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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) Geração Coca-Cola 

ARTISTA 
Legião	Urbana.	

PERÍODO	
Lançada	em	1984.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	/	Canção	/	Rock	brasileiro	da	década	de	
1980.		

FONTES	SONORAS	
Banda	de	rock:	voz,	guitarras,	baixo,	bateria.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
A	canção	expressa,	com	ironia	e	agressividade,	a	
revolta	de	uma	geração	manipulada	e	forçada	a	
engolir	 uma	 cultura	 vazia	 e	 corrompida,	 "lixo	
comercial	e	industrial".	O	símbolo	dessa	geração	
é	 a	 Coca-Cola,	 ícone	 do	 domínio	 capitalista	
americano	no	mundo	subdesenvolvido.	O	futuro	
da	nação	está	nas	mãos	de	uma	juventude	sem	
ideais,	 refém	 dos	 valores	 da	 sociedade	 de	
consumo.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Ironia,	 críSca	 agressiva	 e	 discussão	
sobre	valores	éScos.	

2. Engajamento	 políSco	 dos	 arSstas	
através	da	música.		

3. Valores	culturais	estrangeiros	 impostos	
à	sociedade	brasileira.		

4. Conflitos	 de	 poder	 no	 Brasil	 e	 no	
mundo.		

5. Noção	 de	 verdade,	 e	 senso	 críSco	 dos	
cidadãos.		

6. Diálogo	 com	 as	 ideologias	 do	 seu	
tempo.		

7. Linguagem	 e	modos	 de	 falar	 advindos	
do	 desenvolv imento	 industr ia l ,	
crescimento	 da	 população	 urbana,	
capital ismo	 e	 da	 sociedade	 de	
consumo.		

2)	Beijinho	no	Ombro	

ARTISTA	
Valeska	Popozuda.	

PERÍODO	
Contemporâneo.	Lançada	em	2014.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	/	Canção	/	Funk	carioca.		

FONTES	SONORAS	
Voz,	 baSdas	 eletrônicas	 e	 sinteSzadores,	 loops,	
samples.	 Na	 abertura	 do	 clipe,	 uma	 pequena	
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trilha	 sonora	 uSliza	 órgão,	 coro	 de	 vozes	
s inteSzadas,	 para	 dar	 uma	 atmosfera	
aristocráSca,	 solene	 e	 "religiosa"	 que	 logo	 é	
desfeita,	como	uma	espécie	de	dessacralização,	
de	galhofa.		

COMENTÁRIOS	GERAIS	
SinteSzador	 de	 orquestra	 e	 órgão	 de	 igreja;	
monges	 despindo-se	 do	 hábito.	 Após	 essa	
introdução	 enigmáSca,	 o	 clipe	 e	 a	 letra	 da	
canção	 exibem	 glamour,	 extravagância	 e	
ostentação.	 Depreende-se	 da	 letra,	 do	 arranjo,	
da	proposta	da	canção:	um	clima	de	rivalidade	e	
extrema	 sensualidade:	 vale-tudo	 entre	 as	
mulheres	 para	 vencer	 na	 sociedade	 de	
consumo.	 Palavras	 de	 desprezo	 pelas	
"mandadas",	as	inimigas	invejosas	e	derrotadas.	
O	 andamento	 é	 constante,	 compasso	
quaternário.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Ostentação	e	inveja.	
2. Protagonismo	 feminino	 e	 auto-

aceitação.	
3. Atuação	da	mulher	dentro	do	universo	

predominantemente	masculino	do	funk	
carioca.		

4. O	comportamento	das	mulheres	dentro	
da	sociedade	capitalista.	

5. O	 indivíduo	e	seu	corpo	como	objetos,	
feSches,	 dentro	 da	 sociedade	 de	
consumo.	

6. ProblemaSzação	da	vida	urbana.	
7. Equilíbrio	sonoro	pela	manipulação	de:	

Smbre,	dinâmica,	ritmo,	etc.	

3)	Monólogo	ao	Pé	do	Ouvido/	
BandiOsmo	Por	Uma	Questão	de	
Classe	

ARTISTA	
Chico	Science	e	Nação	Zumbi.	

PERÍODO	
Década	de	1990. 
TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Canção	 /	 Manguebeat,	 movimento	
pop	pernambucano,	com	viés	políSco.	

FONTES	SONORAS	
Voz;	 instrumentos	 elétricos,	 guitarras	 e	 baixo;	
loops,	 samples,	 feitos	 por	 DJ's;	 o	 som	 regional	
das	 alfaias	 (tambores	 graves)	 e	 outros	
instrumentos	de	percussão	jpicos	do	maracatu	
pernambucano.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
Essa	 obra	 está	 inserida	 no	 contexto	 do	
movimento	 de	 arSstas	 pernambucanos	
chamado	 de	 Manguebeat,	 que	 propunha	 a	
"estéSca	do	mangue",	inspirada	no	pensamento	
de	 do	 sociólogo	 e	médico	 Josué	 de	 Castro.	 Em	
seu	 livro	 "GeopolíSca	 da	 Fome",	 de	 1951,	 a	
miséria	 e	 a	 desigualdade	 social	 do	 Recife	 são	
denunciadas	 através	 da	 metáfora	 do	 "homem-
caranguejo".	 O	 homem	 marginalizado	 que,	
sobrevivendo	de	catar	 caranguejos	no	mangue,	
sob	 certo	 aspecto,	 confunde-se	 com	 o	 próprio	
caranguejo,	por	viver	"da	lama	ao	caos,	do	caos	
à	 lama",	como	depois	cantaria	Chico	Science.	O	
jtulo	 da	 obra	 analisada,	 Bandi:smo	 por	 Uma	
Questão	 de	 Classe,	 sugere	 uma	 razão	 ambígua	
para	 a	 criminalidade:	 questão	 de	 sobrevivência	
da	classe	marginalizada;	e	como	esSlo,	"classe",	
uma	estéSca	de	vida.	Ou	seja,	o	Manguebeat	é	
a	 interpretação	 marxista	 da	 sociedade	 de	
classes	aplicada	num	movimento	musical.	Chico	
Science	morreu	 tragicamente	 num	 acidente	 de	
carro	e	virou	o	mito	da	música	marginal	de	uma	
década.	 O	 seu	 esSlo	 de	 roupa,	 de	 canto,	 de	
gesSculação,	são	uma	fusão	da	cultura	regional	
do	 Recife	 com	 as	 informações	 do	 mundo,	 da	
música	 pop	 internacional.	 O	 rap	 e	 a	 embolada	
são	 uma	 influência	 níSda	 no	 seu	 modo	 de	
cantar,	 quase	 sem	 melodia,	 uma	 voz	 rasgada.	
Esta	obra	é	dividida	em	duas	partes:	a	primeira,	
chamada	de	Monólogo	ao	Pé	 do	Ouvido,	 é	 um	
discurso	políSco,	 cheio	de	metáforas,	e	alusões	
a	figuras	históricas	que	desafiaram	o	"sistema",	
a	ordem	social	vigente.	A	segunda,	o	Bandi:smo	
por	 uma	 Questão	 de	 Classe,	 é	 a	 canção	
propriamente	 dita.	 A	 demonização	 da	 força	
policial	 e	 uma	 explicação	 do	 bandiSsmo	 em	
função	da	miséria,	da	 fome,	perpassam	a	 letra.	
Riffs	 de	guitarra,	o	 som	pesado	das	alfaias,	 são	
marcas	 da	 banda	 Nação	 Zumbi,	 que	 após	 a	
morte	 de	 Chico	 Science,	 decidiu	 conSnuar	 sua	
carreira	 no	 mesmo	 esSlo.	 Note	 nas	 questões	
levantadas	abaixo,	o	destaque	às	relações	entre	
o	Manguebeat	e	o	Tropicalismo.	
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QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Mudanças,	 transformações	 e	 desigual-
dades	sociais.	

