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 O volume Métricas (Des)combinadas é a quarta e última prestação desta saga. 

O objecto que serve de estudo para este volume de 100 músicas a dois timbres de um 

tom cada, é a Métrica. Vamos encerrar esta Versão 1. sobre um tema bastante contro-

verso. A métrica é um problema. Os teóricos que investigam o ritmo não consegui-

ram chegar a um consenso acerca de pontos tão fundamentais quanto são a natureza 

do acento métrico, a possibilidade da métrica sobre longos períodos de tempo, e o 

estado da discrepância entre a métrica notada e alguns momentos óbvios de ênfase 

rítmico numa peça. (Schachter, 1987, p.1). A métrica tem um papel essencial na nos-

sa percepção da organização da música. (Temperley, p. 24). Logo, é um componente 

essencial da arte musical. A métrica é uma forma de entender o tempo. 

 O tempo, constante somente entendida pela espécie humana, é experimentado 

no momento, através do movimento. O movimento é a essência da própria vida. O 

movimento gera periodicidade. (Epstein, p. 8). O movimento é tensão e relaxamento 

num movimento cíclico. Séculos de experimentação levaram-nos a agrupar esses 

ciclos de forma própria naquilo que chamamos de compasso. 

 A métrica e o ritmo são as estruturas que possibilitam controlar o tempo. Permi-

tem-nos medir o tempo. Através do ritmo controlamos o tempo vivenciado e através 

da métrica o tempo cronológico.  

 Um compasso, uma designação métrica, é uma unidade de tempo com movi- 
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mento pré-determinado, ou seja, com um batimento forte seguido de outro ou outros 

mais fracos, num movimento cíclico.  

 Nos cadernos anteriores dos 100 2 Mãos tratámos do ritmo construído pela 

sucessão de frases musicais em tempo simples e composto. Nestas frases utilizámos 

apenas algumas das figuras mensurais, ou, de duração, que são básicas para a heran-

ça da música ocidental (semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia). 

Este esquema manter-se-á neste quarto volume. 

 Vamos tratar, com toda a lógica, de compassos de 2, 3, e 4 tempos e de 5 e 7 

tempos nas métricas simples e compostas. Nos volumes anteriores já trabalhámos as 

métricas de 2,3, e 4 tempos, os quais são de divisão binária e ternária (ou seja, sim-

ples e composto). Aqui vamos trabalhar também com 5 e 7 tempos. No presente 

volume pretende-se alargar o nosso conhecimento sobre indicações métricas e como 

podemos trabalhar com elas. 

 Este volume inicia-se com o tratamento sistemático dos compassos simples de 

2, 3 e 4 tempos, passamos depois para os compostos e finalmente trabalhamos a rela-

ção entre simples e compostos (relativos) até quatro tempos. Finda a primeira parte, 

passamos para o tratamento de dois exemplos de compassos com mais de quatro 

tempos, os de cinco e sete tempos. Recebem tratamento similar aos compassos regu-

lares (primeiro trabalhamos os simples, depois os compostos e finalmente a relação 

entre eles). De fora do âmbito deste trabalho ficaram os compassos decimais, fraccio-

nários ou quebrados, utilizados na notação do século XX,  tal como aquilo que 
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Fontaine caracteriza por compassos fantasistas (ou seja, inventados pelo compositor) 

e cada vez mais utilizados pelos músicos do século XXI. Ficam de fora também os 

compassos alternados ou mistos e os aditivos ou amálgamas. 

 Optou-se por manter a selecção de três unidades de tempo. Para uma pulsação 

lenta, a mínima, para um pulso médio, ou natural, a semínima, e, para uma pulsação 

rápida, a colcheia.  

