
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÚSICA BARROCA 
 

O termo barroco designa o período ou estilo da música européia que cobre 
aproximadamente os anos 1600-1750. A palavra “barroco” é provavelmente de origem portuguesa, 
significando pérola ou jóia de formato irregular. De início, era usada para designar o estilo da 
arquitetura e da arte do século XVII, caracterizado pelo emprego excessivo de ornamentos. Mas 
tarde, o termo passou a ser empregado pelos músicos para indicar o período da história da música 
que vai do aparecimento da ópera e do oratório até a morte de J. S. Bach. Foi durante o período 
barroco que a orquestra começou a tomar forma.  
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
 
• Texturas mais leves e homofônicas, com a melodia apoiada em acordes simples. As texturas 

polifônicas, entretanto, logo retornam. 
• O baixo contínuo ou baixo cifrado torna-se a base de quase tudo a música barroca – 

fornecendo uma decidida linha do baixo que impulsiona a música para frente, do começo ao 
fim. 

• A família das violas é gradualmente substituída pelos violinos. A seção de cordas transforma-
se no núcleo da orquestra barroca, mas conservando um teclado contínuo (cravo ou órgão), de 
modo a preencher as harmonias sobre a linha do baixo cifrado e a enriquecer as texturas. 

• No final do século XVII, ocorre a substituição do sistema de modos pelo sistema tonal (maior-
menor). 

• Principais formas empregadas: binária, ternária (ária da capo), rondó, variações, ritornello e 
fuga. 

• Principais tipos de música: coral, recitativo e ária, ópera, oratório, cantata, abertura italiana, 
abertura francesa, tocata, prelúdio coral, suíte de danças, concerto grosso e concerto solo. 

• As melodias são tecidas em linhas extensas e fluentes, com muitos ornamentos. 
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MÚSICA CLÁSSICA 
 

Expressão que é aplicada a toda uma variedade de músicas de diferentes culturas, e que é 
usada para indicar qualquer música que não pertença às tradições folclóricas ou populares. Seu 
uso principal relaciona-se ao idioma do classicismo vienense, que floresceu no final do séc. XVIII e 
início do séc. XIX, acima de tudo pelas mãos de Haydn, Mozart e Beethoven. A palavra “clássico” 
deriva do latim classicus, que significa um cidadão (e, posteriormente, um escritor) da mais alta 
classe. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
 
• Mais leve, de textura mais clara e menos complicada que a barroca; é principalmente 

homofônica – a melodia sustentada por acompanhamento de acordes. 
• Ênfase na beleza e na graça da melodia e da forma, proporção e equilíbrio, moderação e 

controle; refinada e elegante no caráter, com a estrutura formal e a expressividade em perfeito 
equilíbrio. 

• Maior variedade e contraste em uma peça: de tonalidade, melodias, ritmos e dinâmica (agora 
utilizando o crescendo e os sforzando); freqüentes mudanças de disposição e timbres. 

• As melodias tendem a ser mais curtas que as barrocas, com frases bem delineadas e 
cadências bem definidas. 

• A orquestra cresce em tamanho e âmbito; o cravo contínuo cai em desuso e as madeiras se 
tornam uma seção independente. 

• O cravo é substituído pelo piano. 
• Atribui-se importância à música instrumental – muitos tipos: sonata, trio, quarteto de cordas, 

sinfonia, concerto, serenata, divertimento. 
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MÚSICA ROMÂNTICA 
 

A palavra Romantismo foi primeiramente empregada para descrever o despontar das 
novas idéias que passaram a prevalecer na pintura e na literatura, no final do século XVIII. Mas 
tarde, os músicos também adotaram o termo para descrever as mudanças no estilo musical 
ocorridas logo depois da virada do século. Termo aplicado ao período na história da música, de 
1790 a 1900, que sucedeu o classicismo. A palavra “romântico” é relativa a romanesco, imaginoso, 
misterioso e fantasioso; na música, aplica-se a obras em que a fantasia e imaginação são, por si 
mesmas, mais importantes do que aspectos clássicos com equilíbrio, moderação e bom gosto. 

Os compositores clássicos haviam objetivado atingir o equilíbrio entre a estrutura formal e 
a expressividade. Os românticos vieram desequilibrar a balança. Eles buscaram maior liberdade de 
forma e de concepção em sua música, e a expressão mais intensa e vigorosa de sua emoção, 
freqüentemente revelando seus pensamentos e sentimentos mais profundos, inclusive suas dores. 
 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 
 
• Maior liberdade de forma e concepção; plano emocional expresso com maior intensidade e de 

forma mais personalista, na qual a fantasia, a imaginação e o espírito de aventura 
desempenham importante papel. 

• Ênfase em melodias líricas, do tipo canção; modulações ousadas; harmonias mais ricas, 
freqüentemente cromáticas, com o uso de surpreendentes dissonâncias. 

• Texturas mais densas e pesadas, com corajosos contrastes dramáticos, explorando uma gama 
maior de sonoridades, dinâmicas e timbres. 

• Expansão da orquestra, por vezes a proporções gigantescas; invenção do sistema de válvulas, 
que propicia o desenvolvimento da seção de metais, cujo peso e força muitas vezes dominam 
a textura. 

• Rica variedade de tipos, desde canções e pequenas peças para piano até gigantescos 
empreendimentos musicais de longa duração, estruturados com espetaculares clímax 
dramáticos e dinâmicos. 

• Estreita ligação com outras artes. 
• Maior virtuosismo técnico, sobretudo dos pianistas e violinistas. 
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QUADRO GERAL DA HISTÓRIA DA MÚSICA 
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