2. Ideário	 do	 movimento	Manguebeat	 é	
fruto	 de	 influências	 do	 movimento	
tropicalista	pela	 críSca	 social,	 aspectos	
políScos,	 mistura	 de	 esSlos	 musicais	
regionais	e	cosmopolitas,	etc.		

3. No	 Manguebeat	 entram	 também	 ou-
tros	 elementos	 culturais:	 quilombolas,	
ribeirinhos	e	indígenas.		

4. DJ	 como	 "autor",	 que	manipula	 fontes	
sonoras	sampleadas.		

5. Noção	 de	 verdade,	 e	 senso	 críSco	 dos	
cidadãos.		

6. Experimentalismos	 na	 música	 popular,	
ritmos	 retrabalhados,	 fusão	 entre	
regional	 e	 universal:	 embolada,	
maracatu,	rap,	rock.		

4)	Oração 
(canção/videoclipe)	 

ARTISTA		
A	Banda	Mais	Bonita	da	Cidade.	 

PERÍODO		
Lançada	 em	 2011	 (quando	 o	 clipe	 viralizou	 no	
YouTube).		

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO		
Popular	/	Canção	/	MPB	contemporânea.	  

FONTES	SONORAS		
Vozes,	 instrumentos	 elétricos,	 acúsScos	 e	 até	
fontes	 sonoras	 não	 convencionais	 na	 música	
profissional	 (por	 exemplo,	 um	 pianinho	 de	
brinquedo).	  

COMENTÁRIOS	GERAIS		
O	 fenômeno	 de	 viralização	 do	 videoclipe	 da	
música	 Oração	 no	 YouTube	 foi	 inesperado.	 A	
Banda	Mais	Bonita	da	Cidade	(ABMBDC)	passou	
a	exisSr	por	causa	disso.	Tanto	a	canção	quanto	
o	 roteiro	 do	 clipe	 usam	 recursos	 simples	 mas	
muito	 eficazes,	 que	 dialogam	 entre	 si,	 pois	 em	
ambos	há	um	senSdo	de	conSnuidade,	de	fluxo	
ininterrupto.	Na	 gravação	do	 clipe	 é	 uSlizado	o	
recurso	 do	 plano-sequência,	 que	 consiste	 em	
realizar	 toda	 a	 filmagem	 em	 um	 só	 take,	 sem	

cortes;	 ao	 passo	 que	 na	 forma	 da	 canção	 há	
uma	circularidade,	que	dá	a	sensação	de	que	a	
canção	 pode	 repeSr-se	 ad	 infinitum.	 O	 local	
escolhido	para	a	gravação	foi	um	casarão	anSgo,	
adaptado	para	servir	de	cenário	arjsSco,	leve	e	
poéSco.	 A	 câmera	 transita	 ao	 longo	 dos	
recintos,	 nos	 quais	 a	 canção	 está	 sendo	
performada	 por	 diferentes	 vozes	 e	 instru-
mentos.	 Ou	 seja,	 o	 arranjo	 pensa	 claramente	
numa	 variação	 de	 :mbres.	 Além	 disso,	 ocorre	
um	 crescendo	 gradaSvo	 na	 dinâmica,	 que	
culmina	 na	 turma	 inteira	 reunida	 cantando	 em	
alto	volume,	e	por	fim,	finalizando	suavemente	
só	com	as	vozes.		

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Busca	 de	 diferentes	 sonoridades,	
experimentalismos,	 novas	 linguagens	
expressivas.	

2. Ambientação	e	trabalho	resultantes	de	
uma	ação	cole:va.		

3. Reformulação	 poéSca	 de	 cenários	
reais.		

4. Equilíbrio	sonoro	pela	manipulação	de:	
Smbre,	dinâmica,	ritmo,	etc.		

5)	Mistérios	do	Corpo	

ARTISTA	
Hermeto	Pascoal.	

PERÍODO	
Faixa	 do	 DVD	 Hermeto	 Brincando	 de	 Corpo	 e	
Alma,	de	2012.		

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Improvisação	 /	 Percussão	 corporal	
(body	percussion)	com	efeitos	vocais.	