 Daí a escolha deste título, e deste tema para o desenvolvimento deste quarto 

volume. Porque a métrica, apesar de ser apenas um dos múltiplos factores que provo-

cam ritmo, é um dos factores essenciais. A métrica é uma teia de relações percepcio-

nadas apenas pelo cérebro humano. Conhecer as regras e a forma como funcionamos 

com as regras métricas ajuda-nos a construir obras onde as regularidades e as irregu-

laridades podem ser expectáveis e apreciáveis pelo público.  

 A arte é um ir corajosamente onde nunca ninguém foi (genérico da série norte 

americana Star Trek). Simples, não? 
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INTRODUÇÃO  
PARA O APRENDIZ 

 Métricas (Des)combinadas é o quarto e último volume desta série. Insere-se 

num conjunto de trabalhos de introdução às exigências musicais. Os 100 2 Mãos tra-

balham em exclusividade o ritmo duracional. 

  O Ritmo é aquilo que nos move. Ritmo é movimento. 

 O motivo pelo qual o ritmo é tão importante para todos nós—enquanto compo-

sitores (inventores de processos sonoros), intérpretes (produtores ou tradutores des-

ses processos sonoros) e ouvintes (receptores desse processo comunicativo), é tão 

simples quanto isto. Faz parte da nossa natureza. Tudo é ritmo. Não apenas a suces-

são de figuras e silêncios musicais. Tudo tem um movimento. Mas Ritmo é uma com-

posição de muitos aspectos: padrões de duração, ritmo escrito, frequência de 

mudanças de textura e de harmonia, de intervalos, de motivos, de acentuação, de 

métrica, de articulação, de continuidade, de agrupamentos, de aumentos e diminui-

ções de actividade em qualquer destes aspectos. (Lester, p. 194). Estudar o ritmo é 

estudar toda a música. O ritmo organiza e é organizado por todos os elementos que 

criam e dão forma aos processos musicais. (Cooper & Meyer, p. 9). ) 

 A repetição e a padronização rítmica são fenómenos recorrentes quer na nature-

za quer na acção humana, o agrupamento desses movimentos em ciclos é totalmente 

fruto da acção humana. É isso que chamamos de métrica. Ritmo não é Métrica. Este 

volume, como encerramento de uma série, não podia deixar de trabalhar a Métrica. 
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O agrupamento de batimentos, ou eventos, em ciclos de acentuação e não acentua-

ção. Pelas leis gerais da acentuação, o primeiro tempo é sempre acentuado e o segun-

do é sempre não acentuado. Não pode haver mais que dois batimentos seguidos não 

acentuados, ou, seguindo outra linguagem, o primeiro tempo é forte (F) e o segundo 

é fraco (f) e não pode haver mais que dois tempos fracos seguidos.  

 Chamamos Métrica ao padrão de acentuação de uma determinada série de bati-

mentos, que ao longo dos séculos fomos estandardizando em compassos.  

 Quando o padrão de acentuação é uma sucessão de tempo forte e tempo fraco 

temos a métrica de um compasso binário. Se é tempo forte, fraco, fraco, é métrica 

ternária. A métrica quaternária não existe, enquanto conceito, para a maioria dos teó-

ricos, pois é tratada como sendo uma duplicação da métrica binária.  

 O padrão básico de qualquer métrica é o de dois batimentos (forte—fraco). É o 

que se chama de micro-estrutura métrica, ou seja, a mais pequena estrutura que pode-

mos ter. Quando duplicamos essa micro-estrutura ficamos com um conjunto de qua-

tro batimentos (forte—fraco—meio-forte—fraco), e com aquilo que se chama de 

estrutura métrica. Obtemos uma macro-estrutura, um hipercompasso ou uma estrutu-

ra hipermétrica se multiplicarmos essa estrutura métrica por um número igual ou 

maior que dois. É o equivalente a uma frase musical, por exemplo.  

