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Figura 1. O Basso Continuo

Trabalhos musicais escritos no período Ba�oco frequentemente
incluiam uma parte chamada baixo contínuo que consistia de uma linha
melódica na clave de Fá com vários números e acidentes escritos
embaixo das notas.

Os números e símbolos escritos
embaixo da parte do baixo contínuo
são chamados de baixo cifrado.
Então como você transforma baixo
cifrado em acordes?

Segundo, os números
representam intervalos
acima do baixo, mesmo que
alguns números sejam
deixados de fora.

Por último,
acidentes são aplicados

ao intervalo com o qual
eles aparecem. Se você tem um
acidente em si, ele é aplicado

à terça acima do baixo.

Quando o período Clá�ico começou a
surgir, compositores pararam de incluir

a parte do baixo contínuo, e então
o baixo cifrado caiu em desuso... com apenas

uma exceção: aulas de teoria musical!
UFA!

Fazer o baixo cifrado (escrevendo acordes de uma
linha de baixo cifrado dada) torna-se um excelente
exercício para estudantes aprenderem como
escrever ao estilo do período da
prática comum!

Não pense muito sobre i�o:
se o compositor quiser uma

nota elevada em meio-tom
e ela está com bemol

na armadura de clave, o baixo
figurado terá um bequadro,

não um sustenido.

Note que os intervalos são
sempre diatônicos. Não
se preocupe com
inflexão... apenas use as
notas da armadura de
clave!

Se não há nenhum
número, adicione uma
terça e uma quinta
acima do baixo... você
terá uma tríade em

posição fundamental!

Aqui o sustenido se
aplica à sexta acima

do baixo, então nós
adicionados um

sustenido ao Sol.

Aqui não há
nenhum número

próximo ao sustenido,
então nós o aplicamos

à terça acima da
nota mais grave.

Repare que há um
bequadro, não um
bemol, próximo ao

seis... Se houve�e um
bemol, nós escreviríamos

um Dó bemol.

Um seis por si só indica
uma sexta e uma terça

acima do baixo, o que
gera uma tríade em
primeira inversão!

Um seis e um quatro
indicam uma sexta

e uma quarta
acima do baixo,

dando-lhe uma tríade em
segunda inversão!

Em performances, o instrumento na clave de Fá simplesmente tocaria
as notas dadas, mas o tecladista improvisaria uma parte baseada
nas notas e símbolos embaixo dela!

Não, não, não... não havia um instrumento chamado
baixo contínuo! A parte era tocada por dois instrumentos:

um instrumento na clave de Fá como violoncelo ou fagote,
e um instrumento de teclas como um cravo.
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Então
i�o...

Poderia ser tocado a�im!
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Primeiramente, é importante saber que a nota dada na parte em clave de Fá é sempre
a nota mais grave do acorde. E lembre-se: o baixo não é nece�ariamente a tônica!


