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 Música 

 
 

Idade Média 

 
1. Introdução: 

 

Com a queda do Império Romano e a implantação 

do cristianismo, a igreja passa a ter um papel 

fundamental para o desenvolvimento e evolução da 

música, pois são os monges que, nos mosteiros e 

depois dos gregos, continuam a desenvolver a escrita 

e a teoria musical. 

São os cânticos litúrgicos vocais e de transmissão 

oral que fazem parte do repertório mais usado na 

música da Idade Média. Estes cantos litúrgicos 

variavam nas suas interpretações consoantes a raça, a 

cultura, os ritos e os hábitos musicais dos diversos 

povos. 

Sentindo necessidade de unificar e de fortalecer o 

cristianismo, São Gregório Magno, monge beneditino 

e eleito papa em 590, compilou e selecionou uma 

série de cânticos litúrgicos com qualidade e dignos de 

culto.  

A esta forma de cantar deu-se o nome de Canto 

Gregoriano, que era basicamente uma forma de oração para demonstrar o amor a Deus. 

Este canto tinha uma melodia simples que seguia o ritmo das palavras. 

Nesta época começa a haver uma grande separação entre a música religiosa e a 

música popular. Uma das grandes diferenças entre elas está nos instrumentos que são 

usados em ambas. Na igreja apenas o órgão era permitido, enquanto que na música não 

religiosa ou chamada profana usavam-se: a rabeca, o saltério, o alaúde, a flauta, a gaita 

de foles, a sanfona, a harpa, os pratos, os pandeiros, os tambores, etc. 

A língua usada nos cantos da igreja era o Latim, enquanto que na música popular 

eram os dialetos próprios de cada região.  

 

2. Divisão Social: 

 

Os menestréis eram cantores, músicos e malabaristas que andavam de terra em terra 

juntamente com os saltimbancos. 

Os trovadores eram nobres que compunham música e poesia tendo como tema 

preferido, para as suas composições, o amor. 



5 

 

A notação musical serviu no início apenas para auxiliar a memória de quem cantava, 

mas, ao longo dos tempos, tornou-se cada vez mais precisa. Numa fase inicial eram 

colocados pequenos símbolos chamados neumas. 

Mais tarde e de forma progressiva foram introduzidas as linhas até se chegar ao 

conjunto das 4 que foram inventadas por Guido D’Arezzo, conhecido como sendo um 

grande teórico da música na Idade Média. Mas, a partir do século XI, o uso da pauta 

tornou-se habitual. 

 

3. Música Medieval: 

 

 Melodia Gregoriana: 

 

A rápida expansão do cristianismo exige um maior rigor do Vaticano, que unifica a 

prática litúrgica romana no século VI. O papa Gregório I (São Gregório, o Magno) 

institucionalizou o canto gregoriano, através de uma reforma litúrgica, que se tornou 

modelo para a Europa católica. A notação musical sofre transformações, e 

os neumas são substituídos pelo sistema de notação com linhas a partir do trabalho de 

vários sacerdotes cristãos, sobretudo, Guido D'Arezzo (992-1050); que foi o 

responsável pelo estabelecimento desse sistema de notação musical de onde se originou 

a atual pauta musical. Foi ele, que no século XI designou as notas musicais como são 

conhecidas atualmente, usando o texto de um hino a São João Batista (originalmente em 

latim), onde cada estrofe inicia com uma nota musical: anteriormente, as notas eram 

designadas pelas sete primeiras letras do alfabeto latino. Desse modo, as notas musicais 

passaram a ser chamadas UT, RE, MI, FA, SOL, LA e SI. Posteriormente o 

nome DO substituiu o UT. O nome da 

nota SI formou-se das letras iniciais do último 

verso do hino como pode ser visto a seguir: 

Ut queant laxis Resonare fibris Mira 

gestorum Famuli tuorum Solve polluti Labii 

reatum Sancte Ioannes. 

O sistema musical do Canto Gregoriano 

baseia-se no sistema chamado Modal, embora 

tenha sofrido adaptações sob a forma 

estabelecida pelos gregos. A primeira 

diferença é a do sentido, descendente para os 

gregos e ascendentes no gregoriano. Nas duas 

formas, coincidem no número, oito, em sua 

origem. Nestes casos, os ímpares se 

conhecem como autênticos e os pares 

como Plagales, por derivarem dos primeiros. 

Juntaram-se, no século XVI, os modos 

maiores e menores da música posterior, bem 
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como os respectivos plagales. Assim se chegou aos doze modos, chamados: dórico, 

hipodórico, frígio, hipofrígio, lídio, hipolídio, mixolídio, hipomixolídio, jónico, 

hipojónico, eólico e hipoeólico. O fato de ter utilizado, para os oito primeiros, as 

denominações gregas foi a causa de que se generalizara a idéia da sua correspondência 

com os modos gregos. 