 É este fluir de tensão e relaxamento, de movimento cadencial (F/f), que provoca 

tempo e movimento na música. E o ritmo duracional é um dos factores que nos trans-

mite essa sensação de movimento. O agrupamento dos batimentos em conjuntos a-
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centuados dá-nos a sensação de uma ordem cíclica, ou repetição. Dá ao fluir da músi-

ca uma antecipação que ansiamos que se cumpra. Ajuda-nos a antecipar o final do 

tema duracional, melódico ou harmónico. Faz-nos prever a mudança do tema, a exis-

tência de uma cadência, ou o final da música, por exemplo. Este padrão cíclico que 

tão eficazmente atribuímos aos compassos é válido para unidades mais pequenas que 

o compasso (tempo ou batimento) e para unidades que ultrapassam a extensão do 

compasso (hipercompasso ou hipermétrica).  

 A métrica binária ficou convencionada na tradição da histórica da música oci-

dental como tempo simples, ou seja, tempo dividido em duas partes iguais, e é carac-

terística de todos os compassos simples. Já a métrica ternária, que divide o tempo em 

três partes iguais, ficou na História como tempo composto. 

 Vamos trabalhar os compassos que contêm até quatro tempos e duas espécies de 

compassos com mais de quatro tempos. Estes serão tratados como compassos regula-

res, não como amálgamas (por exemplo, o compasso de nove por oito pode ser um 

compasso regular composto ou uma amálgama que resulta da soma de três compas-

sos de comprimento diferente - de 2, 3, e 4 tempos). Vamos tratar os compassos de 5 

e 7 tempos como exemplos de compassos mais longos e como compassos de direito 

próprio, não como somatório de outros compassos.  

 Em termos de ritmo duracional vamos empregar as figuras da semibreve à semi-

colcheia, sobre três unidades de tempo distintas: mínima, semínima e colcheia. 

 Começamos com os compassos simples até quatro tempos, nas três unidades de 
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tempo. Passamos aos compostos também até quatro tempos e trabalhamos depois as 

relações entre simples e compostos (relativos) numa mesma música. Depois passa-

mos aos compassos não habituais histórica e tradicionalmente, mas utilizados cada 

vez mais pelos músicos do século XXI, com meios técnicos a que compositores e 

músicos de tempos anteriores não tinham acesso. Os compassos de cinco e sete tem-

pos serão tratados na mesma sequência em que tratámos os compassos até quatro 

tempos, simples, compostos e relativos.  Estes compassos não se rendem à regra de 

construir cada música com 24 tempos, por isso a extensão possível para estas é de 35 

tempos. 

 A partir da música 79 (inclusive), as constrições não são tão absolutas e vamos 

poder trabalhar mais livremente diversos conceitos musicais. Vamos, por exemplo, 

encontrar um tema colocado em seis posições métricas possíveis (num compasso de 

6 por 8) para percebermos como as diferentes posições métricas quase criam novas 

músicas, mesmo quando o ritmo permanece inalterado (79 a 84). Vamos acrescentar 

novas texturas (voz - 87,88,89 - timbre com dois tons - 95,96 -  e timbres extra - 

90,98,100) e utilizar a acentuação como um recurso bastante útil para a música que 

depende totalmente do ritmo duracional. Vamos também fazer uma aproximação às 

regras da segunda série, a Versão 2. (85,86, 90 a 100). Uma das regras de ouro desta 

nova série é a existência de dois timbres hiperrítmicos, enquanto que na Versão 1 uti-

lizámos sempre um timbre para a marcação da pulsação e outro para a realização do 

ritmo.  
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 A notação musical procura manter em evidência a estrutura métrica, mostrando 

claramente a estrutura do beat, do tempo. 

 Para quem não realizou os volumes anteriores da série, aqui ficam algumas 

recomendações para a sua execução.   

 Estes exercícios podem ser executados de muitas formas. Em conjunto ou indi-

vidualmente, com instrumentos de percussão, ou de outro tipo. Com instrumentos de 

altura definida ou indefinida. Com instrumentos musicais ou com instrumentos da 

vida diária e aos quais ordinariamente não atribuímos qualquer potencialidade musi-

cal.  

