Roman)smo.	 É	 o	
"Napoleão	 da	Música",	 que	 expandiu	 a	música	
instrumental	até	os	limites	das	formas	clássicas,	
até	 quase	 esgotá-las.	 O	 1º	 Movimento	 da	 V	
Sinfonia,	ou	"Sinfonia	do	Desdno",	é	um	modelo	
impecável	 de	 forma-sonata,	 com	 Exposição	
(com	dois	temas	contrastantes);	Desenvolvimen-
to;	 Recapitulação,	 contando	 ainda	 com	 uma	
Coda	 (uma	 seção	 acrescentada	 após	 a	
Recapitulação	para	finalizar	o	movimento).	  

A	melodia	que	inicia	a	obra	é	tão	conhecida	que	
foi	 massificada,	 virou	 desde	 toque	 de	 celular,	
trilha	 de	 fogos	 de	 ardycio,	 até	 comercial	 de	
televisão.	 São	 as	 famosas	 colcheias,	 que	
assemelham-se	 ao	 "Desdno"	 batendo	 à	 porta.	
Beethoven	 udliza	 com	 maestria	 a	 dinâmica,	 a	
variação	 de	 intensidade	 sonora,	 para	 provocar	
momentos	 de	 surpresa,	 ou	 até	 de	 susto.	 No	
início	 da	 Recapitulação,	 ocorre	 uma	 cadência	
(cadenza)	 do	 oboé,	 uma	 das	 únicas	 indicações	
numa	pardtura	de	música	erudita	que	deixam	o	
instrumendsta	 livre	 para	 criar,	 tocar	 à	 sua	
maneira.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS		

1. Música	em	tonalidade	menor.		
2. Uso	 exclusivo	 de	 instrumentos	 acús-

dcos.		
3. Escrita	 entre	 1804	 e	 1808,	 sendo	 uma	

das	obras	eruditas	mais	conhecidas	e 
representadvas	 da	 música	 ocidental,	
além	 das	 reapropriações	 populares	
(uso	 do	 tema	 principal	 em	 diversas	
situações	da	música	popular).		

4. Centralidade	 do	 papel	 do	 compositor	
na	música	erudita.		

5. Explora	 a	 variação	 de	 intensidade	 do	
som	 (ou	 dinâmica)	 como	 elemento	
expressivo.		

4)	Santuário 

ARTISTA	
Banda	Jenipapo	(liderada	por	Rafael	Miranda).	

PERÍODO	
Contemporâneo.	Lançada	em	2012,	no	primeiro	
álbum	da	banda.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Canção	 /	 Pop	 brasileiro	 (fusão	 de	
ritmos	 e	 instrumentos	 regionais	 e	 internacio-
nais).		

FONTES	SONORAS	
Voz,	 violão	 dedilhado,	 berimbau,	 congas,	
chocalhos	e	outras	percussões,	baixo	e	guitarra	
distorcida.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
A	banda	brasiliense	 Jenipapo	 faz	uma	crídca	às	
construtoras	 que	 decidiram	 fazer	 um	 "bairro	
verde"	no	Setor	Noroeste	de	Brasília.	A	letra	da	
canção,	 com	 ironia	 e	 advismo	 polídco,	 toma	
parddo	 das	 tribos	 que	 habitavam	 o	 Santuário	
dos	 Pajés,	 uma	 reserva	 indígena	 que	 já	 exisda	
no	 local.	 Aconteceram	 conflitos	 armados	 e	
judiciais	 sobre	 essas	 fronteiras,	 por	 causa	 de	
alegada	 invasão	de	território	 indígena.	Também	
por	causa	do	desmatamento	do	cerrado.	É	uma	
canção	 de	 denúncia	 polídca	 e	 ecológica.	 Do	
ponto	 de	 vista	 musical,	 além	 da	 mescla	 da	
linguagem	 pop	 com	 instrumentos	 regionais,	
como	 o	 berimbau,	 o	 arranjo	 é	 composto	 com	
variação	de	compassos,	6/8	e	11/8.			

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. A	 obra	 problemadza	 as	 maneiras	
contemporâneas	 de	 udlização	 dos	
recursos	naturais.	

2. Questão	do	direto	à	terra	por	etnias	no	
Setor	Noroeste,	em	Brasília.	Problemas	
decorrentes	 das	 polídcas	 habitacionais	
na	capital	federal.		

3. Questão	 indígena	 no	 século	 XXI.	
Existência	 de	 vida	 indígena	 em	 meio	
urbano.		

4. Transformação	 do	 espaço	 urbano	
moderno	 possibil itada	 pelo	 uso	
intensivo	 de	 novas	 fontes	 de	 energia:	
petrolífera,	hidráulica,	elétrica,	etc.		

5. Luz	 como	 elemento	 vital	 para	 a	 vida	
humana.		

6. Importantes	 aspectos	 das	 ondas	
sonoras:	 dmbres	 e	 suas	 formas	 de	
udlização,	 efeitos	 (reverberação,	 eco),	
intensidade,	dinâmica,	etc.			
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5)	Em	Plena	Lua	de	Mel 

ARTISTA	
Banda	Pedra	Letcia	 (composição	e	pardcipação	
de	Reginaldo	Rossi).	

PERÍODO	
Contemporâneo.	 Lançada	 em	 2008,	 no	 álbum	
Pedra	LeFcia.		

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Canção	 /	Releitura	 do	 esdlo	brega,	 e	
paródia	com	ritmos	de	vários	países.	