FONTES	SONORAS	
Voz	e	corpo	humano	(fonte	sonora	não-conven-
cional).	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
Hermeto	 Paschoal	 é	 apelidado	 por	 alguns	 de	
"bruxo".	 Sua	 imensa	barba	grisalha	de	albino	e	
seu	 comportamento	 excêntrico	 e	 indomável	
jusSficam	razoavelmente	o	apelido.	Do	ponto	de	
vista	 musical,	 ele	 é	 um	 mul:-instrumen:sta,	
experimentador	 incansável,	 que	 chega	 a	 gravar	
sons	de	porcos	e	galinhas	em	seus	discos.	Tudo	
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vira	música	 nas	mãos	 de	 Hermeto.	 Como	 bem	
descrevem	 os	 versos	 de	 Aldir	 Blanc:	 "Hermeto	
foi	à	cozinha	pra	pegar	o	instrumental	/	Do	facão	
à	colherinha,	 tudo	é	coisa	musical".	Por	ser	um	
improvisador	 por	 excelência,	 ele	 é	 geralmente	
classificado	 como	 jazzista.	 Mas	 ele	 mesmo	
descreve	a	sua	música	como	universal.	
Nesta	 obra,	 Mistérios	 do	 Corpo,	 Hermeto	
improvisa	 livremente	 com	 voz	 e	 percussão	
corporal,	 com	 padrões	 rítmicos	 livres,	 ou	
mesmo	conhecidos,	como	o	samba,	que	ocorre	
no	 final	 da	 faixa.	 Sempre	 com	 seu	 humor	
nordesSno	inconfundível.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Busca	 de	 diferentes	 sonoridades	
acúsScas:	 exploração	 do	 corpo	 em	
busca	de	novos	Smbres.	

2. Novas	 linguagens	 expressivas:	 uso	 do	
corpo	como	objeto	de	arte.		

3. Captação	 de	 sons	 acúsScos	 e	 sua	
transformação	por	microfones.		

4. Uso	do	corpo	para	produção	musical.	
5. Experimentalismo:	 novas	 formas	 de	

produzir	e	combinar	os	sons.		

6)	A	Sagração	da	Primavera	
(subjtulo:	Quadros	da	Rússia	Pagã	em	Duas	
Partes) 

COMPOSITOR		
Igor	Stravinsky.		

PERÍODO		
Modernismo.	Estreou	em	1913,	no	Théâtre	des	
Champs-Élysées,	em	Paris.		

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO		
Erudito	/	Balé	(peça	orquestral	para	coreografia	
de	dança)	 /	Modernismo	 russo,	na	 vertente	do	
Neoclassicismo.		

FONTES	SONORAS		
Orquestra	Sinfônica.		

COMENTÁRIOS	GERAIS	 
A	 estréia	 da	 Sagração	 da	 Primavera	 em	 1913,	
no	Théâtre	des	Champs-Élysées,	em	Paris,	é	um	
turning	 point	 na	 história	 da	 arte.	 Ali	 se	 afirma	
definiSvamente	 uma	 nova	 forma	 de	 compor	
música	 erudita,	 subvertendo	 dois	 séculos	 de	

teoria	musical.	O	esSlo	de	Stravinsky	foi	definido	
como	 Neoclassicismo	 porque,	 por	 um	 lado,	
revisitava	 o	 rigor	 das	 formas	 musicais	 do	
Classicismo,	 e	 por	 outro,	 rompia	 com	 o	
subjeSvismo	 emocional	 do	 RomanSsmo	 (sem,	
no	entanto,	descartar	suas	conquistas	musicais:	
a	expansão	do	sistema	tonal	até	os	seus	limites,	
as	 modulações	 e	 croma:smos,	 o	 colorido	
orquestral,	etc).	
 
A	Sagração	é	a	trilha	de	um	balé	dentro	de	uma	
série	 de	 espetáculos	 promovidos	 pelo	
empresário	 russo	 Sergei	 Diaghilev,	 que	 visava	
apresentar	 a	 alta	 cultura	 russa	 para	 as	 platéias	
de	 Paris,	 então	 epicentro	 cultural	 da	 Europa.	
Envolveu	 o	 coreógrafo	 Vaslav	 Nijinsky,	 o	
folclorista	e	arSsta	plásSco	Nicholas	Roerich,	e	o	
compositor	 Igor	 Stravinsky.	O	 subjtulo	da	obra	
diz	muito	 do	 seu	 conteúdo:	Quadros	 da	Rússia	
Pagã	em	Duas	Partes.	Seria	encenado	o	ritual	de	
sacriwcio	de	uma	vida	humana	em	oferenda	aos	
deuses	pagãos	da	primavera.	Na	primeira	parte,	
as	tribos	se	envolvem	em	jogos	e	danças,	como	
preparação	 para	 tal	 ritual,	 finalizando	 com	 a	
chegada	inquietante	de	um	ancião,	uma	espécie	
de	 sacerdote.	 Na	 segunda	 parte,	 a	 víSma	 foi	
escolhida,	e	é	morta	numa	dança	sacrificial	solo	
que	 encerra	 a	 peça.	 A	 brutalidade	 do	 tema	 é	
traduzida	 musicalmente	 em	 ritmos	 agressivos,	
com	 acentos	 incisivos,	 gerando	 uma	 atmosfera	
tribal	 e	 ancestral.	 O	 tonalismo	 cede	 lugar	 a	
efeitos	 sonoros,	 ataques	 percussivos	 abruptos,	
harmonias	 dissonantes,	 levando	 a	 música	
ocidental	 a	 explorar	 um	 novo	 universo	 de	
possibilidades.		
 
Quase	 não	 aparecem	 melodias	 no	 senSdo	
tradicional.	 Uma	 delas,	 no	 entanto,	 é	
justamente	a	abertura	da	peça,	e	 foi	moSvo	de	
uma	 famosa	 polêmica	 entre	 os	 músicos	
franceses	presentes	na	platéia.	O	 fagote,	que	é	
um	dos	 instrumentos	mais	graves	da	orquestra,	
inicia	 tocando	 uma	 tema	 numa	 região	 muito	
aguda,	extremamente	forçada,	o	que	despertou	
a	 ira	 de	 vários	 músicos.	 Camille	 Saint-Saëns	
abandonou	o	teatro	revoltado.		

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Criada	logo	antes	da	1ª	Guerra.	
2. Relação	 do	 indivíduo	 com	 os	 poderes	

consStuídos,	 com	 o	 establishment	
arjsSco.		
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3. Compreensão	do	surgimento	da	vida	e	
da	evolução	humana,	simbolizados	pela	  
primavera.		

4. Modernismo,	 na	 primeira	 metade	 do	
século	 XX:	 negação	 dos	 valores	 de	
estéScas	  
anteriores,	 nas	 diversas	 linguagens	
arjsScas	 inspiradas	 pelas	 vanguardas	
europeias.		

5. Experimentalismos	 na	 composição	 da	
forma/estrutura	de	uma	obra	musical.	

7)	Seu	Estrelo	e	o	Fuá	do	Terreiro	

REGIÃO	
Distrito	Federal.	

