
Escalas naturais

Ao iniciar os estudos musicais,  iremos nos 

deparar com a Escala Maior Natural, que é uma 

ferramenta muito utilizada para o músico se 

orientar, seja para criar solos, harmonias ou 

arranjos. Sua aplicação se destina à músicas ou 

trechos de músicas em tonalidades maiores.

Na música existem vários tipos de escalas, porém, 

inicialmente estudaremos dois tipos de escalas 

naturais: Maior e Menor. 

Elas são muito importantes para o estudo da 

Harmonia e da teoria musical, pois são estruturas 

base para a formação dos acordes e a combinação dos 

mesmos dentro do que chamamos Campo 

Harmônico, assunto que veremos em um módulo 

avançado.

Cada nota da escala pode ser chamada de grau. 

Por exemplo, na escala de Dó Maior Natural temos 

sete notas: Dó, Ré, Mi, Fá Sol, Lá e Si. 

O Dó é o 1º grau, o Ré é o 2º grau e assim por 

diante. 

Normalmente os graus são representados por 
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números romanos (I, II, III, IV, V, VI, VII). 

A vantagem de utilizar o pensamento em graus é 

que é uma forma genérica de analisar as escalas e 

quando nos acostumamos com isso fica mais fácil de 

transpor as músicas e dominar as escalas em 

qualquer tom, pois, pensando em números a 

estrutura da escala será a mesma em todos os tons.

Detalhamento

Estruturei esse texto com uma fonte 

Playfair médium muito utilizada na tipografia 

inglesa. 

Nos trechos em negrito a fonte foi 

substituída pela extra bold para dar um destaque 

melhor. 

Para facilitar o entendimento, os 

parágrafos foram separados com dois 

espaçamentos e os que deveriam permanecer na 

mesma linha foram parágrafados. 

É uma maneira pouco ortodoxa de 

formatar, mas imprime um compasso de leitura 
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mais agradável e pausado evitando textos muito 

longos e cansativos.  

Afinal, esta é uma apostila de teoria 

musical e o compasso é fundamental para a 

harmonia. Além do mais, isso aqui não é 

nenhuma tese de mestrado.

Não forcei a justificativa do texto para não 

espaçar muito os tipos, coisa que deixa a 

aparência muito feia. 

Coloquei o título numa fonte 22 em bold 

para destacar e mantive o padrão de dois espaços 

que é a melhor opção entre títulos e textos.

O restante do texto está formatado em 20 

pontos.

Dei uma melhorada na ilustração. 

Dei uma corrigida no texto. 

Acentuei a coloração utilizando uma 

combinação chamada preto composto 

C=30/M=30/Y=30/K=100, onde a cor fica mais 

nítida para a visibilidade. 

Cabeçalho, rodapé e marca d’água, 

conforme solicitado. 
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