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ANÁLISE DA FORMA

Nota: a letra da música Hands Clap está sendo analisada com mais cuidado pelos professores. Logo teremos

a resposta se poderemos executá-la ou não.

Análise da Forma de uma música

A Forma de uma música se refere ao modo como os elementos - introdução, estrofe, refrão, segunda parte, 

etc, são organizados e dispostos; se há repetições, se as repetições são idênticas ou contém alguma 

variação.

Refere-se também à instrumentação usada em cada uma dessas partes (não só a quantidade de 

instrumentos, mas principalmente à maneira como são usados). Por exemplo, qual se sobressai, qual fica de

fundo, qual está o tempo todo, qual aparece esporadicamente.

É através da escuta (ou, na música erudita, pela análise da partitura) atenta e minuciosa que conseguimos 

compreender e esquematizar a Forma de uma música.

Ouça Here Comes The Sun, dos Beatles e faça DOIS esquemas para descrever a Forma.

Primeiro esquema: DESCRITIVO. Escreva ao lado (ou entre as frases) da letra abaixo os detalhes que você 

identificar.

Segundo esquema: GRÁFICO. Desenhe a música. Ou faça um mapa esquemático, ou um gráfico onde se 

possa entender o que foi acontecendo ao longo da música. Pode aparecer o desenho dos instrumentos. 

Here Comes The Sun

https://www.youtube.com/watch?v=KQetemT1sWc

Here Comes The Sun 
George Harrison

Here comes the sun
Here comes the sun
And I say, it's all right

Little darling
It's been a long cold lonely winter
Little darling
It seems like years since it's been here

Here comes the sun
Here comes the sun
And I say, it's all right

https://www.youtube.com/watch?v=KQetemT1sWc


Little darling
The smiles returning to the faces
Little darling
It seems like years since it's been here

Here comes the sun
Here comes the sun
And I say, it's all right

Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes
Sun, sun, sun, here it comes

Little darling
I feel that ice is slowly melting
Little darling
It feels like years since it's been clear
Here comes the sun
Here comes the sun
And I say, it's all right

Here comes the sun
Here comes the sun
And I say, it's all right
It's all right
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