PERÍODO	
Contemporâneo.	Fundado	em	2004.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Manifestação	 folclórica	 urbana	 /	
Bailado	e	encenação,	 acompanhados	de	 cantos	
e	 percussão	 tocando	 Samba	 Pisado	 (ritmo	
inventado	pelo	grupo).	

FONTES	SONORAS	
Vozes	 e	 percussão	 regional:	 tambores,	 caixa,	
xequerê,	etc.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
A	cultura	popular,	as	manifestações	folclóricas	e	
os	 ritmos	 populares	 geralmente	 brotam	 e	 se	
desenvolvem	 de	 modo	 espontâneo.	 A	
caracterísSca	essencial	do	Seu	Estrelo	e	o	Fuá	do	
Terreiro	é	que	este	é	uma	manifestação	cultural	
criada	 conscientemente,	 fabricada,	 por	 assim	
dizer,	com	a	intenção	de	dar	à	cidade	de	Brasília	
uma	nova	expressão	de	sua	idenSdade	cultural.	
É	 a	 invenção	 de	 uma	 tradição,	 realizada	 pelo	
pernambucano,	 radicado	 em	 Brasília,	 Tico	
Magalhães,	conhecedor	de	ritmos	e	brinquedos	
(maneira	de	designar	as	brincadeiras	populares)	
nordesSnos,	 como	 o	 Maracatu	 e	 o	 Cavalo-
Marinho.	 Criou	 um	 ritmo	 bem	 acelerado,	 o	
Samba	Pisado,	criou	narraSvas	como	o	Mito	do	
Calango	Voador,	 dentre	 outras,	 que	usam	uma	
linguagem	 simbólica	 para	 expressar	 os	 valores	
culturais	culSvados	pelo	grupo	e	a	cultura	jpica	
do	 cerrado.	 A	 brincadeira	 tem	 figurinos	
coloridos,	encenações	teatrais,	danças,	e	muitos	
instrumentos	de	percussão	para	acompanhar	os	

coros,	 que	 geralmente	 cantam	 à	 moda	 das	
lavadeiras,	 com	 empostação	 forte	 e	 nasal.	 Ou	
seja,	 não	 há	 instrumentos	 harmônicos.	 É	
percepjvel	 nas	 performances	 uma	 mistura	 de	
picadeiro	 de	 circo	 com	 terreiro,	 do	 aspecto	
lúdico	com	o	ritualís:co.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Ressignificação	 das	 formas	 e	 ex-
pressões	da	cultura	brasileira.	

2. Manifestação	 cultural	 brasiliense	 com	
dimensões	políScas,	na	medida	em	que	
é	a	invenção	de	uma	tradição	cultural.		

3. Propõe	 uma	 idenSdade	 cultural	
brasiliense	 a	 parSr	 de	 manifestações	
populares	e	tradicionais.		

4. Inspirada	 na	 cultura	 popular,	 envolve,	
além	de	música,	dança	e	encenações.		

5. Contribuição	 de	 conhecimentos	
produzidos	 por	 povos	 e	 culturas	
tradicionais,	 a	 exemplo	 dos	 quilom-
bolas,	ribeirinhos	e	indígenas.		

6. Re i nven ção	 d a s	 r e l a çõ e s	 d a s	
dicotomias:	 tradição	 e	 modernidade;	
urbano	e	rural;	nacional	e	global.		

7. Procura	 equilíbrio	 uSlizando	 a	 voz,	
instrumentos	 de	 percussão	 e	 recursos	
cênicos.	

8)	Triste	ParOda 

COMPOSITORES	
Luiz	 Gonzaga	 (música)	 /	 PataSva	 do	 Assaré	
(letra).		

PERÍODO	
Lançada	em	1964,	no	álbum	homônimo.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Canção	 /	 Forró	 de	 andamento	
moderado	em	compasso	ternário.		

FONTES	SONORAS 
Voz	 (solo	 e	 coros),	 sanfona,	 triângulo,	 baixo,	
flauta	e	cowbell.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
Essa	 canção	 fala	 do	 "norSsta"	 que	 abandona	
suas	 raízes,	 suas	 referências	de	 sua	 terra	natal,	
para	 fugir	 da	 sêca,	 a	 qual	 seca	 também	 a	
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esperança	 do	 sertanejo.	 Ele	 vende	 tudo	 e	 vai	
com	 sua	 família	 tentar	 uma	 oportunidade	 de	
trabalho	em	São	Paulo.	Luiz	Gonzaga	e	PataSva	
do	 Assaré	 relatam,	 através	 de	 muitas	 estrofes,	
essa	saga	que	tanto	se	repeSu	e	ainda	se	repete:	
a	 migração	 de	 nordesSnos	 para	 o	 Sudeste,	 a	
qual,	muitas	vezes,	acaba	gerando	outro	Spo	de	
escravidão:	dívidas	com	o	patrão	e	dificuldades	
de	voltar	para	o	Nordeste.	A	canção	é	um	forró	
em	compasso	ternário,	"valseado",	o	que	é	algo	
incomum.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Exemplo	 de	 migração	 do	 Nordeste	
brasileiro.	

2. Ressignificação	 das	 formas	 e	 expres-
sões	da	cultura	brasileira.		

3. Letra	 que	 dialoga	 com	 as	 estruturas	
ideológicas	de	seu	tempo.		

4. Ilustra	 as	 consequências	 das	 desigual-
dades	 econômicas	 e	 sociais	 e	 as	
condições	de	saúde	da	população.	

9)	Samba	de	Uma	Nota	Só 

COMPOSITORES	
Tom	Jobim	(música)	/	Newton	Mendonça	(letra).	
Uma	 versão	 da	 letra	 para	 o	 inglês,	 One	 Note	
Samba,	foi	escrita	pelo	próprio	Jobim.	

PERÍODO	
Década	 de	 1960.	 Primeira	 gravação	 por	 João	
Gilberto,	 no	 álbum	O	 Amor,	 o	 Sorriso	 e	 a	 Flor,	
em	1960.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	/	Canção	/	Bossa	Nova.	

FORMA	
ABA.	 Sendo	as	Partes	A	com	melodia	de	altura	
fixa	 e	 harmonia	 móvel;	 e	 a	 Parte	 B,	 altura	
varível,	com	o	uso	de	escalas.	