 

 Cantochão: 

 

Inicialmente o canto a capela, utilizado na liturgia da Igreja cristã católica, é 

estruturado com melodia única, geralmente cantada por vozes masculinas (dos 

sacerdotes cristãos), com ritmo livre que seguia o ritmo prosódico das palavras latinas 

dos salmos e orações. Mais à frente passou a ser usado como tema básico nas 

composições polifônicas como os organum, sendo chamado de cantus firmus. 

 

 Música Polifônica: 

 

Os sistemas de notação impulsionam a música polifônica, já em prática na época 

como a música enchiriades, descrita em tratado musical do século IX, que introduz 

o canto paralelo em quintas (dó-sol), quartas (dó-fá) e oitavas (dó-dó). É 

designado organum paralelo e no século XII cede espaço ao organum polifônico, no 

qual as vozes não são mais paralelas, mas sim independentes umas das outras. O 

Organum é a evolução do cantochão. Os compositores passaram a ornamentar mais as 

suas músicas usando mais de uma linha melódica dando origem ao organum: 

 

Organum Paralelo: Era acrescentado uma linha melódica, a vox organalis (voz 

organal)duplicava a vox principalis (voz principal, que conservava o cantochão) em 

intervalos de quartas ou quintas. 

 

Organum Livre: A vox organalis começou a se libertar da vox principalis, deixou de 

copiá-la diferenciando-se apenas com quintas ou quartas e passou a abaixar enquanto a 

voz principal se elevava (movimento contrário), conservava-se fixa enquanto a voz 

principal se movia (movimento oblíquo), seguia a mesma direção da voz principal mas 

não exatamente pelo mesmo intervalo (movimento direto). Mas o estilo de nota contra 

nota (enquanto uma voz canta em semínima a outra também em semínima…) 

continuava. 

 

Organum melismático: o estilo nota contra nota foi abandoado. Uma melisma é 

quando uma sílaba é cantada por um grupo de notas, por isso Organum Melismático. 

Bons exemplos de melisma se encontram no Período Barroco, especialmente nas 

músicas de Bach.  
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 Moteto: 

 

O moteto é um gênero musical polifônico surgido no século XIII, onde, inicialmente, 

usavam-se textos distintos para cada voz. Dessa característica vem a origem do termo, 

derivado de mot, palavra, em francês. O moteto se tornará uma das grandes formas da 

música polifônica, sendo o apogeu de seu uso no contraponto modal do século XVI, 

apesar de sua importância para a música barroca e da recorrência a ele até por 

compositores românticos. Mantêm até os nossos dias. 

 

 Canções para o Povo: 

 

A forma musical do século XIII foi o motete (do francês mot, que significava 

palavra), cuja essência consistia na introdução de textos profanos em vernáculo. Na 

França, Espanha e Inglaterra encontramos hinos na língua nacional, não em Latim, e 

música profana escrita e composta com verdadeira sofisticação. Que a música popular 

era sofisticada, já se sabe através de Gerald Cambrensis, escritor galês de 1175 que 

observa que numa reunião de compatriotas seus eram ouvidas tantas composições 

vocais quantos os cantores presentes. Pode-se ter certeza de que alguns deles 

acompanhavam seu vizinho, tal como se faz hoje, e que harmonizavam em terças e 

sextas - esses intervalos melífluos (que flui como mel; suave, brando; doce) que a Igreja 

desprezava compositores ingleses espalharam pela Europa. Imitavam também a melodia 

do cantor que estava a seu lado, criando depois um cânone, como em Sumer is icumen 

in, e posteriormente Three blind mice e London's burning?. O conceito decânone é, ao 

mesmo tempo, intelectual e ingênuo. A criança fica encantada e fascinada ao descobrir 

que resulta harmonia quando alguém segue a melodia começada pelo companheiro; o 

compositor erudito deleita-se com a criação de tais complicações, levando-as assim 

ainda mais longe. 

 

4. Principais Compositores Medievais: 

 

 Hildegarda de Bingen: 

 

Personalidade muito citada mas de fato pouco conhecida pelo grande público 

moderno, rompendo as barreiras dos preconceitos contra as mulheres que existiam em 

seu tempo, se tornou respeitada como uma autoridade em assuntos teológicos, louvada 

por seus contemporâneos em altos termos. 

Hoje é considerada uma das figuras mais singulares e importantes do século XII 

europeu, e suas conquistas têm poucos paralelos mesmo entre os homens mais ilustres e 

eruditos de sua geração. Seus vários e extensos escritos mostram que ela possuía uma 

concepção mística e integrada do universo, ainda que essa concepção não excluísse o 

realismo e encontrasse no mundo muitos problemas. A solução para eles, de acordo com 
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suas ideias, devia advir de uma união cooperativa e harmoniosa entre corpo e espírito, 

entre natureza, vontade humana 

e graça divina.  

