
Surgir com terminologia não
nos ajuda a conversar com os
outros sobre música... na verdade

nos ajuda a aprender!

O que é Teoria Musical?
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Parece que uma peça musical mexe com você
de uma maneira profunda...

Então o coro
de fagote chega como

geléia de melão
flamejante
vindo do alto

Uma maneira que é frustrantemente
difícil de descrever para alguém!

Como outras formas de arte, a música frequentemente
tem a capacidade de gerar reações emocionais no ouvinte

que transcende outras formas de comunicação.

Apesar de uma única peça musical
poder provocar diferentes reações

em diferentes ouvintes, qualquer
amante da música lhe dirá que estes

sentimentos são reais!

Por favor,
Bradley, já
é tarde

Estou
quase

acabando

E se eles
são reais
vale a pena

estudá-los.

Uma das partes mais valiosas
da teoria musical é dar nomes às

estruturas musicais e proce�os, o que
facilita mais para discutí-los!

Mas enquanto é um pa�o importante, e um grande lugar para se
começar, teoria musical é muito mais que dar nome às coisas!

Quando compositores compõem música - seja ela
uma sinfonia da era clá�ica ou um tipo de ruído japonês

pós shibuya-kei - eles não estão tentando seguir um certo
conjunto de regras. No máximo eles tentam é

quebrá-las!
Enquanto muitas pe�oas acham que teoria musical é

sobre aprender as regras de como compor música,
e�a não é bem a verdade. Teóricos da música não

criam regras para escrever música; eles procuram
por padrões em música já existente.

O que leva à questões mais
importantes..., as quais, conforme

você estuda teoria musical, você 
se pergunta constantemente:

Por que di�ecar música?
Qual é o propósito de descobrir
regras que os próprios
compositores não se preocupavam?

Compositores
criam...

por
quê?

...teóricos
analisam!

nakatamozart

por
quê?

Porque alguma
coisa ali é a razão

pela qual aquela música
mexe com você.

A razão que faz
você chorar,

se a�epiar, e se
lembrar de casa.

Talvez esteja nas notas.
Talvez esteja no silêncio.

Talvez esteja em
algum lugar no meio.

Pode levar um
bom tempo,

ou até mesmo gerar
mais perguntas do

que respostas.

Mas teóricos
musicais irão

achá-la,
porque...

Teoria Musical é
descobrir o que faz
a música funcionar.

E você acabou de
se juntar ao time.

Junte suas coisas...
e vamos!