FONTES	SONORAS	
Voz,	 violão,	bateria,	baixo,	 sintedzador	de	 coral	
e	 sinos	 (aludindo	 a	 casamento	 na	 igreja),	 e,	
preste	 atenção:	 instrumentos	 de	 cada	 es)lo	
estrangeiro	que	as	paródias	ilustram.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
Reginaldo	Rossi	é	um	dos	ícones	do	esdlo	brega	
no	Brasil.	 Na	 canção	Em	Plena	 Lua	 de	Mel,	 ele	
trata	 da	 infidelidade	 narrando	 um	 caso	 tão	
extremo	 de	 traição	 que	 soa	 ridiculamente	
engraçado.	 Aproveitando	 essa	 veia	 humorísdca	
do	 repertório	 brega,	 a	 banda	 Pedra	 Letcia	 faz	
uma	 versão	 paródica	 da	 canção	 traduzindo	 o	
refrão	 para	 várias	 línguas,	 alemão,	 japonês,	
árabe,	francês,	 inglês,	espanhol;	porém,	apenas	
emulando	 esses	 idiomas,	 usando	 palavras	
aleatórias,	 só	 pela	 sonoridade	 dos	 fonemas	 e	
pelo	efeito	cômico.	Outro	aspecto	importante	é	
que	o	ritmo,	a	instrumentação	e	o	es)lo	musical	
adequam-se	 ao	 idioma	 emulado,	 através	 de	
clichês:	 alemão,	 uma	 marcha	 militar	 nazista;	
inglês,	 o	 heavy	 metal;	 espanhol,	 um	 ritmo	
caribenho,	 etc.	 Como	 é	 comum	 nas	 provas	 do	
PAS,	 canções	 aparentemente	 despretensiosas	
são	 colocadas	 numa	 perspecdva	 mais	 ampla,	
polídca	e	social.	Aqui,	um	caso	de	infidelidade	é	
colocado	 como	 sintoma	 das	 mudanças	 de	
papéis	dos	gêneros	na	sociedade…	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. A	 obra	 sadriza	 gestos	 e	 sexualidade,	
amor,	 fidelidade	 e	 protagonismo	
feminino.	

2. Versões	diverddas	em	 línguas	e	esdlos	
diversos:	 extrai	 musicalidade	 de	 cada	
idioma,	relacionando-o	a	um	respecdvo	
gênero	musical	(estereodpado).	

3. Problemadza	 os	 espaços	 definidos	 por	
cada	gênero	na	sociedade.	

6)	Odeon 

COMPOSITOR	
Ernesto	Nazareth.	

PERÍODO	
Composta	 em	 1910.	 Na	 década	 de	 1960,	
recebeu	uma	letra	do	poeta	Vinícius	de	Moraes.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Instrumental	 /	 Chorinho	 (mas	 na	
época	 de	 sua	 composição,	 esse	 esdlo	 era	
chamado	 de	 tango	 brasileiro,	 sendo	 que	 os	
esdlos	 de	 música	 urbana	 ainda	 não	 estavam	
claramente	disdntos).	

FORMA	
Em	 Odeon,	 uma	 peça	 do	 início	 do	 século	 XX,	
encontramos	 três	 seções	 diferentes	 (A,	 B,	 C)	
estruturadas	na	forma	rondó	 (ABACABA),	que	é	
comum	 em	 músicas	 da	 tradição	 europeia.	 Na	
realidade,	 a	 forma	 tradicional	 do	 choro	 é	
ABACA,	 mas	 Nazareth	 compos	 Odeon	 assim	
mesmo:	ABACABA.	

FONTES	SONORAS	
Composta	 originalmente	 para	 piano,	 na	 época	
em	 que	 Ernesto	 Nazareth	 tocava	 esse	 instru-
mento	na	sala	de	espera	do	Cinema	Odeon,	no	
Rio	 de	 Janeiro.	 Mas	 possui	 inúmeros	 arranjos	
posteriores,	para	instrumentações	diversas.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
Em	 1909,	 Ernesto	 Nazareth	 passou	 a	 tocar	 na	
sala	 de	 espera	 do	 luxuoso	 Cinema	 Odeon,	 no	
Rio	de	Janeiro.	Essa	experiência	foi	a	 inspiração	
para	 a	 composição	 do	 tema	 Odeon.	 O	 "tango	
brasileiro"	era	um	derivado	do	maxixe,	que	por	
sua	 vez	 trazia	 traços	 da	 polca	 europeia,	 sendo	
um	 esdlo	 que	 corresponde	 aos	 primórdios	 do	
samba	e	do	chorinho	nos	meio	urbano	carioca.	
Um	dado	fundamental	dessa	composição	é	que	
a	 melodia	 principal	 da	 parte	 A	 é	 tocada	 pela	
mão	 esquerda,	 na	 região	 grave	 do	 piano;	
enquanto	 que	 os	 acordes	 são	 destacados	 pela	
mão	esquerda,	no	agudo.		
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QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. No	século	XIX,	destaca-se	o	surgimento	
da	música	 popular	 urbana,	 decorrente	
do	 desenvolvimento	 dos	 centros	
urbanos.	 Odeon	 traz	 influências	 da	
polca	 européia,	 mas	 também	 mistura	
elementos	 das	 tradições	 populares	 de	
negros	e	 imigrantes	produziam	música	
como	 choro	 ou	 maxixe	 no	 Rio	 de	
Janeiro.	

7)	Repente	e	Coco	

REGIÃO	
Manifestações	culturais	tpicas	do	Nordeste.	