FONTES	SONORAS 
Depende	 da	 versão:	 voz,	 violão,	 piano,	 bateria,	
flauta,	etc.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
Essa	 canção	 é	 um	 caso	 muito	 interessante	 de	
metalinguagem.	 A	 interação	 entre	 melodia	 e	
letra;	 o	 modo	 como	 as	 palavras	 comentam	

sobre	 a	 estrutura	 melódica	 e	 vice-versa.	 Além	
disso,	há	outros	paralelos	evidentes:	entre	notas	
musicais	e	casos	amorosos.	Sugerindo	que	amar	
uma	 só	 pessoa	 é	 como	 bastar-se	 plenamente	
com	 uma	 nota	 só.	 Em	 outras	 palavras,	 ao	
contrário	 da	 gente	 "que	 fala,	 fala	 e	 não	 diz	
nada",	 que	 é	 representada	 pela	 melodia	 que	
passeia	(altura	variável)	pelas	notas	da	escala,	é	
melhor	 manter-se	 num	 só	 assunto,	 num	 só	
amor,	 que	 é	 representado	 pela	 nota	 repeSda	
insistentemente	 (altura	 fixa).	 Outro	 detalhe	
musical	interessante:	sob	essa	melodia	de	altura	
fixa,	 a	 harmonia	 se	 move.	 Essas	 ideias	 são	
dispostas	de	forma	clara	nas	partes	da	canção.	O	
letrista	 é	 o	 jornalista	 Newton	 Mendonça,	 que	
morreu	 precocemente,	 mas	 deixou	 sua	 marca	
inconfundível	em	 letras	com	 linguagem	simples	
e	direta,	"jornalísSca".	Harmonias	dissonantes	e	
jazzísScas,	 a	 baSda	 rítmica	 de	 João	 Gilberto,	 a	
leveza	da	 juventude	da	Zona	Sul	 carioca,	eis	os	
ingredientes	 da	 Bossa	 Nova,	 todos	 presentes	
nesta	obra.	Lembrando	que	a	Bossa	Nova	é	uma	
es:lização	 do	 samba,	 uma	 modernização	 da	
tradição.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Ligação	 do	 texto	 da	 canção	 com	 o	
contexto	da	Bossa	Nova.	

2. Compreensão	 e	 diferenciação	 da	
estrutura	de	uma	música	popular.		

3. Valorização	 da	 simplicidade	 e	 ruptura	
com	a	tradição,	além	das	relações	com	
a	cultura	estrangeira.	

4. Reinvenção	 das	 relações	 nas	 dicoto-
mias:	 tradição	e	modernidade;	urbano	
e	rural;	nacional	e	global.	

5. A	 relação	 de	 equilíbrio	 pode	 ser	
analisada	entre	melodia	e	harmonia.	

10)	Tropicália	

ARTISTA	
Caetano	Veloso.	

PERÍODO	
Lançada	 em	 1968,	 no	 álbum	 "Caetano	
Veloso"	 (ou	 seja,	 não	 faz	 parte	 do	 álbum	
inaugural	 do	movimento	 tropicalista,	 Tropicália	
ou	 Panis	 et	 Circencis).	 Uma	 nova	 versão	 foi	
incluída	na	trilha	da	novela	Velho	Chico,	da	Rede	
Globo,	em	2016.	
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TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Canção	 /	 Tropicalista	 (fusão	 da	MPB	
tradicional	 com	 pop,	 música	 regional	 e	
vanguardas	arjsScas).	

FORMA	
ABABAB...	 A	 forma	 alterna	 seguidamente	 uma	
seção	em	tom	épico/trágico/orquestral,	e	outra	
secção	fes:va/regional/popular.		

FONTES	SONORAS	
Quanto	 ao	 instrumental,	 na	 secção	 A:	
predomina	 a	 orquestra	 sinfônica;	 na	 secção	 B:	
predomina	 a	 percussão	 regional,	 zabumba,	
chocalho,	 cowbell,	 violão,	 etc.	 Fundem-se	 as	
fontes	 sonoras	 num	 final	 grandioso,	 com	
vigoroso	arranjo	da	seção	de	metais.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
Caetano	 lançou-se	 nos	 fesSvais	 da	 canção	 em	
1967,	na	TV	Record,	cantando	a	marcha	Alegria,	
Alegria.	O	movimento	que	surgiu	naquela	noite	
ficou	 conhecido	 como	 Tropicália,	 que	 é	
justamente	 o	 jtulo	 desta	 canção.	 Espécie	 de	
"canção	 resumo"	 da	 proposta	 tropicalista.	 A	
instalação	 Tropicália	 do	 arSsta	 plásSco	 Hélio	
OiScica	 foi	 uma	 inspiração.	 O	 processo	
composicional,	 a	 letra,	 a	 instrumentação:	 tudo	
soava	experimental.	No	processo	composicional	
e	na	letra,	Caetano	usa	a	colagem,	a	linguagem	
jornalís:ca	 e	 publicitária,	 a	 cultura	 pop,	 a	
denúncia	 polí:ca,	 a	mistura	 de	 es:los	musicais	
populares	 e	 eruditos,	 a	 citação	 a	 clássicos	 da	
literatuta	e	os	fatos	históricos	do	descobrimento	
do	 Brasil.	 Na	 instrumentação,	 o	 arranjo	
orquestral	 do	 maestro	 Júlio	 Medaglia	 se	
intercala	 com	 secções	 em	 ritmo	 de	 baião,	 com	
zabumba,	 chocalho,	 etc.	 A	melodia	 da	Parte	A,	
curiosamente,	 lembra	 a	 do	 Baião	 de	 Luís	
Gonzaga.	Coincidência?	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Forma	de	engajamento	relacionado	aos	
fes:vais	de	música	da	década	de	1960.	

2. Reflete	 transformações	 políScas	 num	
momento	 h istór ico	 espec ia l :	 o	
aguçamento	 de	 tensões	 políScas	 e	
sociais	com	o	AI-5.	

3. Diversidade	estrutural.	

4. Reinvenção	 das	 relações	 nas	 dicoto-
mias:	 tradição	e	modernidade;	urbano	
e	rural;	nacional	e	global.		

5. Mescla	tendências,	materiais	sonoros	e	
visuais,	criando	e	recriando	cenas.	

11)	Domingo	no	Parque	

ARTISTA	
Gilberto	Gil.	

PERÍODO	
Lançada	em	1967,	no	evento	que	marca	o	início	
das	experiências	estéScas	do	Tropicalismo:	o	 III	
Fes:val	 de	 Música	 Popular	 Brasileira	 da	 TV	
Record.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Canção	 /	 Tropicalista	 (fusão	 da	MPB	
tradicional	 com	 pop ,	 música	 regional,	
vanguardas	arjsScas).	