Mas não tentou inaugurar uma nova 

corrente de pensamento religioso; 

sempre permaneceu fiel 

à ortodoxia do Catolicismo, e combateu 

as heresias e a corrupção do clero. Quis 

acima de tudo desvelar para seus 

semelhantes os mistérios da religião, 

do cosmos, do homem e da natureza. 

Para ela, o universo era a resposta 

para as dúvidas da humanidade, e a 

humanidade era a resposta para o enigma 

do universo. Mas, como ela escreveu, se 

a humanidade não fizesse a pergunta, 

o Espírito Santo não poderia respondê-

la. Foi a primeira de uma longa série de 

mulheres influentes tanto na religião 

como na política, e um representante 

típico da aristocracia cultural beneditina. 

Orgulhosa de pertencer a 

uma elite social e espiritual, mostrou-se no entanto humilde e submissa a Deus.  

 

 Leonin: 

 

Foi um compositor francês que fez parte da Escola de Notre-Dame. A única 

referência escrita a um músico chamado Léonin foi registrada mais de um século após 

sua morte por um monge britânico anônimo, que o descreveu como "o maior 

compositor de organum para amplificação do serviço divino". Mestre de capela da 

igreja de Bienheureuse-Vierge-Marie (que em breve, viria a ser a catedral de Notre-

Dame), primeiro grande representante da Escola de Notre Dame, era considerado o 

melhor compositor de organa do seu tempo. 

Não foi encontrado qualquer documento que pudesse estabelecer a sua biografia, 

nem qualquer manuscrito que lhe pudesse ser atribuído com certeza. A paternidade do 

Magnus liber organi (que lhe é atribuída por um autor inglês do século XIII) é ainda 

discutida; por outro lado, esta obra só é conhecida sob a forma de cópias um pouco mais 

tardias. Magnus liber organi de gradali et antiphonarii pro servitio divino multiplicando 

(c.1160-1180) foi revisto e completado por seu sucessor Perotin: mais de 80 organa a 2 

vozes, onde ora a melodia do cantochão se apresenta em valores muito longos com a 

segunda voz sobreposta aos seu sarabescos, ora as duas vozes se deslocam nota contra 

nota. 
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 Pérotin: 

 

Foi um compositor nascido na França, que fez parte da Escola de Notre-Dame. Não se 

possui quaisquer informações biográficas acerca deste músico genial. Sabe-se apenas 

que esteve ligado à nova Catedral de Notre-Dame de Paris (cuja construção viu ser 

acabada) na qualidade de compositor de organa: desempenhou, portanto, funções 

análogas às de mestre de capela, entre 1180 e 1230, aproximadamente. 

À volta de Perotin e de seu predecessor, Leonin, devem ter gravitado numerosos alunos 

anônimos, de que foram encontradas algumas obras e que são designados pelo nome 

genérico de Escola de Notre-Dame. 

Estes músicos cultivaram os gêneros do organum (2, 3 ou 4 partes, das quais só uma, 

em valores longos, retirada da literatura, tem texto), do moteto (derivado do organum; a 

voz principal, ou tenor, é instrumental, sendo as vozes organais cantadas sobre um 

texto, em estilo silábico) e de conductus (forma mais rudimentar onde o tenor é, 

geralmente, uma melodia profana e todas as partes, menos o triplum, em estilo silábico). 

Mas só se puderam atribuir, com certeza, a Perotin, 4 organas e 4 conducti. 

 

 Adam de la Halle: 

 

Foi um trovador francês também conhecido como Adam, O Corcunda. É considerado 

um dos principais precursores da comédia francesa. Tinha uma grande habilidade com 

as palavras e com a música desde a sua juventude.  

Mudou-se para Paris, onde aperfeiçoou seu talento em apresentações para a corte 

francesa. Chegou ao acompanhar o rei Carlos I em visitas à Sicília e a Nápoles. 

Diferenciou-se dos outros de sua época, cujas obras eram todas fundamentadas no 

contexto religioso católico. 

Fez também dezenas de poemas e composições musicais polifônicas, como os 16 

rondós a três vozes e os 18 jogos partidos. Entre suas peças para teatro mais conhecidas 

estão A História de Griseldis, considerada precursora das peças sérias sem a temática 

religiosa da época, e o Jogo de Robin e Marion, comédia pastoral musicada que é tida 

como uma das primeiras operetas francesas, representada por volta de 1285 para corte 

francesa. 

 

 Philippe de Vitry: 

 

Foi um pioneiro da Ars nova e uma das figuras de proa da música européia da Idade 

Média. Pouco se sabe sobre sua vida em detalhe. É possível que tenha estudado música 

na Escola de Notre-Dame. Tornou-se um distinguido conselheiro e secretário da corte 

francesa, servindo a três reis, Carlos IV, Filipe VI e João II. Possivelmente devido a 

estas ligações ele foi indicado cônego em várias dioceses, incluindo as 

deClermont, Beauvais e Paris. Também trabalhou para os papas de Avinhão. Além 
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disso foi diplomata e militar, tendo participado no cerco de Aiguillon em 1346. Em 

1351 foi feito Bispo de Meux.  