ORIGEM	
O	 coco	 é	 oriundo	 das	 praias	 e	 sertões	
nordesdnos.	Mas	os	autores	divergem	quanto	a	
sua	origem	exata.	Uns	dizem	que	veio	do	canto	
de	 trabalho	 dos	 que	 quebravam	 coco	 para	
redrar	a	polpa.	Outros,	que	veio	dos	que	badam	
ritmado	 o	 chão	 com	 os	 pés	 enquanto	
construíam	 suas	 casas	 de	 massapê.	 Ou	 ainda,	
dos	festejos	das	festas	juninas.	
O	repente,	que	pode	ser	chamado	de	embolada,	
nasceu	 com	 os	 cantadores	 nordesdnos,	 mas	
remete	a	técnicas	ancestrais	que	o	ser	humano	
sempre	 usou	 para	 narrar	 estórias	 de	 memória	
ou	de	improvise;	como	faziam	os	bardos	gregos,	
por	 exemplo.	 É	 importante	 ressaltar	 o	
parentesco	 rítmico	 entre	 o	 repente	 e	 o	 coco;	
dependendo	das	variantes	em	questão,	o	ritmo	
é	bem	semelhante.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Folclórica	 ou	 Popular	 /	Manifestações	musicais	
populares	 /	 Repente:	 duelo	 ou	 desafio	 de	
improvisos	sobre	um	tema	dado;	Coco:	 canto	e	
dança	 regional	 com	 "pisadas"	 (trupés)	 em	
andamento	rápido.	

FONTES	SONORAS	
Repente:	vozes,	violas	de	dez	cordas	ou	sanfona,	
ou,	 na	 versão	 mais	 rápida,	 pandeiro.	 Coco:	
vozes,	 pandeiro,	 zabumba,	 bumbo,	 ganzá,	 e	 o	
som	 das	 “pisadas”,	 que	muitas	 vezes	 se	 valem	
de	tamancos	para	reforçar	o	som	do	sapateado.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
As	 manifestações	 folclóricas	 juntam	 elementos	
de	várias	origens	culturais.	Perduram	no	tempo	
e	 absorvem	 influências	 novas,	 e	 permanecem	
"vivas"	 porque	 expressam	 alguma	 tradição	 ou	
ensinamento	 que	 faz	 senddo	 para	 uma	 certa	
comunidade.	 O	 repente	 é	 um	 duelo	 de	
cantadores,	 com	 estrofes	 improvisadas	 sobre	
um	 tema	 dado,	 ge ra lmente	 em	 tom	
humorísdco.	O	cantadores	desafiam	e	provocam	
o	adversário	pra	ver	quem	é	mais	contundente	e	
criadvo.	 Um	 dos	 aspectos	 mais	 desafiadores	 é	
que	 as	 rimas	 e	 a	 métrica	 tem	 que	 ser	
respeitadas	 em	 cada	 improviso.	 Chama-se	
"repente"	porque	a	resposta	certeira	é	feita	"de	
repente",	 instantaneamente,	 aturdindo	 o	
adversário.	O	povo	fica	em	volta	fazendo	torcida	
pra	 esquentar	 a	 disputa.	 O	 coco	 tem	 muitas	
variantes	 e	 nomes	 diferentes:	 samba	 de	 coco,	
coco	 de	 praia,	 etc.	 É	 dançado	 em	 formato	 de	
roda,	 em	 filas	 paralelas,	 ou	 em	 duplas.	 Na	 sua	
coreografia,	é	comum	a	umbigada,	que	 remete	
ao	lundu	africano,	e	pisadas,	que	alguns	autores	
atribuem	à	construção	de	casas	de	chão	baddo	
de	 massapê,	 quando	 se	 dançava	 o	 coco	 pra	
firmar	o	 chão	de	 terra.	O	 canto	 tem	um	 refrão	
fixo,	 cantado	 em	 coro,	 intercalado	 de	 estrofes	
(às	vezes	improvisadas)	dos	solistas.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. As	manifestações	populares	brasileiras,	
mu i ta s	 vezes ,	 s ão	 de	 auto r i a	
compar)lhada,	em	um	processo	oral	de	
transmissão	 do	 conhecimento.	 As	
mani festações	 populares	 estão	
atreladas	 a	 contextos	 religiosos,	
pagãos,	 fesdvos,	 unindo	 a	 música	 a	
contextos	considerados	extramusicais.	

2. Os	 pardcipantes	 são	 comumente	
chamados	de	brincantes.		

3. Nesse	 senddo,	 saber	 música	 pode	
significar	 também	 outros	 saberes:	
dançar,	 cantar,	 atuar,	 tocar	 instru-
mentos,	em	um	mesmo	plano;	tendo	a	
oralidade	 como	 um	 princípio	 do	
conhecimento	 e	 da	 sua	 reprodução.	O	
repente	e	 o	 coco	 são	 exemplos	 dessas	
manifestações,	 encontradas	 no	
Nordeste	brasileiro.		

4. Vale	 lembrar	 que	 o	 coco,	 além	 de	 ser	
uma	 expressão	musical,	 é	 uma	 dança,	
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que	 exige	 dos	 brincantes	 certa	 habi-
lidade	corporal	e	dramádca.		

5. Apreender	 música	 por	 ouvido,	 ou	 por	
imitação	 (oralmente),	 ou	pela	 notação	
gráfica	 (teoricamente)	 são	 formas	 de	
aprender	 que	 podem	 coexisdr,	 seja	 na	
chamada	 alta	 cultura	 (ou	 cultura	
erudita)	ou	na	cultura	popular.		

6. No	 processo	 de	 construção	 de	
iden)dades,	 entram	 em	 cena	 valores	
expressos	 em	 manifestações	 culturais	
de	 alcance	 amplo,	 como	 o	 coco	 e	 o	
r e p e n t e .	 E s s e s	 g ê n e r o s	 s ã o	
consdtuintes	principalmente	da	cultura	
dos	 nordes)nos,	 que	 ajudaram	 a	
constru i r	 Bras í l i a .	 Interação	 e	
interdependência	como	essenciais	para	
a	prádca	musical.	A	 interação	entre	os	
músicos	 acontece	 na	 manifestação	
cultural	 do	 repente,	 tpico	 da	 cultura	
nordesdna,	por	exemplo.	

7. Representam	 a	 diversidade	 regional,	 e	
a	 idendficação	 das	 manifestações	
musicais	 com	 os	 ambientes	 rural	 e	
urbano	brasileiros.		