 Aqui estão algumas formas de executar estas músicas: 

1. Execução individual: 

• Na sua interpretação mais básica, o Timbre um pode ficar na mão direita e 

o Timbre dois na esquerda. A mão direita tem um lápis ou caneta e bate no 

tampo da mesa o ritmo que lhe está destinado. A mão esquerda, sem qual-

quer objecto (para ouvirmos timbres diferentes) toca o timbre dois. 

• Com uma mão toca-se o timbre que faz a marcação do tempo. O outro tim-

bre pode ser falado com as sílabas do sistema Kodaly, ou ainda, com síla-

bas que nós inventamos. 

2. Em conjunto: 

• Distribuem-se as pessoas em dois grupos. Cada grupo fica com um timbre. 

Pode-se de seguida executar os exercícios como na execução individual,  
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  com a vantagem de que no final os grupos podem trocar de timbre. 

3. Se quiseres criar e praticar com novas texturas: 

• Grava a tua execução e escolhe outros timbres diferentes dos usados na 

 gravação. Depois faz soar a tua gravação e quando tiveres chegado ao tem-

po 2, na gravação, tu recomeças no tempo 1. Ou podes dar um compasso 

de avanço à gravação.  A escolha é tua. Podes esquecer a gravação se tive-

res um colega ou amigo. Se tiveres mais amigos, cada um recomeça a 

música à distância de um ou dois compassos, consoante queiram. Podem 

nem fazer o timbre homorrítmico e fazer apenas o timbre hiperrítmico. A 

vossa imaginação e capacidades de execução são o limite, que convém ir 

sempre expandindo, com estas músicas. 

4. Com o timbre de dois tons: 

• Pode ser fácil fazer soar dois tons com a mão. Por exemplo, batemos com 

os quatro dedos juntos no tampo da mesa, para fazer um tom, e o outro 

fazemos batendo com o polegar no mesmo sítio (o tampo da mesa). Como 

o tom produzido pelos quatro dedos juntos é mais forte, mais volumoso, 

devemos seleccionar este tom para executar a primeira parte do tempo, que 

é por natureza acentuada. 

Pergunta ao teu professor novas formas de executar estas músicas.  

 Mas não esqueças que métrica e ritmo são dois sistemas paralelos (Epstein, p. 

40). Enquanto a métrica mede o tempo cronológico, o ritmo provoca diferentes sen- 
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MÉTRICAS 

2 TEMPOS 

Tipo de Compasso Indicação Métrica Unidade de Tempo Exemplo de  
Compasso Base 

Compassos  
Simples 

2 
1 

w w w 

 2 
2 

h h h 

 2 
4 

q q q 

 2 
8 

e e e 

Compassos  
Compostos 

6 
2 

w. w. w. 

 6 
4 

h. h. h. 

 6 
8 

q. q. q. 

 6 
16 

e. e. e. 

sações e produz um tempo experimental cuja vivência depende do próprio ouvinte.

 Nas próximas páginas colocámos alguns quadros com os compassos que vais 

trabalhar neste volume. 

 Agora diverte-te com o volume final dos 100 2 Mãos: Versão 1.  

 Pratica, executa e torna-te um verdadeiro conhecedor, para poderes vir a ser um 

verdadeiro criador. 
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3 TEMPOS 

Tipo de Compasso Indicação Métrica Unid.  
Tempo 

Exemplo de  
Compasso Base 

Compassos  
Simples 

3 
1 

w w w w 

 3 
2 

h h h h 

 3 
4 

q q q q 

 3 
8 

e e e e 

Compassos  
Compostos 

9 
2 

w. w. w. w. 

 9 
4 

h. h. h. h. 

 9 
8 

q. q. q. q. 