Foi louvado por toda a sua geração como um dos maiores músicos e teóricos da 

época, sendo um assíduo correspondente de Petrarca, que disse ele ser o melhor poeta 

da França, e amigo de Nicole Oresme, célebre matemático e musicólogo. Escreveu o 

tratado Ars nova musicae (c. 1320), que deu o nome ao estilo musical do século XIV, 

em parte uma glosa do trabalho Plana música de Johannes de Garlândia, tratando 

dos intervalos, gêneros, proporções, monocórdio, musica ficta e da notação 

mensural mais moderna de sua época, defendendo a adoção livre do ritmo binário, 

codificando os modos rítmicos e estabelecendo a mínima como unidade de medida 

básica.  

 

 John Dunstable: 

 

Foi um dos primeiros grandes músicos e compositores ingleses (século XV), que 

provavelmente escreveu o primeiro acompanhamento instrumental para a música da 

igreja.  

 

 

Renascimento 

 
1. Introdução: 

 

Música renascentista refere-se à música 

europeia escrita durante a renascença ou seja, no 

período que abrangeu, aproximadamente, os anos 

de 1400 dC a 1600 dC. A definição do início do 

período renascentista é difícil devido à falta de 

mudanças abruptas no pensamento musical do 

século XV. 

 Adicionalmente, o processo pelo qual a 

música adquiriu características renascentistas foi 

gradual, não havendo um consenso entre os 

musicólogos, que têm demarcado seu começo tão 

cedo quanto 1300 dC até tão tarde quanto 1470 dC. A pesquisa musicológica recente, 

entretanto, sugere que o conceito de início, de um modo geral, deve ser evitado, devido 

às dificuldades extremas ao definir o significado e a demarcação da época para o termo. 

Entretanto, é seguro se afirmar que o movimento humanista italiano revelando e 

divulgando a estética das antigas Roma e Grécia, contribuiu, num nível conceitual, para 

uma revalidação acelerada da música, mas sua influência direta sobre a teoria musical, 

composição e interpretação é apenas sugestiva. 
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2. Características: 

 

Na música renascentista, com a continuidade histórica, a música vocal teve mais 

prestigio que a música instrumental, onde na linguagem da música vocal, os 

compositores criam relações entre texto e música, realçando o sentido e emoção do 

texto. 

 

3. Música Sacra e Secular: 

 

Dentre as mais grandiosas e expressivas obras da Renascença, ressaltam-se aquelas 

compostas para a Igreja Católica, sob as formas de moteto e missa.  

Na música sacra esses dois gêneros são escritos para corais e ambos polifônicos – 

isto é, o canto de várias vozes. Na música renascentista, destacaram-se alguns grandes 

compositores, de modo especial, Josquin des Près, considerado fundador da escola 

franco-flamenga que ajudou a difundir a técnica do contraponto. Outro grande 

compositor, que durante séculos as autoridades da igreja consideraram como modelo de 

música sacra católica é o italiano renascentista Giovanni Palestrina, que dedicou sua 

vida à música da igreja católica em Roma, onde era diretor musical da catedral de São 

Pedro. Devido à perfeição técnica de suas obras elas servem para o estudo do 

contraponto modal. 

A música secular renascentista, como é de conhecimento histórico, valorizava 

temáticas não religiosas, que foram igualmente contempladas na produção musical da 

época, que é maioritariamente compostas por músicas vocais profanas. Este tipo de 

música não vivia num círculo fechado, sendo ouvida por todo o tipo de pessoas, desde 

reis até cantores de rua, passando até mesmo pelos próprios bispos. Era facilmente 

consumida e apreciada, assim como esquecida, uma vez que a sua produção era 

praticamente diária. 

O madrigal do século XVI é uma peça vocal muito livre, geralmente a cinco vozes e 

a capela, que conjuga várias características e técnicas contrapontísticas: adequação entre 

texto e música, expressividade poética e de conceitos, liberdade métrica, etc. 

 

4. Principais Compositores Renascentistas: 

 

 William Byrd: 

 

Era católico praticante no reinado protestante da Rainha Elizabeth I. 

Apesar de sua fé, Byrd sempre trabalhou para a Igreja Anglicana, sendo por ela 

respeitado e compondo belíssimas obras, mas seus trabalhos mais sublimes foram em 

latim para a Igreja Católica, como o motete para quatro vozes Ave verum corpus a as 

Três Missas Católicas. Naquela época o catolicismo era bem tolerado pela Rainha, que 

permitia, inclusive, que a música religiosa latina pudesse ser cantada em locais de 

ensino. Estudou com Thomas Tallis, tornando-se mais tarde seu parceiro. 
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Foi considerado o maior compositor de contraponto de sua época na Inglaterra. 

