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Introdução

B

em-vindo ao Teoria Musical Para Leigos!

O que você pensa quando escuta a expressão teoria musical ? A imagem do
seu professor de música do Ensino Fundamental olhando para você de cara
feia por trás do piano vem a sua mente? Ou talvez uma imagem posterior, de
colegas da faculdade em aulas teóricas, determinados a anotar os assobios de
um teremim? Se alguma dessas ideias chega perto da sua percepção sobre o
que é a teoria musical, é possível que este livro seja uma agradável surpresa.
Para muitos músicos autodidatas, a ideia de uma teoria parece assustadora
e até um pouco autodestrutiva. Afinal, se você já consegue ler as tablaturas
do violão e tocar algumas escalas, por que deveria estragar o que já sabe
com teoria?
Até mesmo o mais básico treinamento em teoria musical dará a você as
ferramentas para expandir o limite das suas habilidades como musicista.
Um entendimento razoável da leitura musical irá capacitá-lo a tocar música
clássica no piano, enquanto que algum conhecimento básico sobre as
progressões dos acordes mostrará como escrever a sua própria música.

Sobre Este Livro
O Teoria Musical Para Leigos foi escrito para ensinar tudo o que você precisa
saber para se tornar experiente ao manter um tempo uniforme, ao ler as
partituras musicais e ao aprender a antecipar para onde uma canção deveria
ir, quer esteja lendo a música de outra pessoa, quer a sua própria.
Cada capítulo é o mais independente possível, para que você não precise ler
tudo a fim de entender do que o próximo capítulo se trata. Contudo, isto é útil,
pois o conhecimento musical é construído dos conceitos mais simples aos
mais complexos.
Para encontrar a informação de que precisa, você pode usar o Sumário como
ponto de referência ou simplesmente folhear o Índice no final do livro.
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Para Quem É Este Livro
Este livro foi escrito para todos os tipos de músicos, do iniciante pleno
ao estudante clássico que nunca aprendeu a improvisar e ao musicista
experiente que sabe como compor a música, porém, nunca se importou em
descobrir como lê-la além das cifras e tablaturas.

O iniciante
Nós escrevemos este livro com a intenção de que ele acompanhe o músico
iniciante desde os seus primeiros passos na leitura das notas musicais e na
batida de ritmos, até as suas primeiras tentativas de realmente compor as
músicas utilizando os princípios da teoria musical. Os músicos iniciantes
devem começar a leitura pelo início do livro, na Parte I, e seguir em frente. O
livro foi organizado para seguir o plano de aula que a faculdade ofereceria no
estudo de teoria musical, dependendo do quão rápido for o seu aprendizado.

O estudante de música que desiste
Este livro também foi escrito para o musicista que teve aulas de um
instrumento quando criança e ainda se lembra de como ler as partituras, no
entanto, ele nunca foi exposto aos princípios da construção das escalas, da
improvisação básica ou de como fazer um improviso com os outros músicos.
Há muitas pessoas assim por aí, e este livro foi redigido para gentilmente
facilitar o caminho delas em seu retorno à diversão que é tocar. Ele mostra
como ir além das restrições de interpretar uma peça musical e realmente
começar a improvisar e até mesmo compor sua própria música.

O músico experiente
O Teoria Musical Para Leigos também se direciona ao musicista experiente que
já sabe como tocar, mas nunca chegou a aprender como ler a música além das
cifras e tablaturas básicas. Você também pode começar pela Parte I porque
ela discute especificamente o valor das notas utilizadas na partitura. Se você
já estiver familiarizado com os conceitos das colcheias, das semínimas e assim
por diante, a Parte II pode ser o lugar para se começar. Nesta parte do livro nós
explicamos a pauta musical completa e a combinamos com o teclado do piano
e o braço do violão para uma referência mais fácil.

_____________________________________________________ Introdução

Como Este Livro Está Organizado
O Teoria Musical Para Leigos é organizado em cinco partes. As quatro
primeiras são, cada uma, baseadas em um aspecto particular da música, e a
quinta, A Parte dos Dez, contém informações sobre os divertidos aspectos da
teoria musical que tem pouco ou nada a ver com tocá-la de fato. Este sistema
é simplificado para que você descubra o que precisa saber rapidamente
pois, afinal, este é um livro de referência, e ninguém quer passar o dia inteiro
folheando as páginas para encontrar uma simples técnica.

Parte I: Ritmo: Mantendo o Tempo
Sem o ritmo, a música seria uma nota longa, ininterrupta e inabalável, e ainda
seria muito complicado dançá-la. O ritmo é o componente mais básico da
música e ser ou não capaz de mantê-lo adequado pode ajudar ou destruir
um instrumentista. Nesta seção, nós discutimos os diversos valores das notas
e das pausas utilizadas na música escrita, assim como os conceitos mais
avançados como as fórmulas do compasso e as síncopes.