 9 
16 

e. e. e. e. 
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4 TEMPOS 

Tipo de Compasso Indicação Métrica Unid.  
Tempo 

Exemplo de  
Compasso Base 

Compassos  
Simples 

4 
1 

w w w w w 

 4 
2 

h h h h h 

 4 
4 

q q q q q 

 4 
8 

e e e e e 

Compassos  
Compostos 

12 
2 

w. w. w. w. w. 

 12 
4 

h. h. h. h. h. 

 12 
8 

q. q. q. q. q. 

 12 
16 

e. e. e. e. e. 
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5 TEMPOS 

Tipo de Compasso Indicação Métrica Unid.  
Tempo 

Exemplo de  
Compasso Base 

Compassos  
Simples 

5 
1 

w w w w w w 

 5 
2 

h h h h h h 

 5 
4 

q q q q q q 

 5 
8 

e e e e e e 

Compassos  
Compostos 

15 
2 

w. w. w. w. w. w. 

 15 
4 

h. h. h. h. h. h. 

 15 
8 

q. q. q. q. q. q. 

 15 
16 

e. e. e. e. e. e. 
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7 TEMPOS 

Tipo de Compasso Indicação Métrica Unid.  
Tempo 

Exemplo de  
Compasso Base 

Compassos  
Simples 

7 
1 

w w w w w w w w 

 7 
2 

h h h h h h h h 

 7 
4 

q q q q q q q q 

 7 
8 

e e e e e e e e 

Compassos  
Compostos 

21 
2 

w. w. w. w. w. w. w. w. 

 21 
4 

h. h. h. h. h. h. h. h. 

 21 
8 

q. q. q. q. q. q. q. q. 

 21 
16 

e. e. e. e. e. e. e. e. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Músicas Conteúdos 
Nº 1/2/3 Compasso simples com a introdução da mínima como unidade de tem-

po. Utilização de grupos artificiais de figuras (tercinas regulares e irre-
gulares), acentuação em posições irregulares, e, na música 2, hemíola 
tipo Valsa de Viena. 

Nº 4/5/6 Compasso simples com a semínima como unidade de tempo. Utiliza-
ção de grupos artificiais de figuras em configuração regular e irregular, 
por excesso. Recurso aos contratempos. 

Nº 7/8/9 Compasso simples com a introdução da colcheia como unidade de tem-
po. Utilização de grupos artificiais de figuras (tercinas), uso de ligadu-
ras de prolongação para obter o efeito de sincopação, e recurso à acen-
tuação irregular. 

Nº 10/11/12 Revisão dos diferentes compassos simples, utilizando as três unidades 
de tempo tratadas neste volume, e mantendo a métrica quaternária, ter-
nária e binária de cada música, variando apenas a figura básica de pul-
sação (mesmo nominador mas denominadores diferentes). Utilização 
de grupos artificiais de figuras (por excesso - tercinas). Presente tam-
bém a síncopa rítmica ao nível da divisão do tempo. Acentuação colo-
cada em posições irregulares. 

Nº 13/14/15 Revisão dos diferentes compassos simples, utilizando o mesmo deno-
minador como elemento comum a cada música. Uso de síncopas rítmi-
cas ao nível da divisão e subdivisão do tempo. Recurso à acentuação 
irregular e a grupos artificiais de figuras por excesso (tercinas). 

Nº 16/17/18 Introdução do compasso composto, com a figura de mínima com ponto 
como unidade de tempo. Utilização de grupos artificiais de figuras por 
defeito (duínas) e de acentuação rítmica em posição irregular. 

Nº 19/20/21 Compasso composto com a figura de semínima com ponto como uni-
dade de tempo. Recurso à acentuação em posição regular, à sincopação 
regular e ao contratempo. 

Nº 22/23/24 Compasso composto com a figura de colcheia com ponto como unida-
de de tempo. Utilização de acentuação em posição regular e irregular, 
grupos artificiais de figuras (por defeito - duínas), e uso de síncopas. 