Tocava órgão e virginal (instrumento de teclado como um pequeno órgão cujas cordas 

eram batidas por diminutas cunhas de metal), para o qual compôs mais de 140 peças. 

 

 Giovanni Pierluigi da Palestrina: 

 

Foi um compositor  italiano da Renascença. Ele era o mais famoso no século XVI, 

representante da Escola romana. Palestrina teve uma grande influência sobre o 

desenvolvimento da música sacra na Igreja Católica Apostólica Romana. 

 

 Giovanni Gabrieli: 

 

Sua música pertence ao período de transição 

entre o renascimento e o barroco. Mostra ainda 

alguns traços do período anterior, valendo-se do 

estilo de escrita para vários coros simultâneos, que 

já era uma tradição na Basílica, mas com inédita 

riqueza de timbres e cores sonoras e efeitos 

antifonais estereofônicos, e que constituiu o ápice 

do gênero em Veneza. Também foi um dos 

primeiros venezianos a utilizar o recurso do baixo 

contínuo, que daria uma feição característica a 

todo o barroco posterior. 

Em termos de inovações formais, tomou o 

antigo modelo da chanson polifônica francesa mas 

o organizou em torno de um motivo recorrente 

que, à maneira derefrão, é intercalado entre passagens variadas. Com ele a versão 

italiana da chanson tornou-se uma forma plenamente autônoma e impregnada de um 

espírito renovado. 

 

 Claudio Giovanni Antonio Monteverdi: 

 

Desenvolveu sua carreira trabalhando como músico da corte do duque Vincenzo I 

Gonzaga em Mântua, e depois assumindo a direção musical da Basílica de São Marcos 

em Veneza, destacando-se como compositor de madrigais eóperas. Foi um dos 

responsáveis pela passagem da tradição polifónica do Renascimento para um estilo mais 

livre, dramático e dissonante, baseado na monodia e nas convenções do baixo contínuo 

e da harmonia vertical, que se tornaram as características centrais da música dos 

períodos seguintes, o Maneirismo e o Barroco. 

Monteverdi é considerado o último grande madrigalista, certamente o maior 

compositor italiano de sua geração, um dos grandes operistas de todos os tempos e uma 

das personalidades mais influentes de toda a história da música do ocidente. Não 



13 

 

inventou nada novo, mas sua elevada estatura musical deriva de ter empregado recursos 

existentes com uma força e eficiência sem paralelos em sua geração, e integrado 

diferentes práticas e estilos em uma obra pessoal rica, variada e muito expressiva, que 

continua a ter um apelo direto para o mundo contemporâneo ainda que ele não seja 

exatamente um compositor popular nos dias de hoje. 

 

 

Barroco 

 
1. Introdução: 

 

Música barroca é toda música ocidental correlacionada com a época cultural 

homônima na Europa, que vai desde o surgimento da ópera por Claudio Monteverdino 

século XVII, até a morte de Johann Sebastian Bach, em 1750. 

Trata-se de uma das épocas 

musicais de maior extensão, 

fecunda, revolucionária e 

importante da música ocidental, 

e provavelmente também a mais 

influente. As características 

mais importantes são o uso do 

baixo contínuo, do contraponto 

e da harmonia tonal, em 

oposição aos modos gregorianos 

até então vigente. Na realidade, 

trata-se do aproveitamento de 

dois modos: o modo jônico 

(modo "maior") e o modo eólio (modo "menor"). 

Do Período Barroco na música surgiu o desenvolvimento tonal, como os tons 

dissonantes por dentro das escalas diatônicas como fundação para as modulações dentro 

de uma mesma peça musical; enquanto em períodos anteriores, usava-se um único 

modo para uma composição inteira causando um fluir incidentalmente consonante e 

homogêneo da polifonia. Durante a música barroca, os compositores e intérpretes 

usaram ornamentação musical mais elaboradas e ao máximo, nunca usada tanto antes ou 

mais tarde noutros períodos, para elaborar suas ideias; fizeram mudanças indispensáveis 

na notação musical, e desenvolveram técnicas novas instrumentais, assim como novos 

instrumentos. A música, no Barroco, expandiu em tamanho, variedade e complexidade 

de performance instrumental da época, além de também estabelecer inúmeras formas 

musicais novas, como a ópera. Inúmeros termos e conceitos deste Período ainda são 

usados até hoje. 
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2. O Apogeu da Música Instrumental: 

 

Pela primeira vez na história, música e instrumento estão em perfeita igualdade. 

Nesse período a instrumentação atinge sua primeira maturidade e grande florescimento. 

