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 D.M.C.S.                                                                                           Introdução para o Professor ou Figura Parental 

 A série de quatro livros, ou cadernos de músicas rítmicas 100 2 Mãos está pen-

sada para tratar o ritmo alternando a regularidade com a irregularidade. Porque preci-

samos formatar o nosso cérebro para encarar as excepções abertamente e aceitarmos 

o diferente como natural, este segundo volume, ou Versão 1.2, trata de excepções.  

 A irregularidade deste volume recai sobre o som e sobre o silêncio, que quando 

colocados em determinadas posições menos regulares dão origem, respectivamente, 

às síncopas e aos contratempos. São das excepções mais básicas no desenvolvimento 

histórico musical. À regularidade estudada e propositada do volume anterior, contra-

pomos a irregularidade estudada e propositada desta versão. 

 Fazemos uso das mesmas figuras e silêncios que utilizámos no volume anterior 

(desde a Semibreve à Semicolcheia). Servimo-nos da divisão binária do tempo 

(tempo simples), em grupos regulares e irregulares de figuras. Cada página apresenta 

três músicas, paralelamente ao utilizado no volume anterior: métrica quaternária, ter-

nária e binária. De resto, tudo o que foi apresentado no volume Música Rítmica é 

válido para este, Síncopas & Contratempos. 

 Uma última explicação. Porque motivo é que os exercícios de métricas variadas 

não têm uma barra dupla simples a separar a mudança de métrica? A barra dupla sim-

ples, a separar a mudança de métrica, de armação de clave, ou de secção de uma obra 

são herança da escrita dos séculos anteriores ao século XX.  

INTRODUÇÃO 
PARA O PROFESSOR OU FIGURA PARENTAL 
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 O século XX ficará na História dos séculos futuros como o século em que se 

destroçaram preconceitos. Por causa desse desmoronar dos cânones da mentalidade 

musical predominante foi possível encarar a mudança de métrica de uma forma natu-

ral. Como tal, será contraproducente eternizar práticas antigas que já não se coadu-

nam com a nossa mentalidade. Neste século de transformações a mudança de métrica 

na música torna-se um recurso natural. Nalgumas obras do século passado nem 

sequer se coloca a nova métrica, pois o compositor avaliou o executante como capaz 

de perceber que se muda de métrica e qual a nova forma de medir o compasso. 

 Por todos os motivos, divirta-se a praticar e a inventar esse elemento primordial 

da acção humana, o Ritmo. 
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INTRODUÇÃO  
PARA O APRENDIZ 

 Síncopas & Contratempos é um volume que trata das mesmas figuras 

(Semibreve a Semicolcheia) que encontrámos no volume anterior. Só que, quando é 

Síncopa, o som começa na parte fraca ou do compasso, ou do tempo, e prolonga o 

som pela parte forte do tempo seguinte. Quando é Contratempo a parte forte do tem-

po, ou do compasso é ocupada por um silêncio, em vez de por um som. Basicamente 

temos um som numa posição fraca precedido por silêncio na parte forte do tempo.  

 Depois, podes decidir se a síncopa e o contratempo são regulares ou irregulares. 

Podem ser regulares se a figura que inicia a síncopa tem o mesmo valor da figura a 

que está ligada, ou da qual tomou a posição. Por exemplo, uma síncopa regular num 

tempo, pode ser uma colcheia na segunda parte do tempo ligada a uma figura de 

igual valor na parte forte do tempo seguinte. Se acontecer a primeira colcheia estar 

ligada a qualquer figura com outro nome, então é irregular. Tão simples quanto isto. 

Estes conceitos estendem-se ao compasso (que tem partes fortes e fracas, tal como o 

tempo). 

 O objectivo destes volumes, os 100 2 Mãos, é ajudar a melhorar a prática musi-

cal com musicalidade. Por isso a notação musical tenta evidenciar a naturalidade do 

tempo. Recomenda-se, se o professor ainda não o fez, que comeces por realizar estas 

músicas em velocidades muito lentas até chegar à tua velocidade natural e depois, 

continues a trabalhar estas músicas até ultrapassar essa velocidade natural. Porque 

nem todas as músicas da vida diária partilham o mesmo tempo, ou andamento.  
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 Para quem não fez o volume anterior, aqui fica uma curta exposição de alguns 

processos que podemos utilizar para a realização destas músicas. Quem já fez a Ver-

são 1.1 pode dispensar a leitura dos próximos parágrafos e passar directamente para 

a leitura da próxima página. 

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

vidualmente. Com instrumentos musicais, de percussão, ou não, de altura definida ou  

indefinida. Simplesmente, também, com objectos da vida diária que aparentemente 

não possuem qualquer potencial musical. Aqui estão algumas formas de os executar: 

1. Execução individual: 

• 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 qualquer objecto (para ouvirmos tim-

bres 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, ou decidimos utilizar. 

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, 

com a vantagem de que no final os grupos podem trocar de timbre. 

 Pergunta ao teu professor novas formas de fazer estas músicas. Ou, podes ser tu  
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a inventar novas formas. Dá asas à tua imaginação.  

 Agora que já fizeste ou fazes a Versão 1.1, e já reparaste que a tua prática musi-

cal melhorou, estás pronto a enfrentar, da mesma forma, a Versão 1.2. Se tens dúvi-

das quanto aos valores das figuras, consulta os quadros colocados na página seguin-

te. 