8. Trazem	 nos	 materiais	 sonoros	 reflexos	
das	 diferentes	 formas	 de	 relação	 do	
homem	com	o	  
ambiente,	 gerando	 iden)dade	 cultural	
e	pertencimento.		

8)	Eleanor	Rigby 

ARTISTA		
The	Beatles	(composição	da	dupla	Lennon&	
McCartney).	

PERÍODO		
Lançada	em	1966,	no	álbum	Revolver.		

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO		
Popular	/	Canção	/	Rock	inglês.	 

FORMA		
Ao	 final	 da	 forma	 AAB,	 ocorre	 um	 retorno	 da	
forma	A	mesclada	com	a	forma	B.	Temos	assim	
uma	sobreposição.	  

FONTES	SONORAS 
Vozes,	pequena	orquestra	de	cordas	(cordofones	
friccionados):	 violinos	 e	 violoncelos.	 Nessa	
versão	 original,	 interpretada	 pelos	 Beatles,	

podemos	 verificar	 a	 escolha	 de	 instrumentos	
não	 convencionais	 ao	 rock,	 gerando	 impacto	
cultural.		

COMENTÁRIOS	GERAIS		
Uma	canção	basicamente	sobre	a	solidão,	sobre	
pessoas	 solitárias.	 A	 solidão	 afedva	 de	 uma	
mulher	 solteira,	 que	 morre	 sozinha	 e	 "é	
enterrada	junto	com	seu	nome".	Solidão	de	um	
padre,	pregando	para	ninguém,	enterrando	essa	
mulher,	 que	 morreu…	 na	 igreja.	 "Ninguém	 foi	
salvo",	 diz	 a	 letra.	 Há	 muitas	 insinuações	 e	
crídcas	subliminares	na	canção.	 

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS		

1. Representação	da	mulher	solitária.		
2. Na	versão	de	Caetano	Veloso	da	canção	

Billie	Jean	são	incorporados	trechos	das	
músicas	Nega	Maluca	e	Eleonor	Rigby,	
transformando	 esses	 elementos	 e	
ressignificando	as	músicas	originais.		

3. A	 mulher	 solteira,	 que	 permanece	 só,	
sem	família.	Qual	o	conceito	de	família	
no	 século	 XX?	 Podem	 ser	 abordadas	
questões	 sobre	 as	 transformações	
desses	 conceitos	 (família,	 casamento,	
papel	da	mulher),	que	contribuem	para	
o	 entendimento	 da	 formação	 do	
mundo	ocidental	contemporâneo.		

8)	Billie	Jean 

ARTISTA	
Versão	de	Caetano	Veloso	para	o	hit	original	de	
Michael	Jackson.	

PERÍODO	
Original:	 lançada	 em	 1982	 (no	 álbum	 Thriller).	
Caetano:	gravada	em	1985.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	/	Canção	/	Original:	Pop,	R&B;	Caetano:	
Bossa	Nova.	

FONTES	SONORAS	
Original:	 voz,	 bateria,	 baixo,	 chocalho,	
sintedzadores,	 efeitos,	 guitarra,	 violinos,	 etc.	
Caetano:	voz,	violões,	tamborim.	
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COMENTÁRIOS	GERAIS 
A	 versão	 de	 uma	 canção	 clássica	 do	 pop	
internacional	 é	 um	 grande	 desafio.	 Caetano	
Veloso	transforma	Billie	Jean	numa	bossa	nova,	
aproximando	 a	 canção	 do	 universo	 musical	
brasileiro.	Além	desse	esdlo,	Caetano	aproveita	
o	 tema	 da	 letra,	 uma	 mãe	 em	 busca	 do	 pai	
biológico	do	 seu	filho,	 e	 inicia	 o	 arranjo	 com	o	
trecho	 de	 um	 samba	 carvalesco	 da	 década	 de	
1950,	 Nega	 Maluca,	 que	 aborda	 exatamente	
esse	 mesmo	 tema,	 mas	 dentro	 do	 contexto	
brasileiro.	 "Tava	 jogando	 sinuca,	 uma	 nega	
maluca	me	apareceu	/	vinha	com	o	filho	no	colo,	
dizendo	pro	povo	que	o	filho	era	meu".	Repare	a	
semelhança	 com	 o	 refrão	 de	 Billie	 Jean:	 "Billie	
Jean	 is	not	my	 lover	/	she's	 just	a	girl	who	says	
I'm	the	one	/	But	the	kid	 is	not	my	son".	Como	
música	incidental,	Caetano	finaliza	o	seu	arranjo	
com	o	refrão	de	Eleanor	Rigby,	dos	Beatles,	que	
aborda	a	situação	infeliz	de	pessoas	solitárias.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Mãe	solteira	em	busca	do	pai	biológico.	
2. Gravidez	 indesejada,	 abandono	 da	

mulher,	gênero	e	mobilidade	social.		
3. Ritmo	binário/quaternário.		
4. Instrumentação	e	ba)da	de	bossa	nova	

(altera	 o	 contexto	 social	 da	 gravação	
original).		

5. Materiais	 sonoros,	 melodias,	 padrões	
rítmicos,	 encadeamentos	 harmônicos:	
Caetano	 faz	 um	 novo	 arranjo	 desses	
elementos	 para	 dar	 novo	 senddo	 à	
canção.		

6. Problemadza	 os	 espaços	 desdnados	 a	
cada	gênero	na	sociedade.		

9)	Nega	Maluca 

ARTISTA	
Linda	 Badsta	 (composição	 de	 Fernando	 Lobo	 e	
Evaldo	Ruy).	

PERÍODO	
Década	 de	 1950	 (durante	 a	 chamada	 "Era	 do	
Rádio").	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	/	Canção	/	Samba	carnavalesco.	