Pela primeira vez surgem gêneros musicais puramente instrumentais, como a suíte e o 

concerto. Nesta época surge também o virtuosismo, que explora ao máximo o 

instrumento musical. Johann Sebastian Bach e Dietrich Buxtehude foram os maiores 

virtuoses do órgão. Jean-Philippe Rameau, Domenico Scarlatti e François Couperin 

eram virtuoses do cravo. Antonio Vivaldi e Arcangelo Corelli eram virtuoses no 

violino.  

 

3. Particularidades: 

 

Desenvolvimento extenso do uso da polifonia e contraponto. Os acordes tem uma 

ordem hierárquica em suas progressões tonais, tanto funcionais como cadencial que 

definem a tonalidade progressiva do barroco musical. A harmonia era acompanhada e 

definida pelo Basso continuo criando uma necessidade do intérprete de ser um virtuoso 

na arte do período para não deixar a musicalidade se desviar do aspecto tonal da época--

-visto que quase sempre o Basso continuo não era escrito e chamava pela improvisação, 

dando então o dom de virtuosidade a quem melhor improvisasse. 

O contraponto era intenso, especialmente na forma de tema e variação. A modulação 

tonal na música barroca é frequente. Devido a incapacidade física de um cravo prover 

dinâmicas variadas a arte da música barroca voltava a habilidade do desempenho em 

termos de articulação. Entre outras particularidades dos estilos desenvolvidos na música 

barroca, incluem-se: 

 

 Monodia; 

 Homofonia com uma voz diferente cantando por cima do acompanhamento, como 

nas árias italianas; 

 Expressões mais dramáticas, como na ópera. 

 Combinações de Instrumentações e vozes mais variadas em conjunto 

a oratórios e cantatas 

 Notes inégales (Francês para "notas desiguais") usadas. Técnica barroca que envolvia 

o uso de notas pontuadas que eram usadas para substituir notas não pontuadas, dentro 

de um mesmo tempo que alternavam entre duração de valores longos e curtos; 

 A ária (curta peça cantada em uma cantata, ou instrumental na suíte); 

 O Ritornelo (estilo que contém breves passagens instrumentais entre os versos 

cantados); 

 O concertante (o estilo que contrasta entre a orquestra e os instrumentos solo, ou 

pequeno grupo de instrumentistas); 
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 Instrumentação precisa anotada (no período anterior, a Renascença, a partitura 

raramente listava os instrumentos); 

 Notação musical escrita idiomaticamente melhor para cada instrumento específico. 

 Notação musical para interpretação virtuosa, tanto instrumental como vocal 

 Ornamentação 

 Desenvolvimento profuso na tonalidade da música ocidental (escala maior e menor) 

 Cadenza, uma seção ad lib nas cadências das partituras para o virtuoso improvisar. 

 

4. Estilos: 

 

Compositores barrocos escreveram em diversos gêneros musicais; incluem-se 

diversos estilos inovadores para a época. A ópera foi inventada na Renascença, mas foi 

no Barroco que Alessandro Scarlatti, Handel e outros desenvolveram grandes obras. O 

oratório chegou a grande popularidade com Bach e Handel; ambos a opera e o oratório 

usavam forma musicais semelhantes, tal como o uso da ária da capo. 

Na música litúrgica, a Missa e os motetos não foram tão importantes, mas a cantata 

prosperou, principalmente nos trabalhos de Bach e outros compositores protestantes. 

Música para o organista virtuoso floriu, com o uso das tocatas, fugas, e outros trabalhos. 

Sonatas instrumentais e suítes para dança foram escritas para instrumentos 

individuais, para grupos de música de câmara, e pequenas orquestras. O concerto 

emergiu, tanto na forma para o intérprete solista como para orquestra, assim como o 

concerto groso qual um grupo pequeno de solistas criam simultaneamente um contraste 

com um grupo maior que intercalam suas partes com perguntas e respostas do diálogo 

melódico. A Abertura francesa com o seu típico contraste de seções rápidas e outras 

lentas, adicionaram grandeza a muitas cortes nas quais eram apresentadas. 

As obras para teclado eram algumas vezes escritas para grupos maiores. Novamente, 

existe um grande número de obras de Bach escrita tanto para os instrumentos solo, 

como concertos e o mesmo tema se apresenta em arranjos de concerto para orquestra, 

ou suíte. Grandes trabalhos de Bach que culminaram na música da Idade Barroca 

incluem: o Cravo bem temperado, as Variações Goldberg, e a Arte da Fuga. 