FONTES	SONORAS	
Voz,	 orquestra	 sinfônica,	 violão,	 percussões	
regionais ,	 berimbau ,	 guitarra	 e létr ica	
(parScipação	 do	 grupo	 de	 rock	 brasileiro	 Os	
Mutantes,	causando	grande	polêmica	por	causa	
da	 inserção	 de	 instrumentos	 de	 rock	 num	
fesSval	de	música	popular	brasileira	tradicional).	

COMENTÁRIOS	GERAIS 
Na	 mesma	 noite	 em	 que	 Caetano	 Veloso	
apresentou	 Alegria,	 Alegria	 no	 III	 FesSval	 da	
Música	 Popular	 Brasileira,	 Gilberto	 Gil,	
acompanhado	 pelos	Mutantes,	 apresentou	 sua	
canção	 Domingo	 no	 Parque.	 Foi	 a	 primeira	
aparição	da	proposta	tropicalista,	antes	mesmo	
de	 se	 chamar	 Tropicalismo.	 Em	 seu	 arranjo,	 o	
concorrente	Gil	misturou	um	ritmo	de	toque	de	
berimbau,	 acompanhamento	 orquestral	 e	
instrumentos	elétricos.	A	letra	narra	a	estória	de	
um	 triângulo	 amoroso	 que	 termina	 de	 forma	
trágica	 com	 crimes	 passionais	 num	 parque	 de	
diversões.	 A	 estéSca	 da	 canção	 flerta	 com	 a	
linguagem	 cinematográfica,	 através	 de	 cenas	
fragmentadas	 e	 imagens	 rápidas.	 Afora	 a	
conhecida	polêmica	em	torno	do	uso	da	guitarra	
elétrica,	 que	 dividiu	 a	 euforia	 da	 plateia,	 a	
música	 por	 fim	 arrancou	 fortes	 aplausos	 com	
seu	final	apoteó:co,	 numa	espécie	de	 fanfarra.	
Gil	levou	o	prêmio	de	2º	lugar	no	fesSval.	
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QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Forma	de	engajamento	relacionado	aos	
fes:vais	de	música	da	década	de	1960.	

2. Reflete	 transformações	 políScas	 num	
momento	 histórico	 especial:	 o	 aguça-
mento	 de	 tensões	 políScas	 e	 sociais	
com	o	AI-5.		

3. Suscita	 discussões	 envolvendo	 ques-
tões	de	gênero:	triângulo	amoroso.		

4. Estrutura:	 elementos	 musicais	 possibi-
litam	dividir	suas	partes.	

12)	Pericón 

COMPOSITOR	
Composição	 do	 uruguaio	 Conrado	 Silva,	
inspirada	 na	 dança	 folclórica	 homônima	
observada	em	seu	país	de	origem.	

ARTISTA	
BSBLork	-	Orquestra	de	Laptops	de	Brasília.	

PERÍODO	
Contemporâneo.	Gravada	em	2012	no	primeiro	
EP	 do	 grupo,	 durante	 apresentação	 no	 evento	
Tubo	de	Ensaios,	na	UnB.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	 /	 Performance	 /	Música	 eletroacúsSca,	
experimental.	

FONTES	SONORAS	
Laptops,	 que	 processam:	 sinteSzadores,	
instrumentos	 virtuais	 e	 efeitos	 digitais.	 Dois	
pontos	 importantes:	 1)	 uso	 da	 transdução:	
conversão	 de	 variações	 da	 imagem	 de	
movimentos	 corporais	 (captados	pelas	 câmeras	
dos	 laptops)	 em	 variações	 sonoras	 em	 tempo	
real;	2)	posicionamento	dos	 laptops	no	 local	da	
performance:	 considerando	 a	 acúsSca	 do	
ambiente,	 com	 o	 mesmo	 raciocínio	 de	 uma	
orquestra	tradicional,	já	que	cada	laptop	projeta	
seu	áudio	a	parSr	de	sua	própria	localização	no	
espaço.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
Uma	 performance	 da	 BSBLork	 -	 Orquestra	 de	
Laptops	 de	 Brasília	 é	 uma	 experiência	 de	
irmersão	 numa	 atmosfera,	 numa	 ambiência	
sonora,	 em	 que	 o	 espaço	 da	 apresentação	 é	
pensado	 como	 uma	 caixa	 de	 ressonância	 do	

som	 emiSdo	 pelos	 aparatos	 dos	 diversos	
intérpretes,	 localizados	 estrategicamente	 no	
espaço	 acúsSco,	 como	 se	 fosse	 uma	 orquestra	
tradicional.	 Assim,	 pode	 ser	 classificada	 como	
música	 eletroacús:ca.	Às	 vezes,	 a	 BSBLork	 usa	
instrumentos	 acúsScos	 processados	 digital-
mente.	 A	 manipulação	 de	 Smbres,	 alturas,	
frequências,	 intensidades,	 andamentos,	
samples,	 sinteSzadores	 e	 loops	 ocorre	 em	
tempo	real,	contando	ainda	com	a	possibilidade	
de	 transformar	 movimentos	 corporais	 ou	
imagens	 em	 variações	 sonoras,	 através	 da	
transdução.	Nesta	composição	de	Conrado	Silva,	
o	 grupo	 experimenta	 possibilidades	 sonoras	
com	fragmentos	de	melodias,	esSlos	eruditos	e	
populares,	 politonalidade,	 polirritmia,	 tendo	
como	 principal	 matéria-prima	 as	 informações	
musicais	 do	 pericón,	 dança	 folclórica	 do	
Uruguai,	 que	 dá	 nome	 à	 obra.	 A	 condução	 do	
baixo	 desse	 ritmo	 em	 compasso	 ternário	 é	
usada	como	célula	 inicial	da	performance,	uma	
espécie	 de	matriz,	 a	 qual	 depois	 é	 processada	
de	mil	maneiras.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Busca	 de	 diferentes	 sonoridades:	
recursos	tecnológicos.	