Parte II: Melodia:
A Parte em Que Você Cantarola
A Melodia é a linha principal de uma canção que fica grudada em sua cabeça
muito depois de a canção já ter terminado. É o tema essencial que percorre
uma peça musical, ou uma parte dela, mantendo-a coesa. Nesta seção, nós
abordamos a leitura básica das notas musicais e incluímos as partituras para
ambos, o piano e o violão.

Parte III: Harmonia: Explicando Isso
A harmonia é a parte da canção que supre a melodia. Ela pode transformar
a simplicidade de “Brilha, brilha, estrelinha” em um número inteiramente
orquestrado. Nesta parte, nós passamos por intervalos básicos, por escalas
maiores e menores, por construções de acordes e pela maneira de usar o
importantíssimo Círculo de Quintas. Também falamos sobre as progressões
básicas dos acordes e das cadências musicais. Há muitos exemplos de músicas
nesta seção que você pode escutar no CD, tocadas no piano e no violão.
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Parte IV: Forma: Como Ela É Modelada
Neste capítulo, nós mostramos como unir tudo para começar a escrever a sua
própria música. A estrutura dos diversos tipos de música clássica, incluindo
as formas como as fugas e as sonatas, é dissecada e discutida, assim como
formas as populares como o blues em 12 compassos, as baladas de blues em
32 compassos e as formas do rock e do pop.

Parte V: A Parte dos Dez
Nesta seção do livro, nós apresentamos algumas coisas para se fazer com
a teoria além de tocar música. Respondemos algumas das perguntas mais
comuns que as pessoas possuem sobre teoria musical. Traçamos o perfil
de alguns fascinantes teóricos musicais sem os quais este livro, ou qualquer
outro livro deste tipo, não seria possível. E apontamos os caminhos para você
ampliar a sua investigação musical ao listarmos os livros adicionais de história
e de teoria musical, além dos recursos de internet.

Ícones Usados Neste Livro

CUI

D

ICA

Os ícones são pequenas imagens gráficas destinadas a apontar as informações
particularmente importantes. Você encontrará os seguintes ícones neste livro,
posicionados ao longo das margens esquerdas.
Este ícone indica um bom conselho ou uma informação que irá ajudá-lo a
entender os conceitos principais.

DO!
DA

Quando discutimos algo que pode ser problemático ou confuso, usamos
este ícone.

O DE ES
AP

CIALISTA
PE

Este ícone sinaliza informação técnica: você pode seguir em frente e pulá-la,
se quiser.

NO CD

LEM

P

-S
BRE E

Quando nós estabelecemos um ponto de vista ou oferecemos alguma
informação que achamos que você deveria guardar consigo para sempre,
utilizamos este ícone.
Este ícone pontua as faixas do CD que se relacionam ao ponto em questão
sendo discutido no livro.

_____________________________________________________ Introdução
Nós esperamos que você curta ler este livro tanto quanto adoramos escrevêlo. Recoste-se, leia e comece a sua própria aventura musical!

De Lá para Cá, Daqui para Lá
Se você for um estudante iniciante de música ou estiver querendo recomeçar,
vá em frente e mergulhe na Parte I. Se já estiver familiarizado com o básico
dos ritmos e quiser apenas descobrir como ler as notas musicais, caia
de cabeça na Parte II. Se for um musicista treinado que quer saber como
improvisar e começar a escrever música, a Parte III aborda o básico da
progressão dos acordes, as escalas e as cadências. A Parte IV discute uma
variedade de formas musicais pelas quais você pode começar a conectar as
suas próprias ideias musicais.
Então relaxe e divirta-se com isto. Escutar, tocar e escrever as músicas são
algumas das experiências mais agradáveis que você poderá ter. O Teoria
Musical Para Leigos pode ter sido escrito por professores, no entanto, nós
prometemos que nenhum tirano que fica controlando o relógio irá aparecer
na sua porta para checar o quão rápido você está avançando neste livro.
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Parte I:

Ritmo: Mantendo
o Tempo
A 5a Onda

Por Rich Tennant

“É um metrônomo do jazz. É igual a um
metrônomo comum, só que ele faz um solo de
32 compassos a cada sessão de treino.”

Nesta parte...

E

sta parte o apresentará à espinha dorsal de toda a música: o ritmo.
Aqui é onde você verá quais notas e pausas significam o quê,
descobrirá como contar o tempo, determinará como ler as fórmulas dos
compassos e irá se familiarizar com os andamentos e as dinâmicas. Se
você for novato em teoria musical, este é o lugar para começar.

