
Introdução à Escrita Musical
Quando olhamos para frente nos

deparamos com uma te�ível verdade:

Existe muita música na
história mundial que vale

a pena estudar...

Muito mais do que esperamos
cobrir em alguns semestres.

Já que não podemos cobrir tudo o que há, nós temos que escolher uma linguagem musical específica para estudar mais a fundo.

Vamos começar limitando-nos ao período da prática comum.
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O período da prática comum é a música das eras Ba�oca,
Clá�ica e Romântica na Europa e na América.

O nome vem do fato da maioria dos compositores usarem uma
linguagem musical comum durante e�a época.

Vale a pena estudá-lo
em especial porque a

maioria das peças
frequentemente

executadas em concerto
são de�e período...

...e e�a linguagem
forma a base para a
maioria dos estilos

musicais populares
de hoje.

Através da análise das cantatas de Bach, podemos construir um conjunto de regras para escrita a
quatro vozes no estilo musical do período da prática comum, nos permitindo estudá-lo mais a fundo.

lutero j.s. bach

Mas há uma tonelada de
música do período da prática comum... mais do

que podemos dar conta. Existe um estilo
representativo no qual podemos

mergulhar de cabeça?

Escrita coral a quatro-vozes é um bom estilo para estudar por diversas razões:

Corais tem um
rítmo harmônico rápido,
permitindo muitos acordes

por execução.

Uma grande porcentagem de
música do período da prática comum

pode ser facilmente reduzida a
contraponto a quatro vozes.

As cantatas de J. S. Bach
fornecem uma tremenda quantidade

de corais a quatro vozes
escritas consistentemente.

Uma das mudanças da igreja católica propostas
por Martinho Lutero foi permitir

que membros da congregação
participa�em dos

cantos litúrgicos.

Há mais de 200 anos atrás, J. S. Bach foi denominado
diretor musical da igreja São Thomas em
Leipzig, Alemanha e, em
homenagem à Lutero, escreveu
cinco anos valiosos de
música litúrgica.

Claro, Lutero foi
rotulado como um
herege por suas

propostas, e começou
sua própria igreja para

implementar suas idéias.

Cada uma de�as obras,
chamadas cantatas, foram

criadas em torno de um
hinário harmonizado

em quatro vozes para
canto congregacional.
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