Nº 25/26/27 Revisão dos diferentes compassos  compostos, utilizando as três unida-
des de tempo tratadas nas músicas 16 a 24, ou seja, variando apenas a 
figura que dita a unidade de tempo, mas não a métrica da música.  
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 Recurso à utilização de acentuação irregular e grupos de figuras arti-
ficiais (por defeito - duínas). 

Nº 28/29/30 Revisão dos diferentes compassos compostos, utilizando o mesmo 
denominador como elemento comum a cada música. Recurso à utili-
zação de acentuação irregular e de síncopas regulares. 

Nº 31/32/33 Introdução do conceito de compassos correspondentes. Utilização da 
mínima como base para a unidade de tempo. Cada música trabalha 
os dois compassos correspondentes (simples e composto). Encontra-
mos síncopas e grupos artificiais de figuras em conjuntos deficientes
(duínas).  

Nº 34/35/36 Compassos correspondentes com utilização da semínima como figu-
ra base para estabelecer a unidade de tempo. Utilização de grupos 
artificiais de figuras, em grupos excedentes (tercinas). Utilização de 
síncopas e contratempos. 

Nº 37/38/39 Compassos correspondentes com utilização da colcheia como figura 
base para estabelecer a unidade de tempo. Utilização de grupos arti-
ficiais de figuras, em conjuntos excedentes (tercinas) e deficientes 
(duínas). Contratempos e síncopas. 

Nº 40/41/42 Revisão dos compassos correspondentes, com recurso à utilização 
da acentuação irregular, síncopas e grupos artificiais de figuras (por 
defeito - duínas - e por excesso - tercinas). 

Nº 43/44/45 Revisão dos compassos correspondentes tendo por base o mesmo 
denominador (um denominador comum para os compassos simples e 
o respectivo correspondente para os compassos compostos). 

Nº 46/47 Introdução dos compassos com 7 e 5 tempos simples, tendo por base 
a mínima como unidade de tempo. Utilização de grupos artificiais de 
figuras (tercinas), síncopas. As músicas em compassos mais longos 
( de 5 e 7 tempos) não conformam com o padrão de 24 tempos adop-
tado para os habituais compassos binário, ternário e quaternário. Por 
isso, adoptou-se para estas o padrão de 35 tempos. 

Nº 48/49 Compassos irregulares de 7 e 5 tempos simples, tendo a figura de 
semínima  como base para a unidade de tempo. Utilização de sínco-
pas, contratempos e acentuações irregulares. 

Nº 50/51 Nestas duas músicas de compassos de 7 e 5 tempos simples temos a 
colcheia por base da unidade de tempo. Uso de síncopas e contra-
tempos. 

Nº 52/53 Revisão dos compassos irregulares simples de 7 e 5 tempos, tendo 
por base a manutenção do mesmo nominador, mas com variação da  
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 unidade de tempo. Utilização de síncopas e conjuntos artificiais de 
figuras em configuração excedente. 

Nº 54/55/56 Revisão dos compassos de 7 e 5 tempos, tendo por base o mesmo 
denominador. Utilização de contratempos, síncopas e grupos artificiais 
de figuras (tercinas). 

Nº 57/58 Introdução dos compassos de 7 e 5 tempos compostos, com uso da 
mínima com ponto como unidade de tempo. Utilização de síncopas. 

Nº 59/60 Introdução dos compassos de 7 e 5 tempos compostos, com uso da 
semínima com ponto como unidade de tempo. Utilização de síncopas e 
grupos artificiais de figuras (por defeito - duínas). 

Nº 61/62 Introdução dos compassos de 7 e 5 tempos compostos que têm por base 
a colcheia com ponto como unidade de tempo. Utilização de acentua-
ção regular e irregular bem como de grupos artificiais de figuras em 
conjuntos deficientes (duínas), e também de síncopas.  

Nº 63/64 Revisão dos compassos compostos tendo por base de construção a 
manutenção do mesmo numerador, variando a unidade de tempo. Uso 
de síncopas e contratempos.  