 

5. Vocal: 

 

 Ópera 

 Zarzuela 

 Opera seria 

 Opera comique 

 Ópera-balé 

 Mascarada 

 Oratório 

 Paixão (música) 

 Cantata 

 Missa (música) 

 Hino 

 Monodia 

 Estilo coral 

 Clássica 

 Bizarra 

 



6. Instrumental: 

  

 Concerto grosso 

 Fuga 

 Suíte 

 Allemande 

 Courante 

 Sarabanda 

 Gigue 

 Gavota 

 Minueto 

 Sonata 

 Sonata da câmara 

 Sonata da chiesa 

 Sonata em trio 

 Partita 

 Canzona 

 Sinfonia 

 Fantasia 

 Ricercar 

 Tocata 

 Prelúdio 

 Chacona 

 Passacaglia 

 Prelúdio Coral 

 Stylus fantasticu

7. Compositores: 

 

 Alemanha: 

 

O barroco alemão iniciou-se com 

Heinrich Schütz (1585-1672), considerado o 

"pai da música alemã". Johann Hermann 

Schein (1586-1630), Samuel Scheidt (1587-

1654) e Michael Praetorius (1571-1621), 

contemporâneos de Heinrich Schütz, 

também são bastante notáveis nessa época. 

Na primeira metade do século XVIII, 

destacaram-se Johann Sebastian Bach, 

Georg Friedrich Händel e Georg Phillipp 

Telemann, seguidos por Johann Pachelbel, 

Johann Jakob Froberger e Georg Muffat. 

Diz-se que Johann Sebastian Bach foi o 

maior compositor do barroco alemão (e um 

dos mais importantes da história da música), 

por ter esgotado todas as possibilidades da 

música barroca. Sua morte é considerada como o ponto final do Período Barroco. 

 

 Itália: 

 

Na Itália, o nome mais destacado foi Antonio Vivaldi, autor de numerosos concertos, 

óperas e oratórios. A ele é atribuída a composição da série de concertos As Quatro 

Estações, provavelmente a mais difundida de todas as peças desse período. Foi o 
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responsável por estabelecer definitivamente a forma do concerto, que continua a ser 

composta até os dias atuais. 

Claudio Monteverdi foi considerado o "pai da ópera". A ele é atribuído o mérito de 

ter introduzido e popularizado o gênero, que já vinha sendo desenvolvido desde Jacopo 

Peri, com as obras Dafne e Euridice. Monteverdi também é o autor da ópera mais antiga 

ainda hoje representada: L'Orfeo, obra que conta a história do amor proibido de dois 

seres. 

 

 França: 

 

A tradição musical do barroco francês deu-se principalmente com Jean-Baptiste 

Lully, que introduziu a ópera francesa, e Jean-Philippe Rameau, que desenvolveu obras 

para cravo. Outro compositor importante do período foi François Couperin, autor de 

peças musicais sacras. 

 

 Portugal e Brasil: 

 

No Brasil, Antônio José da Silva, o Judeu, escreveu notáveis obras posteriormente  

musicadas por Antonio Teixeira, com quem trabalhou em óperas como "As variedades 

de Proteu", quando se encontrava em Portugal. 

Em Portugal, também Francisco António de Almeida e João Rodrigues Esteves 

trabalharam no domínio da Ópera e das obras vocais. Carlos Seixas destacou-se no 

campo da literatura para tecla, com mais de 700 sonatas, inovando também no 

reportório orquestral, com uma "Abertura em Ré Maior" em estilo francês, uma 

"Sinfonia em Si bemol Maior" em estilo italiano e um "Concerto para cravo e orquestra 

em Lá Maior", um dos primeiros exemplares do género na Europa e umcontributo 

original para o desenvolvimento do Barroco. 
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8. Linha do Tempo – Principais Compositores Barrocos: 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artes 

Visuais 



20 

 

 Artes Visuais 

 
 

Idade Média 

 
1. Introdução: 

 

Durante a idade medieval (séculos V-XIV) a arte se caracterizou pela integração da 

pintura, escultura e arquitetura. Nesse período, a igreja católica exerceu forte controle 

sobre a produção científica e cultural concretizando uma ligação entre a produção 

artística com o cristianismo. Isto proporcionou a predominância dos temas religiosos 

nas artes plásticas, na literatura, na música, na arquitetura e no teatro. O imaginário 

dessa época esteve sempre voltado para o teocentrismo (Deus como centro de tudo). 

As artes que mais se destacaram na Idade Média foram as artes plásticas: arquitetura, 

pintura e escultura. Suas principais realizações foram as igrejas, podendo-se distinguir, 

nelas, dois estilos básicos: o românico e gótico. 

 
2. Estilo Romântico: 

 

 Arquitetura: 

 

    A construção da época foi fundamentalmente religiosa, pois somente a Igreja 

cristã e as ordens religiosas possuíam fundos suficientes ou pelo menos a organização 

eficiente para arrecadá-los e financiar o erguimento de capelas, de igrejas e de 

mosteiros. 

     Na arquitetura, principalmente de mosteiros e basílicas, prevaleceu o uso dos 

arcos de volta-perfeita e abóbadas (influências da arte romana). Os castelos seguiram 

um estilo voltado para o aspecto de defesa. As paredes eram grossas, quase sem reboco, 

e existiam poucas e pequenas janelas deixando seus interiores geralmente sombrios. 