2. Redefinição	dos	gêneros	musicais	e	do	
papel	dos	intérpretes	e	compositores.		

3. Transformações	 sonoras:	 amplificação	
dinâmica	e	permutação	de	alturas.	

4. Experimentalismo:	 novas	 formas	 de	
produzir	e	combinar	os	sons.	

5. Explora	o	desequilíbrio	a	parSr	de	sons	
eletrônicos	e	suas	transformações.	

13)	Moteto	em	Ré	Menor		
(ou	“Beba	Coca-Cola”) 

COMPOSITORES	
Décio	Pignatari	(autor	do	poema	concre:sta	que	
foi	 usado	 como	 texto	 da	 obra),	 e	 Gilberto	
Mendes	(compositor	da	música).	

PERÍODO	
Composta	na	década	de	1960.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Erudito	 ou	 Popular	 /	 Peça	 vocal	 a	 capella	 /	
Experimental,	modernista	ou	pós-modernista.		
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FONTES	SONORAS	
Coro	misto	a	capella	(sem	instrumentos).	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
E laborada	 como	 cr íSca	 debochada	 ao	
consumismo,	 ao	 capitalismo	 das	 grandes	
empresas	 mulS-nacionais,	 e	 diretamente	 à	
Coca-Cola,	essa	obra	é,	veja	só,	a	primeira	peça	
para	coro	a	capella	que	tem	um	arroto	 inserido	
no	 arranjo.	 A	 letra	 do	 poeta	 concreSsta	 Décio	
Pignatari	 se	vale	da	densconstrução	das	 sílabas	
e	 sons	 do	 slogan	 "Beba	 Coca-Cola"	 para	
remontar	palavras	e	significados	variados:	babe	
cola,	caco,	cola,	e	cloaca,	que	é	repeSdo	no	final	
como	 ápice	 da	 obra.	 O	 uso	 de	 efeitos	 vocais,	
variação	 de	 intensidade	 sonora	 (dinâmica),	 e	
outros	 recursos	 da	 música	 erudita	 modernista,	
dão	à	obra	um	tom	corrosivo	e	bem	humorado,	
ao	 mesmo	 tempo.	 O	 próprio	 Gilberto	 Mendes	
ficou	surpreso	ao	receber	uma	caixa	de	presente	
com	 várias	 garrafas	 especiais	 de	 Coca-Cola,	
enviada	pela	própria	empresa	agradecida,	talvez	
sob	inspiração	do	lema	publicitário:	"Falem	mal,	
mas	falem	de	mim".	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Integração	entre	 texto	e	contexto	para	
uma	leitura	mais	significaSva.	

2. Transformação	 social:	 relação	 do	
indivíduo	com	os	poderes	consStuídos.		

3. Material	sonoro	único:	vozes	humanas.	
Equilíbrio	 através	 do	 uso	 de	 Smbre,	
dinâmica,	ritmo,	melodia	e	harmonia.		

4. Arte	 publicitária,	 consumo:	 linguagens	
e	 ideologias	 decorrentes	 do	 desen-
volvimento	industrial.	

14)	A	Ponte	

ARTISTA	
Lenine	(com	a	parScipação	do	rapper	brasiliense	
GOG).		

PERÍODO	
Contemporâneo.	Lançada	em	2006,	no	trabalho	
Acús:co	MTV.		

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Popular	/	Canção	/	Pop	brasileiro	com	inserções	
de	RAP.		

FONTES	SONORAS	
Vozes,	 violão,	 craviola,	 baixolão,	 bateria,	
percussão.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
Lenine	e	o	 rapper	brasiliense	GOG	 se	 juntaram	
para	 criar	 um	 arranjo	 da	 música	 A	 Ponte	 que	
fizesse	menção	 às	 falcatruas	 que	 envolveram	 a	
construção	 da	 ponte	 JK	 em	 Bras í l i a ,	
aproveitando	para	fazer	uma	críSca	mais	ampla	
às	 desigualdades	 sociais.	 Esse	 híbrido	 de	 uma	
canção	 com	 trechos	 intercalados	de	 rap	é	uma	
tendência	contemporânea,	ainda	mais	quando	o	
assunto	 é	 críSca	 social,	 e	 apologia	 à	 periferia	
como	lugar	de	resistência	cultural.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Reflexões	 sobre	 problemas	 sociais,	
éScos	e	políScos	do	Brasil.	

2. ParScipação	políSca.		
3. Fontes	 sonoras:	 novas	 formas	 de	

uSlização,	 redefinição	 de	 gêneros	
musicais.		

4. Equ ipamentos	 contemporâneos	
(pick'ups,	 computadores,	 etc)	 e	 DJ's	
como	 “autores",	 pois	 trabalham	 a	 edi-
ção	e	montagem	de	sons	 selecionados	
e	processados.		

5. Diálogo	 com	 as	 estruturas	 ideológicas	
de	seu	tempo.		

6. Discurso	 críSco	 das	 relações	 de	 poder,	
das	 desigualdades	 sociais,	 e	 da	
primazia	 do	 dinheiro	 sobre	 a	 vida	
humana.		

15)	Cadeirada	(composição/performance)	

ARTISTA	
Barbatuques	 (grupo	 paulistano	 de	 percussão	
corporal).	

PERÍODO		
Contemporâneo.	 Lançada	 em	 2009,	 no	 espe-
táculo	e	DVD	Indivíduo	Corpo	Cole:vo.		

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO		
Popular/Performance	 de	 percussão	 corporal/
Colagem	 de	 ritmos	 regionais	 brasileiros	 e	
internacionais,	improvisações	e	interação	com	a	
plateia.  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FONTES	SONORAS	
Vozes	 e	 corpo	 humano	 (fonte	 sonora	 não-
convencional).	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
O	 grupo	 paulistano	 Barbatuques,	 comandado	
por	 Fernando	 Barba,	 é	 talvez	 o	 grupo	 mais	
importante	 de	 percussão	 corporal	 (body	
percussion)	 do	 Brasil.	 São	 pesquisadores	
dedicados	 dessa	 técnica,	 realizam	 oficinas	 de	
musicalização	através	do	corpo,	fazendo	deste	o	
principal	 instrumento	 musical.	 A	 performance	
Cadeirada	 envolve:	 trabalho	 coleSvo,	 interação	
com	 o	 público,	 partes	 ensaiadas	 e	 partes	
improvisadas,	 uma	 grande	 criaSvidade	 na	
exploração	dos	sons	do	corpo	e	até	o	uso	da	voz	
como	instrumento	percussivo.	A	performance	é	
dividida	em	momentos,	 como	uma	colagem	de	
ritmos	populares	emendados	 (como	o	samba	e	
o	 maracatu)	 e	 o	 funk	 americano,	 na	 qual	
observa-se	muitas	mudanças	de	andamento.	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Mescla	de	diferentes	gêneros	musicais.	
2. Uso	 do	 corpo	 humano	 como	 instru-

mento	musical.	
3. Equilíbrio	 sonoro	 por	 meio	 de	 instru-

mentos	não-convencionais.		
4. Timbres:	material	orgânico,	vivo,	corpo	

humano.	