FORMA 
AABBCC	

FONTES	SONORAS	
Voz,	 orquestra	 de	 sopros	 (aerofones	 da	 família	
dos	 metais)	 em	 esdlo	 big	 band,	 e	 grupo	 de	
percussões	tpicas	do	samba:	surdo,	caixa,	etc.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
L inda	 Badsta	 ganhou	 por	 onze	 anos	
consecudvos	 o	 ttulo	 de	 Rainha	 do	 Rádio.	
Durante	 as	 décadas	 de	 1930	 e	 1940,	 a	 Rádio	
Nacional	é	que	lançava	sucessos	pelo	Brasil.	Era	
a	Época	de	Ouro	da	música	brasileira,	e	pairava	
no	 ar	 o	 entusiasmo	 nacionalista	 do	 governo	
Getúlio	Vargas,	a	exaltação	pomposa	da	cultura	
brasileira.	 Esse	 samba	 descreve	 uma	 situação	
que	 realmente	 aconteceu	 e	 foi	 testemunhada	
pelo	compositor	Evaldo	Ruy	num	bar	do	Rio	de	
Janeiro:	 uma	 crioula	 insisda	 em	 entregar	 uma	
criança	a	um	freqüentador	do	recinto	alegando	
que	 o	 filho	 era	 dele.	 O	 rapaz,	 que	 estava	
jogando	sinuca	com	alguns	colegas,	recusava-se	
a	 receber	a	 criança	 repedndo,	 insistentemente,	
que	 o	 filho	 não	 era	 dele.	 Virou	 samba.	 Um	
arranjo	 pomposo	 de	 orquestra	 de	 sopros	 no	
esdlo	 das	 big	 bands	 americanas	 dá	 uma	
roupagem	 elegante	 e	 vibrante	 à	 canção.	 É	
importante	 notar	 as	 questões	 raciais	 e	 de	
gênero	 implicadas	 na	 canção.	 Além	 disso,	
atentar	para	a	versão	que	Caetano	fez	para	Billie	
Jean,	na	qual	incluiu	um	trecho	de	Nega	Maluca	
como	introdução	do	seu	arranjo,	aproveitando	o	
tema	 transversal	de	uma	mãe	em	busca	do	pai	
biológico	do	seu	filho.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Contexto	 das	 músicas	 de	 carnaval	 da	
década	 de	 1950,	 que	 posteriormente	
se	 tornará	 uma	 forma	 de	 indústria	
cultural.	

2. Orquestra	 no	 padrão	 das	 big	 bands	
norte-americanas.		

3. Questão	 racial:	 "influência	 da	 cor",	
revela	 a	 sedução	 natural	 da	 mulher	
negra.		

4. É	 citada	 como	 música	 incidental	 na	
gravação	 de	 Billie	 Jean	 por	 Caetano	
Veloso.		

5. Na	 versão	 de	 Caetano	 Veloso	 de	Billie	
Jean	 são	 incorporados	 trechos	 das	
músicas	Nega	Maluca	e	Eleonor	Rigby,	
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transformando	 esses	 elementos,	 e	
ressignificando	as	músicas	originais.		

6. Problemadza	 os	 espaços	 desdnados	 a	
cada	gênero	na	sociedade.		

7. Mãe	solteira	em	busca	do	pai	biológico.		
8. Gravidez	 indesejada,	 abandono	 da	

mulher,	gênero	e	mobilidade	social.	 
		

10)	Sobradinho 

ARTISTA	
Sá	&	Guarabira.	

PERÍODO	
Lançada	em	1977,	no	álbum	Pirão	de	Peixe	com	
Pimenta.		

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Canção	 /	 “Rock	 Rural”	 (esdlo	 criado	
pela	dupla).	

FONTES	SONORAS	
Dupla	 vocal,	 bateria,	 baixo,	 violão,	 sanfona,	
piano	e	gaita	(de	boca).	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
Essa	 canção	é	uma	das	maiores	 representantes	
“ecologistas”	 da	 música	 popular	 brasileira.	 A	
dupla	 Sá&Guarabira	 denuncia	 o	 impacto	
ambiental	 resultante	 da	 construção	 de	
barragens,	 represas	 e	 hidrelétricas:	 inundação	
de	 cidades	 inteiras,	 exdnção	 de	 espécies	
animais	 e	 deslocamento	 das	 populações	
afetadas.	A	denúncia	é	dirigida	especificamente	
à	construção	da	usina	de	Sobradinho	(localizada	
no	 percurso	 baiano	 do	 rio	 São	 Francisco),	 que	
estava	 sendo	 realizada	 "discretamente"	 e	
provocaria	 a	 inundação	 das	 cidades	 de	 Pilão	
Arcado,	 Casa	 Nova	 e	 Santo	 Sé.	 Como	mote	 da	
canção,	 os	 compositores	 usaram	 uma	
"profecia",	 atribuída	 ao	 célebre	 revolucionário	
religioso	Antônio	Conselheiro:	"o	sertão	vai	virar	
mar	 e	 o	 mar	 vai	 virar	 sertão".	 Um	 ponto	
interessante	 é	 o	 es)lo	 musical	 dessa	 canção,	
que	 é	 uma	 invenção	 da	 dupla:	 o	 rock	 rural.	
Misturando	 blues,	 country,	 rock	 e	 música	
sertaneja,	 Sá&Guarabira	 acharam	um	modo	 de	
expressar	uma	mescla	peculiar	entre	o	rural	e	o	
urbano,	 na	 qual	 cabem	 crídcas	 contundentes,	
mas	 feitas	 com	 leveza	 e	 bom-humor.	 Fique	
atento	 aos	 detalhes	 instrumentais	 do	 arranjo;	
por	 exemplo,	 as	 convenções	 instrumentais,	 ou	

os	 solos	 de	 gaita	 e	 coros	 que	 são	 intercalados	
entre	as	estrofes.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. A	 obra	 problemadza	 as	 maneiras	
contemporâneas	 de	 udlização	 dos	
recursos	naturais.	