Capítulo 1

O Que É a Teoria
Musical Afinal?
Neste Capítulo
© Entenda o valor da teoria musical
© Dê uma olhada na história da música
© Conheça alguns teóricos
© Descubra por que o piano é tão importante

U

ma das coisas mais importantes para se lembrar sobre a teoria musical é
que a música veio primeiro. Ela já existia há milhares de anos antes que a
teoria viesse para explicar o que as pessoas estavam tentando alcançar quando
batiam em seus tambores. Então, nunca pense que você não pode ser um bom
músico só porque nunca teve uma aula teórica. Na verdade, se você for um bom
músico, já saberá bastante sobre teoria. Talvez apenas não saiba as palavras ou
as fórmulas científicas para aquilo que está fazendo.
Os conceitos e as regras que compõem a teoria musical são bem parecidos com
as regras gramaticais que governam a linguagem escrita, que também surgiram
após as pessoas já terem aprendido com sucesso como conversarem umas com
as outras. Assim como a capacidade de transcrever a linguagem tornou possível
que pessoas distantes pudessem “escutar” conversações e histórias da maneira
que o autor pretendia, ser capaz de transcrever a música torna possível que os
outros músicos leiam e toquem as composições exatamente como o compositor
queria. Aprender a ler música é muito parecido com aprender uma nova língua,
ao passo que uma pessoa experiente possa “escutar” uma “conversação”
musical quando estiver lendo uma partitura.
O mundo está cheio de pessoas que não sabem ler ou escrever, mas podem
comunicar seus pensamentos e sentimentos muito bem verbalmente. Da
mesma maneira, há muitos musicistas intuitivos e autodidatas por aí, que
jamais aprenderam a ler e escrever música e acham toda essa ideia tediosa
e desnecessária. Entretanto, de forma similar aos saltos educacionais que
podem advir com o aprendizado da leitura e da escrita, a teoria musical
pode auxiliar os músicos a aprenderem novas técnicas, tocar estilos musicais
com os quais não estejam familiarizados e desenvolver a confiança de que
precisam para tentar novos desafios.
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Como a Teoria Ajudará a Minha Música?
Caso você não conheça bem, talvez ache que música é algo que pode
começar em qualquer nota, ir a qualquer lugar que se queira e simplesmente
parar quando o músico sentir vontade de se levantar para tomar um copo
de chá gelado. Apesar de ser verdade que muitos de nós já estivemos em
performances musicais que de fato seguem esse estilo de “composição”, para
a maioria, essas performances são confusas, insignificantes e parecem um
pouco sem sentido.
As únicas pessoas que podem desempenhar bem uma improvisação
espontânea são aquelas que conhecem música o suficiente para montar os
acordes e as notas próximos uns dos outros de forma que eles façam sentido
para os ouvintes. E, por ser a música uma forma inerente de comunicação,
conectar-se com os ouvintes é o que, de fato, importa.
Aprender a teoria musical também é incrivelmente inspirador. Não há
descrição para a luz que se acende em sua cabeça quando de repente você
sabe como unir uma progressão do blues em 12 compassos e tirar uma
canção realmente boa dela. Ou quando você pode olhar para uma peça de
música clássica e perceber-se ansioso em tocá-la pela primeira vez. Ou ainda
a primeira ocasião em que você se senta para fazer uma improvisação com os
seus amigos e descobre que possui confiança para assumir a liderança.
É a nossa intenção que os leitores deste livro acabem consultando-o
regularmente porque é simplesmente muito difícil resistir ao desejo de
experimentar uma nova técnica musical.

A Velha Senhora e a Régua
Sim, essa é a imagem que muitos de nós temos quando pensamos em lições
musicais: professores de piano velhos e zangados que marcavam o tempo
com réguas, às vezes a centímetros de nossos dedos. Nós garantimos, aqui
e agora, que nenhuma senhora zangada com uma régua irá aparecer em
sua casa após a compra deste livro. Você pode passar pelos capítulos e
princípios tão rapidamente ou lentamente quanto quiser, sem se preocupar
com os seus dedos.
Entretanto, o fato do qual não se pode escapar é: o que você obtém da música
é o que coloca nela. Se quiser ser capaz de tocar música clássica, você precisa
memorizar a leitura direta da folha e saber como manter um ritmo firme. Se
planeja tornar-se um guitarrista de rock, especialmente importante saber quais
notas musicais precisa tocar em um determinado tom. Aprender a tocar a música
requer muita disciplina pessoal, mas no final, todo o trabalho vale a pena.