16)	Bachianas	Brasileiras	Nº4	(3º	
movimento:	Can$ga,	ou	Aria)	

COMPOSITOR	
Heitor	Villa-Lobos.	

PERÍODO	
Modernismo.	Década	de	1930.	

TIPO	/	GÊNERO	/	ESTILO	
Erudito	/	Peça	para	piano,	com	versão	posterior	
para	 orquestra	 sinfônica	 /	 Modernismo	
Brasileiro.	 Esta	 obra	 faz	 uma	 ponte	 entre	 uma	
forma	 de	 canção	 popular	 do	 Brasil	 (Can:ga)	 e	
uma	do	Período	Barroco	(Ária),	ao	qual	pertence	
o	 compositor	 alemão	 Johann	 SebasSan	 Bach:	
por	isso,	"Bachianas".	

FONTES	SONORAS	
Composta	originalmente	para	piano,	na	década	
de	1930.	Mas	é	mais	 conhecida	em	 sua	 versão	
para	 orquestra	 sinfônica,	 arranjada	 no	 começo	
da	década	de	1940	pelo	próprio	Villa-Lobos.	

COMENTÁRIOS	GERAIS	
A	 série	 de	 nove	 composições	 chamada	 de	
Bachianas	 Brasileiras	 traz	 já	 no	 próprio	 nome	
sua	 proposta	 estéSca:	 fundir	 elementos	 da	
música	 barroca	 (de	 Bach)	 e	 do	 folclore	
brasileiro.	 No	 que	 tange	 ao	 Barroco	 alemão,	
Villa-Lobos	 faz	 uma	 homenagem	 ao	 maior	 de	
todos	 os	 compositores	 ocidentais,	 Johann	
SebasSan	 Bach	 (1685-1750),	 principalmente	
através	do	uso	do	baixo-conknuo,	da	polifonia,	e	
de	uma	forma	musical	jpica	do	período,	a	ária.	
Já	 no	 que	 toca	 à	 cultura	 do	 Brasil,	 no	 caso	
específico	 do	 3º	 movimento	 da	 Bachiana	
Brasileira	 Nº	 4,	 Villa	 uSliza	 aproveita	 como	
matéria-prima	uma	canção	do	nosso	riquíssimo	
folclore,	a	canSga	do	Caicó.	A	fusão	entre	esSlos	
e	épocas,	nesse	movimento,	é	exposta	inclusive	
no	 seu	jtulo,	que	possui	um	nome	brasileiro	e	
um	 nome	 bachiano:	 ele	 pode	 ser	 chamado	 de	
Can:ga,	 uma	 canção	 popular	 brasileira,	 ou	 de	
Ária,	 que	 era	 uma	 forma	 musical	 operísSca,	
amiúde	inserida	dentro	das	cantatas	e	oratórios	
de	Bach,	e	que	se	parece,	em	certo	senSdo,	com	
uma	 canSga,	 por	 apresentar	 textura	monódica.	
A	estrutura	geral	da	peça	é	ABA,	com	introdução	
e	 coda	 (final)	 compostas	 numa	 sequência	
descendente	de	 acordes.	Nas	partes	A,	 trechos	
do	tema	principal	são	tocados	em	instrumentos	
diferentes	 nesta	 ordem:	 clarineta,	 seção	 de	
cordas,	 trompa	 e	 oboé	 (portanto,	 ocorre	
variação	de	Smbre).	A	parte	 central	B	 funciona	
como	 um	desenvolvimento,	 ou	 seja,	 o	material	
melódico	 da	 canSga	 sofre	 alterações	 de	
andamento,	 divisões	 rítmicas	 e	 outros	 recursos	
composicionais,	 alcançando	 um	 pico	 de	
intensidade.	A	paleta	de	intensidades	da	peça,	a	
dinâmica,	 é	 bem	 trabalhada,	 e	 vai	 do	piano	ao	
forkssimo.	 Ser	 intenso,	 apaixonado	 pelo	 Brasil	
era	uma	marca	do	nacionalismo	de	Heitor	Villa-
Lobos.	 O	 historiador	 O�o	 Maria	 Carpeaux	
resume	 assim	 o	 essencial	 sobre	 sua	 biografia:	
"Antes	 de	 fixar-se,	 em	 1913,	 em	 sua	 cidade	
natal,	no	Rio	de	Janeiro,	Snha	percorrido	todo	o	
país	 imenso,	 durante	 anos	 de	 viagem,	
assimilando	 profundamente	 a	música	 do	 povo.	
Atribui-se-lhe	a	'descoberta	musical	do	Brasil';	e	
com	razão.	Quanto	ao	seu	esSlo,	não	é	possível	
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chamá-lo	de	ecléSco,	 apesar	das	 influências	de	
Debussy	 e	 Stravinsky	 e	 do	 estudo	 aprofundado	
da	música	de	Bach	e	outros	mestres	do	passado.	
Pois	 a	 base	 da	 sua	música	 é	 sempre	 o	 folclore	
nacional;	 e	este	não	é	 simplesmente	explorado	
ou	 aproveitado,	 mas	 filtrado	 pelo	 tempe-
ramento	 de	 uma	 personalidade	 vigorosa,	 de	
força	vulcânica".	

QUESTÕES	LEVANTADAS	PELA	MATRIZ	DO	PAS	

1. Estruturas	musicais	 que	 dialogam	 com	
as	ideias	de	seu	tempo.	

2. Recuperação	 da	 cultura	 popular	 para	
compor	 uma	 nova	 estéSca	 e	 para	
representar	 a	 idenSdade	 cultural	 do	
Brasil.		

3. Experimentalismos	 na	 composição	 da	
forma/estrutura	de	uma	obra	musical.		

4. Reinvenção	 das	 relações	 das	 dicoto-
mias:	 tradição	e	modernidade;	urbano	
e	rural;	nacional	 
e	global.		

5. Recebeu	 arranjo	 de	 orquestra	 poste-
riormente.	
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