2. Denúncia	 da	 destruição	 do	 meio	
ambiente	 pela	 construção	 de	 usinas	
hidrelétricas.	Lógica	  
de	 desenvolvimento	 econômico	 no	
Nordeste	brasileiro	no	século	XX.		

3. Transformação	 do	 espaço	 urbano	
moderno	 possibil itada	 pelo	 uso	
intensivo	de	novas  
fontes	 de	 energia:	 petrol í fera,	
hidráulica,	elétrica,	etc.		

4. Consciência	ecológica.		

11)	Tribunal	do	Feicebuqui	

ARTISTA	
Tom	Zé.	

PERÍODO	
Contemporâneo.	 Lançada	 em	 2013	 no	 EP	
homônimo.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Canção	 /	 Tropicalista,	 movimento	
artsdco	do	qual	Tom	Zé	foi	um	dos	fundadores,	
no	 final	 da	 década	 de	 1960,	 que	 propunha	 a	
quebra	 de	 tabus	 artsdcos	 e	 comportamentais,	
através	da	 fusão	de	esdlos	e	 ritmos	regionais	e	
internacionais.	

FORMA	
A	 forma	 é	 composta	 por	 secções	bem	disdntas	
umas	 das	 outras.	 Cada	 secção	 faz	 alusão	 a	
diferentes	 ritmos	 populares,	 através	 da	
instrumentação,	 do	 arranjo	 das	 vozes	 e	 da	
expressividade.	

FONTES	SONORAS	
Voz	 (solo	 e	 coros),	 instrumentos	de	 sopro	e	de	
cordas	 beliscadas,	 bateria,	 baixo,	 guitarra,	
percussões.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
Esta	 obra	 é	 uma	 resposta	 a	 uma	 polêmica	
levantada	 pelos	 próprios	 fãs	 de	 Tom	 Zé	 na	
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internet.	 Por	 causa	 de	 sua	 ligação	 com	 a	
ideologia	 marxista,	 da	 radicalidade	 de	 sua	
autonomia	 artsdca	 (a	 ponto	 de	 ter	 passado	
mui to	 tempo	 no	 ost rac i smo	 até	 sua	
"redescoberta"	 por	 David	 Byrne),	 de	 seu	
constante	 experimentalismo,	 do	 seu	 and-
capitalismo...	por	 causa	disso	 tudo,	 seu	público	
nunca	 imaginaria	 que	 ele	 pudesse	 fechar	 um	
contrato	para	gravar	a	locução	de	um	comercial	
da	Coca-Cola	na	Copa	de	2014	só	por	dinheiro.	
Ele	 defende-se,	 diante	 do	 implacável	 "tribunal	
do	 feicebuqui",	 que	 o	 acusa	 de	 "vendido",	
através	 dessa	 canção	 debochada.	 O	 arranjo	
instrumental	 e	 vocal	 comenta	 cada	 trecho	 da	
letra:	 tem	 trechos	 rítmicos	 de	 coco,	 rock,	 rap,	
todos	“colados”	como	recortes	de	revista.	O	que	
é	tpico	da	estédca	tropicalista.	A	propósito,	Tom	
Zé	é	talvez	o	úldmo	baluarte	dessa	estédca	que	
absorveu	 inclusive	 a	 linguagem	publicitária	 nas	
suas	 canções,	 tratando	 tudo	 com	 irreverência,	
ironia,	 através	 de	 colagens	 de	 elementos	
contraditórios.	A	 referência	 a	Carmem	Miranda	
na	letra	é	significadva:	ela	também	havia	sofrido	
o	 desprezo	 dos	 fã s	 po r	 te r	 vo l tado	
“americanizada”	 após	 anos	 de	 sucesso	 como	
estrela	 de	 Hollywood.	 E	 a	 “Pequena	 Notável”	
também	 respondeu	 aos	 fãs	 com	 uma	 canção	
irreverente.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Tom	Zé	 tenta	 responder	musicalmente	
à	 polêmica	 no	 Facebook	 pela	 censura	
dos	 seus	 próprios	 fãs	 ao	 seu	 contrato	
publicitário	 com	 a	 empresa	 Coca-Cola;	
ele	que	sempre	havia	sido	considerado	
um	 ardsta	 revolucionário,	 and-
capitalista	e	and-americano.	

2. Esse	 embate	 de	 perspecdvas,	 entre	
autor	 e	 público,	 provoca	 questões	
como:	Quem	 tem	 razão?	Qual	o	 limite	
entre	o	público	e	o	privado?	A	pardr	da	
fruição	da	obra,	poderíamos	perguntar:	
que	 dpos	 de	 gêneros	 musicais	 estão	
presentes	 e	 ardculados	 na	 música	
Tribunal	do	Feicebuqui?		

3. Quando	o	tom	da	 letra	ganha	senddos	
de	 acusação,	 em	 “Seu	 americanizado,	
quer	bancar	Carmem	Miranda”,	a	base	
instrumental,	 coral	 e	 rítmica	 consdtui-
se	 de	 uma	 espécie	 de	 fusão	 entre	
elementos	 musicais	 do	 coco	 e	 da	
música	 pop.	 Há	 toque	 de	 pandeiro,	

como	udlizado	no	gênero	do	coco,	e,	na	
repedção,	 toques	 acentuados	 de	 caixa	
da	bateria,	como	é	usual	no	 iê-iê-iê	ou	
na	 música	 pop	 internacional.	 Esse	
p roced imento	 de	 f u são	 en t r e	
elementos	 da	 música	 pop	 e	 das	
tradições	populares	brasileiras	 foi	base	
de	 todo	 o	 movimento	 tropicalista	 da	
década	 de	 1970.	 Desta	 forma,	 Tom	 Zé	
reafirma	 uma	 de	 suas	 origens	 e	
procedimentos	estédcos.		