 No QUADRO 1 podes encontrar as figuras musicais que vão ser utilizadas nesta 

Versão 1.2, os seus valores relativos, e a posição em que essas figuras se encontram 

no compasso (parte forte a sombreado, parte fraca em branco). 

 Para métricas de dois tempos, ou duplicadas de dois tempos (métrica quaterná-

ria) vês que a fundo cinza estão as partes fortes do compasso (1ª mínima), do tempo 

(1º e 3º tempos), da parte forte na divisão do tempo (1ª parte) e das partes fortes na 

subdivisão do tempo (1ª e 3ª partes do tempo). Neste QUADRO 1 encontras uma 

linha preta a separar a métrica binária da quaternária.  

 Como as regras para a sucessão de partes fortes e fracas é diferente nos compas-

sos de métrica ternária, colocámos também o QUADRO 2, onde essas diferenças 

estão bem patentes, ou seja, salta à vista que um compasso de três tempos tem uma 

sucessão diferente de acentuações, em determinados níveis. 

 Estas são as normas. Pratica as excepções de acentuação que as Síncopas & 

Contratempos trazem à música. 

 Pratica, inventa e melhora a tua experiência musical.  

 Diverte-te com o Síncopas & Contratempos.  



   8                                                                                                                    100 2 Mãos: Síncopas & Contratempos    

   Introdução para o Aprendiz                                                                                                                         D.M.C.S.       

QUADRO 1: FIGURAS MUSICAIS EM  

MÉTRICA BINÁRIA E QUATERNÁRIA 

  


 

   

        


 

               

  

QUADRO 2: FIGURAS MUSICAIS 
EM MÉTRICA TERNÁRIA 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Músicas Conteúdos 

Nº 1/2/3 Síncopa regular de dois tempos.  
 

Nº 4/5/6 Síncopa regular de quatro tempos. Na métrica binária, ou seja, na 
música 6, não é possível obter uma síncopa regular de quatro tem-
pos. 
 

Nº 7/8/9 Síncopa irregular de três tempos ( semínima com ligadura de pro-
longação a mínima). 
 

Nº 10/11/12 Revisão dos conceitos trabalhados nas músicas 1 a 9. 
 

Nº 13/14/15 Síncopa regular de colcheia. 
 

Nº 16/17/18 Síncopa irregular de colcheia com semínima (colcheia com ligadu-
ra de prolongação a semínima). 
 

Nº 19/20/21 Síncopa de semínima com colcheia (semínima com ligadura de 
prolongação a colcheia). 
 

Nº 22/23/24 Revisão dos conceitos trabalhados nas músicas 13 a 21. 
 

Nº 25/26/27 Síncopa regular de semicolcheia na quarta parte do tempo. 
 

Nº 28/29/30 Síncopa regular de semicolcheia na segunda parte do tempo, e uti-
lização de figuras equivalentes. 
 

Nº 31/32/33 Síncopa irregular de semicolcheia com colcheia. 
 

Nº 34/35/36 Síncopa irregular de colcheia com semicolcheia.  
 

Nº 37/38/39 Síncopa regular de semicolcheia na última parte do tempo. 
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Nº 40/41/42 Síncopa regular de colcheia. 
 

Nº 43/44/45 Revisão dos conceitos trabalhados nas músicas 25 a 42. 
 

Nº 46/47/48 Contratempo regular de mínima e contratempo irregular de míni-
ma por motivos de métrica do compasso. 
 

Nº 49/50/51 Contratempo regular de semínima. 
 

Nº 52/53/54 Contratempo regular de semínima com figuras equivalentes. 
 

Nº 55/56/57 Contratempo regular de colcheia. 
 

Nº 58/59/60 Contratempo regular de colcheia com utilização de figuras equiva-
lentes. 
 

Nº 61/62/63 Revisão dos conceitos trabalhados nas músicas 46 a 60. 
 

Nº 64/65/66 Introdução do contratempo de semicolcheia na primeira parte do 
tempo. 
 

Nº 67/68/69 Introdução do contratempo de semicolcheia na primeira e terceira 
partes do tempo. 
 

Nº 70/71/72 Contratempo de semicolcheia na primeira parte do tempo. 
 

Nº 73/74/75 Contratempo de semicolcheia na terceira parte do tempo. 
 

Nº 76/77/78 Revisão dos conceitos trabalhados nas músicas 64 a 75. 
 

Nº 79/80/81 Contratempo de colcheia seguido de figura com ponto de aumen-
tação. 
 

Nº 82/83/84 Contratempo de colcheia seguido de figura com ligadura de pro-
longação. 
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Nº 88/89/90 Revisão dos conceitos trabalhados nas músicas 79 a 87. 
 

Nº 91/92 Exercícios mais longos com utilização aleatória dos conceitos 
apreendidos. 
 

Nº 93/94 Exercícios mais longos com utilização aleatória dos conceitos 
apreendidos. 
 

Nº 95/96 Exercícios mais longos com utilização aleatória dos conceitos 
apreendidos. 
 

Nº 97/98 Exercícios mais longos com utilização aleatória dos conceitos 
apreendidos, e alternância na marcação da pulsação, bem como 
mudança de compasso no mesmo exercício – tempo = tempo. 
 

Nº 99/100 Exercícios mais longos com utilização aleatória dos conceitos 
apreendidos, e alternância na marcação da pulsação bem como 
mudança de compasso no mesmo exercício – tempo = tempo.  
 

Nº 85/86/87 Contratempo irregular de semicolcheia, seguido de figura com 
ligadura de prolongação. 
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