
Escrita Musical: As Regras Verticais
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Para a melhor compr�nsão de como
os compositores escreviam música no

período de prática comum, iremos aprender
como escrever música usando

seus estilos musicais.

Então os padrões que vemos em suas
músicas, as coisas que de fato faziam

ou não faziam irão se tornar "regras"
para nós em no�a escrita.

É e�ado pensar que i�o eram
"regras" para os compositores...

Eles só estavam escrevendo o que
soava bem para eles.

Também não devemos tratá-las como regras
para escrever a música no geral... Cada

estilo de escrita tem seu próprio conjunto
de padrões e, portanto, seu próprio "livro de

regras." Como um compositor você
começar a escrever suas próprias
regras para seu próprio estilo!

Nós vamos começar com as regras
verticais... ou seja, as regras que dizem
respeito à construção de apenas um
acorde em harmonia a quatro vozes.soprano

soprano

contralto

contralto

tenor

tenor

Baixo

baixo

Em primeiro lugar, a distância entre
soprano e contralto e entre
contralto e tenor deve ser uma
oitava ou menos.

O tenor e o baixo podem ser
tão distantes quanto você quiser! 

Em segundo lugar, as vozes devem ser
mantidas em sua ordem co�eta; por
exemplo, o tenor não deve ser mais alto
do que o contralto. (Bach fez i�o
várias vezes, mas foi só quando ele
queria incorporar algumas formas
melódicas especiais.)

Em terceiro lugar, uma vez que temos
quatro vozes e apenas três notas
numa tríade, uma das notas deve ser
duplicada. Para tríades em posição
fundamental, normalmente dobramos a
fundamental do acorde, a menos que
sejamos forçados (por outras regras)
a fazer o contrário.

Por último, cada voz
deve permanecer em sua

te�itura. Estas são te�ituras
conservadoras para cantores
modernos, mas lembre-se que os

corais de Bach foram realmente
escritos para amadores: As

pe�oas comuns que frequentavam
a igreja em Leipzig!
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