4. Deve-se	 lembrar	 também	 do	 caráter	
teatral	 da	 interpretação	 de	 Tom	 Zé	 e	
seus	 colegas	 músicos:	 o	 texto	 da	
canção	 ar)cula-se	 a	 todo	 momento	
c o m	 o	 d i s c u r s o	 m u s i c a l	
(instrumentação,	 gêneros,	 dpos	 de	
fala/canto).	 Tom	 Zé	 usa	 a	 fusão	 entre	
elementos	 do	 pop	 e	 das	 tradições	
populares:	rap/rock/pop	(forma	da	fala,	
instrumentação,	 etc.)	 mesclados	 a	
levadas	e	ritmos	nordes)nos,	com	seus	
instrumentos	caracterís)cos.  

5. Cabe	 indagar:	Como	o	ardsta	pardcipa	
das	 mudanças	 sociais?	 Como	 a	
sociedade	vê	a	 criação	artsdca?	Quais	
as	ações	e	reações	da	sociedade	diante	
da	 produção	 artsdca?	 Qual	 a	 relação	
entre	 os	 avanços	 tecnológicos	 e	
filosóficos	 e	 o	 desenvolvimento	 de	
novos	 processos	 de	 criação?	 Tom	 Zé	
exemplifica	 na	 canção	 Tribunal	 do	
Feicebuqui	 quesdonamentos	 como	
esses.	

6. Importantes	 aspectos	 das	 ondas	
sonoras:	 dmbres	 e	 suas	 formas	 de	
udlização,	efeitos	 
(reverberação,	 eco),	 intensidade,	
dinâmica,	etc.		

7. No	 mundo	 tecnológico,	 temos	 o	
desenvolvimento	 do	 espaço	 virtual.	
Neste	 novo	 espaço	 da	 virtualidade,	
estão	 reproduzidas	 as	 relações	 sociais	
do	mundo	presencial,	como	se	nota	em	
Tribunal	 do	 Feicebuqui,	 de	 Tom	 Zé.	
Como	 se	dão	as	 relações	de	poder,	 de	
afedvidade,	 relações	 polídcas	 e	
filosóficas	 no	 espaço	 virtual?	 Há	
exposição	excessiva	da	privacidade?	Há	
consciência	 de	 que	 do	 outro	 lado	 da	
tela	é	uma	pessoa?	Há	preconceitos	na	
rede	 mundial	 de	 computadores,	 que	
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integra	 virtualmente	 o	mundo	 inteiro?	
E	o	ciberbullying,	o	que	é	e	como	lidar	
com	esse	fenômeno?	 

12)	O	Guarani	(dtulo	original	
italiano:	Il	Guarany) 

COMPOSITOR	
Antônio	Carlos	Gomes;	com	 libreco	de	Antonio	
Scalvini	 concluído	 por	 Carlo	 D’Ormeville,	 com	
base	no	romance	homônimo	de	José	de	Alencar.	

PERÍODO	
Romandsmo.	 Estreou	 em	 1870,	 no	 Teatro	 alla	
Scala,	de	Milão.		

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO		
Erudito	 /	 Ópera	 /	 Romandsmo	 brasileiro,	 nos	
moldes	da	ópera	italiana	de	Giuseppe	Verdi.	 

FONTES	SONORAS		
Vozes:	 solistas	 e	 coro;	 orquestra	 sinfônica.	
Alguns	 personagens	 e	 seus	 dpos	 vocais	
respecdvos:	 Peri,	 tenor;	 Cecília	 (Ceci),	 soprano;	
Dom	Álvaro,	tenor;	Gonzales,	barítono.		

COMENTÁRIOS	GERAIS		
Carlos	Gomes	foi	o	primeiro	compositor	erudito	
brasileiro	 a	 fazer	 sucesso	 internacional.	
Patrocinado	por	D.	Pedro	II,	foi	estudar	na	Itália,	
numa	 época	 em	 que	 a	 moda	 operísdca	 era	 o	
esdlo	grandioso	e	trágico	de	Giuseppe	Verdi.	Fez	
sucesso	 com	 óperas	 nessa	 linha,	 com	 libretos	
em	italiano,	porém	tendo	como	base	narradvas	
brasileiras.	 Ppela	 proteção	 que	 recebeu	 da	
Família	Real,	Carlos	Gomes	 foi	desprezado	pela	
Repúplica,	e	destarte	foi	colocado	de	escanteio,	
em	 1895,	 como	 diretor	 do	 Conservatório	 de	
Belém,	onde	morreu	no	ano	seguinte.	O	Guarani	
foi	 seu	 primeiro	 e	maior	 sucesso.	 Inspirado	 no	
romance	homônimo	de	José	de	Alencar,	conta	a	
estória	 do	 romance	 entre	 Peri	 e	 Ceci,	 que	
simbolizam,	respecdvamente,	o	Brasil	nadvo	e	o	
colonizador	 europeu;	 ou	 seja,	 a	 miscigenação	
cultural	que	marca	o	Brasil	desde	sua	origem	 
Um	 recurso	 tpico	 do	 romandsmo	 brasileiro	 foi	
enobrecer,	 "romandzar"	a	figura	do	 índio	como	
um	 herói	 aos	 moldes	 dos	 mitos	 clássicos.	 Era	
uma	maneira	de	 enaltecer	o	passado	do	nosso	
povo,	selvagem	e	heróico,	sob	o	sinal	da	Cruz.	O	
tema	 da	 Protofonia,	 a	 abertura	 da	 ópera,	

totalmente	instrumental,	é	conhecidíssimo,	pois	
foi	 udlizado	 por	 muitos	 anos	 como	 introdução	
do	 programa	 radiofônico	 estatal	 "A	 Voz	 do	
Brasil".	Uma	curiosidade	é	que	a	Protofonia	 foi	
acrescentada	 em	 1871,	 um	 ano	 depois	 da	
estreia	da	ópera	no	Teatro	alla	Scala	de	Milão.			