Nº 65/66/67 Revisão dos compassos compostos tendo por base de construção a 
manutenção do mesmo denominador, variando o número de tempos de 
cada compasso assinalado. Utilização de síncopas. 

Nº 68/69 Introdução do conceito de compassos correspondentes, tendo por base 
de unidade de tempo a mínima (nos compassos simples) e esta figura 
com ponto nos compassos compostos. 

Nº 70/71 Compassos correspondentes com a semínima como base da unidade de 
tempo. Utilização de síncopas e contratempos bem como de grupos 
artificiais de figuras em conjuntos excedentes (tercinas). 

Nº 72/73 Compassos correspondentes, tendo a colcheia por figura base da unida-
de de tempo. Uso de síncopas e contratempos. 

Nº 74/75 Revisão dos compassos correspondentes tendo por base a manutenção 
do nominador comum. Uso de síncopas e contratempos. 

Nº 76/77/78 Revisão dos compassos correspondentes tento por base de construção a 
manutenção de um denominador comum. Uso de síncopas e acentua-
ção regular. 

Nº 79/80/ 
81/82/83/84 

Músicas livres. A importância da métrica. Um mesmo ritmo de 24 tem-
pos compostos é colocado em cada uma das seis posições métricas 
resultantes da divisão do tempo de um compasso binário composto, 
cuja unidade de tempo é a semínima com ponto. 
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Nº  85/86  Músicas rítmicas com a introdução de dois ritmos hiperrítmicos. 
Acentuação em posição irregular ao nível do compasso. 

Nº 87/88/89 Utilização de um mesmo ritmo em três indicações métricas distintas 
(compasso quaternário, ternário e binário). Introdução de um tercei-
ro timbre completamente distinto (timbre vocal), o que provoca um 
aumento da textura e ajuda na percepção da acentuação métrica. 

Nº 90 Texturas - Introdução de quatro timbres hiperrítmicos. 

Nº 91 O tempo tem o tempo que o tempo tem. Para entendermos a respeitar 
a correcta escolha de um tempo, a escolher «acertadamente» a velo-
cidade de interpretação, colocámos o ritmo de uma música que, 
quando executada no seu tempo e velocidade correctos logo nos faz 
lembrar a canção que o acompanha. Se não conseguir decidir e, ou 
identificar a música apenas pelo seu esqueleto rítmico, consulte a 
página publicitária no final.  

Nº 92 Tatá - Introdução de notas de graça, apogiaturas breves, que tecnica-
mente deveriam ser executadas em graus melódicos diferentes. 

Nº 93 Hemíola - Utilização do efeito hemíola (métrica ternária contra 
métrica binária ou vice-versa) ao nível do compasso.  

Nº 94 Cinética - Tal como o título indica. Não conseguimos identificar 
auditivamente uma linha rítmica distinta e solista, nem identificar 
temas ou células individualmente devido à presença abundante de 
figuras de ritmo. 

Nº 95 Três tons a sete - Introdução de um timbre de dois tons (deve ser 
tocado com uma variação na execução instrumental, mas com o 
mesmo instrumento, ou não fosse um timbre de dois tons). Acentua-
ção em posições regulares ao nível do compasso. 

Nº 96 Par ímpar - Introdução de uma métrica ternária (ao nível do tempo) 
numa métrica binária estabelecida no compasso. 

Nº 97 Efeito Hemíola - Desta vez, as duas métricas (binária e ternária) são 
utilizadas em simultâneo ao nível do tempo. 

Nº 100 Diversão - Música com três timbres. O timbre três provoca um efei-
to de síncopa e deve ser executado com um instrumento de altura 
mais grave. 

Nº 98 Consonâncias - Música rítmica com quatro timbres distintos e entra-
das consecutivas para facilitar a interpretação individual. 

Nº 99 Puzzle - Música rítmica aberta, isto é, fica à escolha do intérprete a 
ordem de execução de cada pequena parcela musical. 
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