
 
 

 

AFINAL, O QUE É MÚSICA?

AULA 2 (Contextualização e 

 
Você deve ter percebido que cada um tem sua interpretação pessoal sobre o assunto, não 

sendo considerado errado nenhuma delas, apenas diferentes. 

Para efeito de estudo se faz necessário que cheguemos a um consenso; sendo assim, são 

criadas convenções que definem uma interpretação para as coisas de forma a serem 

entendidas e seguidas por todos. Vejamos as considerações que temos em relação ao que é 

música.  

1) Assista aos três vídeos que podem se acessados nos links abaixo e responda:

 Vídeo 1: “O Que é Música? #Teoria musical #1” Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=vxBM9BVMOsQ&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb91

7_8paIx6c&index=4 

 Vídeo 2: “O que é Música? | Dicionário Musical” Disponíve

https://www.youtube.com/watch?v=7DiAaozv3uw&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917_

8paIx6c&index=32&t=5s 

● Vídeo 3: “Teoria Musical 

Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=VWX5AYLxgQ8&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917

_8paIx6c&index=2&t=3s 

 

 

Unidade Escolar: ________________________________________________

Cidade: __________________ , ______ 

Eletiva ou Projeto: ____________________________________     

Aluno(a): ___________________________________________________________   

 

 

 

 

AFINAL, O QUE É MÚSICA? 

 

AULA 2 (Contextualização e Conceituação) 

Você deve ter percebido que cada um tem sua interpretação pessoal sobre o assunto, não 

sendo considerado errado nenhuma delas, apenas diferentes.  

Para efeito de estudo se faz necessário que cheguemos a um consenso; sendo assim, são 

criadas convenções que definem uma interpretação para as coisas de forma a serem 

entendidas e seguidas por todos. Vejamos as considerações que temos em relação ao que é 

Assista aos três vídeos que podem se acessados nos links abaixo e responda:

O Que é Música? #Teoria musical #1” Disponível em: 

://www.youtube.com/watch?v=vxBM9BVMOsQ&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb91

“O que é Música? | Dicionário Musical” Disponível em: 

com/watch?v=7DiAaozv3uw&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917_

 

“Teoria Musical - O que é Música? - Cordas e Música (Farofa) 

://www.youtube.com/watch?v=VWX5AYLxgQ8&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917

 

Unidade Escolar: ________________________________________________ 

______ de ________________________de ________.

____________________________________     Professor(a): _______________________

___________________________________________________________   

 

 

Você deve ter percebido que cada um tem sua interpretação pessoal sobre o assunto, não 

Para efeito de estudo se faz necessário que cheguemos a um consenso; sendo assim, são 

criadas convenções que definem uma interpretação para as coisas de forma a serem 

entendidas e seguidas por todos. Vejamos as considerações que temos em relação ao que é 

Assista aos três vídeos que podem se acessados nos links abaixo e responda: 

://www.youtube.com/watch?v=vxBM9BVMOsQ&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb91

com/watch?v=7DiAaozv3uw&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917_

Cordas e Música (Farofa) - Aul.02/T.M.” 

://www.youtube.com/watch?v=VWX5AYLxgQ8&list=PLZeB6pBni7iG2X9ckjzSlb917

________________________de ________. 

_______________________ 

___________________________________________________________   Turma:  _____________ 



 
 

 

a. As informações sobre o que é música são iguais nos três vídeos? Justifique.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________

 

b. Com quais definições sobre o que é música você mais se identificou?

______________________________________________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________ 

2) Vejamos o que dizem algumas considerações de estudos sobre o assunto:

● Segundo a definição do Dicionário da Língua Portuguesa Saraiva 

ou Ciência de combinar sons para que produzam efeito harmônico e despertem 

sensações, emoções. 

● Para Murray Schafer, estudioso da música, Música é uma organização de sons com a 

intenção de ser ouvida. 

● Não poderia faltar a definição da

arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos.

 

a. As informações sobre o que é música são iguais nos três textos? Justifique.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b. De acordo com as definições ap

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________

3) Agora que você construiu um conceito sobre o que é música, qual a matéria

música?  

mações sobre o que é música são iguais nos três vídeos? Justifique.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Com quais definições sobre o que é música você mais se identificou? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Vejamos o que dizem algumas considerações de estudos sobre o assunto:

Segundo a definição do Dicionário da Língua Portuguesa Saraiva Jovem, Música é a Arte 

ou Ciência de combinar sons para que produzam efeito harmônico e despertem 

Para Murray Schafer, estudioso da música, Música é uma organização de sons com a 

Não poderia faltar a definição da Wikipédia, não é mesmo?! Música é uma forma de 

arte que se constitui na combinação de vários sons e ritmos. 

As informações sobre o que é música são iguais nos três textos? Justifique.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

De acordo com as definições apresentadas nos 3 vídeos e nos 3 textos, o que é música?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Agora que você construiu um conceito sobre o que é música, qual a matéria

mações sobre o que é música são iguais nos três vídeos? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________

____________________________

______________________________________________________________________________

Vejamos o que dizem algumas considerações de estudos sobre o assunto: 

Jovem, Música é a Arte 

ou Ciência de combinar sons para que produzam efeito harmônico e despertem 

Para Murray Schafer, estudioso da música, Música é uma organização de sons com a 

Wikipédia, não é mesmo?! Música é uma forma de 

As informações sobre o que é música são iguais nos três textos? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

resentadas nos 3 vídeos e nos 3 textos, o que é música? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________ 

Agora que você construiu um conceito sobre o que é música, qual a matéria-prima da 


