
l
concurso de

musica
veja dicas para criar sua própria música!

Você já compôs uma música? Já experimentou improvisar, 
criar e organizar os sons? Improvisar e compor é uma prática 

muito prazerosa e você pode se inspirar em alguns passos 
para esta tarefa. Aproveite nossas dicas e solte a imaginação!

Você Compositor:

Escolha um  
gênero de sua 
preferência como 

funk, baião, samba, 
rock e tantos 

outros.

Selecione as notas 
que irão participar desta 

prática, podem ser as sete 
notas de uma escala ou mes-
mo as cinco primeiras.  Com 
uma única nota já é possível 
compor uma melodia, assim 
mostrou João Gilberto, em 
“Samba De Uma Nota Só”.

Experimente criar melodias 
com as notas, improvise até che-

gar a um resultado que lhe agrade e 
se torne sua composição.

Lembre-se de que uma composição 
pode ser uma canção com melodia e 
letra ou um tema instrumental!

Uma composição não 
precisa ter melodia 

de notas, pode ser 
feita apenas com ritmos 
e timbre! O grupo Stomp 
sabe bem disso, veja aqui!

Inclusive, você pode com-
por uma música para ser 

tocada por objetos do 
cotidiano, sem precisar 
de instrumentos musicais! 
Confira aqui a ideia dos Six 
Drummers.

É possível também fazer  
uma música para ser tocada 

pelo corpo, tornando-o ins-
trumento rítmico e melódico, 
como fazem os Barbatuques.

Você pode se inspirar  
na história de alguns  

reconhecidos compositores e tam-
bém na de outros de sua preferência.  
Os polos do Guri dispõem de alguns 
livros que podem ser consultados, 
com a biografia de grandes nomes, 
como Caetano Veloso, Gilberto Gil, 

Pixinguinha, Villa-Lobos, Bach,  
Beethoven, e muitos outros!

E por falar em livros, o acervo 
do Guri também conta com uma 
série muito inspiradora para quem 
quer se aventurar na composição 
musical. Os livros “Como Ler Uma 

Partitura”, “Elementos Básicos 
da Música” e “Instrumentos da 

Orquestra”, de Roy Bennett,  
são muito interessantes e  

de agradável leitura.

Para não esquecer as  
suas boas ideias musicais  

durante uma improvisação e 
composição, você pode escolher 
escrever a partitura da sua 

música ou gravar em um  
aparelho para ser  

ouvida depois!

Os grandes compo-
sitores estudam, 

experimentam, 
trocam de ideia, até che-
garem a um resultado que lhes 
agrade como composição! 
Assista aqui ao vídeo de 
Hermeto Paschoal com-

pondo uma música!

Projeto Guri 21 Anos
Inspire-se neste aniversário!
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www.projetoguri.org.br/21anos

https://www.youtube.com/watch?v=yCWxf1e96B8
https://www.youtube.com/watch?v=0rsbTyjgxlY
https://www.youtube.com/watch?v=Xe4fLgzA2Vc
https://www.youtube.com/watch?v=zK0-BCyl2A8
https://www.youtube.com/watch?v=HzUK9SgBckQ
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