RESUMO	DA	ÓPERA	
(Ato	I)		Peri,	um	índio	guerreiro	da	tribo	Guarani,	
salva	 Cecília	 das	 mãos	 dos	 ferozes	 Aymorés.	
Dom	 Antônio,	 o	 pai	 da	 donzela,	 lhe	 havia	
promeddo	em	casamento	ao	português	Álvaro.	
Mas	o	aventureiro	espanhol	Gonzales,	tramando	
uma	 c o n s p i r a ç ã o	 s ó r d i d a ,	 c o b i ç a - a	
secretamente.	Peri	e	Ceci,	a	sós	no	quarto	dela,	
sentem	uma	 força	misteriosa	que	os	atrai.	 (Ato	
II)	Gonzales	planeja	 com	dois	 comparsas	 raptar	
Cecília	 em	 troca	 de	 lhes	 revelar	 o	 paradeiro	
duma	mina	de	prata	que	os	deixaria	 ricos.	 Peri	
flagra,	 num	 esconderijo,	 a	 reunião	 dos	
conspiradores.	 O	 quarto	 de	 Cecília	 é	 invadido	
por	 Gonzales	 e	 seu	 bando,	 e	 uma	 grande	
confusão	 é	 armada	 após	 a	 chegada	 de	 Dom	
Antônio,	Álvaro	e	Peri	para	salvarem	a	donzela.	
Porém	 o	 castelo	 está	 sendo	 atacado	 pelos	
Aymorés,	 e	 todos	 resolvem	 juntar-se	 para	
combater	esse	inimigo	comum.		(Ato	III)	Cecília	e	
Peri	 estão	 amarrados,	 esperando	 para	 serem	
mortos	 pelos	 Aymorés.	 O	 cacique	 aimoré	 se	
deslumbra	com	a	beleza	de	Ceci,	decide	poupá-
la,	 e	 lhe	 propõe	 que	 seja	 a	 rainha	 da	 tribo.	
Inicia-se	 uma	 cerimônia	 antropofágica	 para	
preparar	a	devoração	de	Peri.	(Aqui	que	ocorre	a	
Dança	 dos	 Aymorés,	 destacada	 pela	Matriz	 do	
PAS).	 Dom	Antônio	 e	 os	 portugueses,	 armados	
de	espingardas,	surpreendem	os	canibais.	Peri	e	
Ceci	 são	 salvos.	 	 (Ato	 IV)	Os	Aimorés	 cercam	o	
castelo.	 Gonzales	 é	 preso.	 Peri	 avisa	 que	 pode	
salvar	apenas	uma	pessoa,	e	pede	que	esta	seja	
Cecília.	 Dom	 Antônio	 lamenta,	 mas	 não	 pode	
conceder	ao	pedido,	pois	a	religião	dos	Guaranis	
não	é	compatvel	com	a	fé	católica.	Peri	renega	
seus	 deuses,	 converte-se,	 e	 é	 badzado	 ali	
mesmo	por	Dom	Antônio.	Fogem	Peri	e	Ceci,	e	o	
castelo	 é	 invadido.	 Num	 ato	 extremo,	 Dom	
Antônio	 joga	 uma	 tocha	 acesa	 em	 barris	 de	
pólvora,	 e	 o	 castelo	 explode	matando	 a	 todos.	
Peri	 e	 Ceci,	 num	 monte	 ao	 longe,	 assistem	 o	
castelo	em	chamas.	
		
Dança	dos	Aymorés	
O	 PAS	 põe	 em	 destaque	 este	 trecho	 da	 ópera.	
Talvez	 por	 ter	 sido	 um	 dos	 toques	 geniais	 de	
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Carlos	Gomes,	que	contribuiu	para	o	sucesso	do	
Guarani	 com	 o	 público	 italiano.	 É	 um	 balé	
exódco,	 de	 preparação	 para	 um	 ritual	
antropofágico.	 O	 trecho	 é	 todo	 instrumental,	
sem	inserção	de	vozes	solistas	ou	coros.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Centralidade	 do	 papel	 do	 compositor	
na	música	erudita.	

2. Ligação	 de	 Carlos	 Gomes	 com	 a	
tradição	escrita	da	música	européia.		

3. Diálogo	com	a	literatura	de	seu	tempo:	
ópera	baseada	no	romance	homônimo	
de	José 
de	Alencar.	Relação	colônia-metrópole.		

4. Trecho	 Dança	 dos	 Aymorés,	 em	
destaque.		

5. Ligado	à	estédca	musical	das	óperas	do	
italiano	Giuseppe	Verdi.		

6. Coloca	 em	 evidência	 o	 massacre	 dos	
Aymorés	 e	 retrata	 os	 interesses	 da	
coroa	espanhola	  
em	 terras	 portuguesas	 -	 Colonialismo	
do	século	XIX.		

7. A	 opera	 é	 um	 espetáculo	 cênico-
musical.		

8. A	 representação	 dos	 indígenas	 e	 dos	
c o l o n i z a d o r e s ,	 e s p a n h ó i s	 e	
portugueses,	compõem 
a	 trama.	 A	 música	 expõe	 os	 temas	 e	
ajuda	no	desenvolvimento	da	trama.		

9. Interação	 e	 interdependência	 na	
organização	social	da	prádca	musical.		

10. Explora	 a	 variação	 de	 intensidade	 do	
som	 (ou	 dinâmica)	 como	 elemento	
expressivo.		

11. Remete	 à	 formação	 brasileira,	 em	
perspecdva	 romândca,	 com	 conflitos	
perdnentes	à	polídca	colonial.
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