Tanto as igrejas como os castelos passavam uma ideia de construções “pesadas”, 

voltadas para a defesa. Daí serem chamadas: fortalezas de Deus. As igrejas deveriam ser 

fortes e resistentes para barrarem a entrada das “forças do mal”, enquanto os castelos 

deveriam proteger as pessoas dos ataques inimigos durante as guerras. 

    No final dos séculos XI e XII, na Europa, surge a arte românica cuja estrutura era 

semelhante às construções dos antigos romanos. 

 

As características mais significativas da arquitetura românica são: 

 

 Abóbadas em substituição ao telhado das basílicas; 

 Pilares maciços que sustentavam as paredes espessas; 
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 Aberturas raras e estreitas usadas como janelas; 

 Torres, que aparecem no cruzamento das naves ou na fachada; e 

 Arcos que são formados por 180 graus. 

 

    A mais famosa é a Catedral de Pisa sendo o edifício mais conhecido do seu 

conjunto o campanário que começou a ser construído em 1.174. Trata-se da Torre de 

Pisa que se inclinou porque, com o passar do tempo, o terreno cedeu. 

    Na Itália, diferente do resto da Europa, não apresenta formas pesadas, duras e 

primitivas. 

 

 Pintura e Escultura: 

 

        Numa época em que poucas pessoas sabiam ler, a Igreja recorria à pintura e à 

escultura para narrar histórias bíblicas ou comunicar valores religiosos aos fiéis. Não 

podemos estudá-las desassociadas da arquitetura. A pintura românica desenvolveu-se, 

sobretudo nas grandes decorações murais, através da técnica do afresco, que 

originalmente era uma técnica de pintar sobre a parede úmida. 

     Os motivos usados pelos pintores eram de natureza religiosa. As características 

essenciais da pintura românica foram à deformação e o colorismo. A deformação, na 

verdade, traduz os sentimentos religiosos e a interpretação mística que os artistas faziam 

da realidade. A figura de Cristo, por exemplo, é sempre maior do que as outras que o 
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cercam. O colorismo realizou-se no emprego de cores chapadas, sem preocupação com 

meios tons ou jogos de luz e sombra, pois não havia a menor intenção de imitar a 

natureza. 

     Na porta, a área mais ocupada pelas esculturas era o tímpano, nome que recebe a 

parede semicircular que fica logo abaixo dos arcos que arrematam o vão superior da 

porta. Imitação de formas rudes, curtas ou alongadas, ausência de movimentos naturais. 

 

Mosaicos da coroação de Maria, em Santa Maria Maior - Jacopo Torriti 

 

    Mosaicos são pequenas pedras coloridas que colocadas lado a lado, vão formando 

o desenho. Usado desde a Antiguidade, veio do Oriente a técnica bizantina que utilizava 

o azul e dourado, para representar o próprio céu. No Ocidente foi utilizado 

principalmente nas igrejas. 

 

 Estilo Gótico: 

 

    O estilo gótico predominou na Europa no período da Baixa Idade Média (final do 

século XIII ao XV) e floresceu nos mais diversos países europeus, em inúmeras 

catedrais, que até hoje causam admiração pela beleza, elegância, delicadeza e 

engenharia perfeita. As construções (igrejas, mosteiros, castelos e catedrais) seguiram, 

no geral, algumas características em comum. O formato horizontal foi substituído pelo 

vertical, opção que fazia com que a construção estivesse mais próxima do céu. Os 

detalhes e elementos decorativos também foram muitos usados. As paredes passaram a 

ser mais finas e de aspecto leve. As janelas apareciam em grande quantidade. As torres 
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eram em formato de pirâmides. Os arcos de volta-quebrada e ogivas foram também 

recursos arquitetônicos utilizados. 

 

Características gerais do estilo gótico: 

 

 Verticalismo. 

 Arco quebrado ou ogival. 

 Abóbada de arcos cruzados. 

 O vitral. 
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Renascimento 

 
1. Introdução: 

 

      O Renascimento foi uma época ou movimento de renovação das artes e ciências 

europeias, entre os séculos XIV a XVI, marcado pela valorização da Antiguidade 

Clássica. 

      O Renascimento Italiano se espalhou pela Europa, trazendo novos artistas que 

nacionalizaram as ideias italianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querubim 

 

Criação de Adão - Michelangelo 
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2. História: 

       

O termo Renascimento é comumente aplicado à civilização europeia que se 

desenvolveu entre 1300 e 1650, sobretudo no século XVI. Além de reviver a antiga 

cultura greco-romana, ocorreram nesse período muitos progressos e incontáveis 

realizações no campo das artes, da literatura e das ciências, que superaram a herança 

clássica. 

O ideal do humanismo foi sem dúvida o móvel desse progresso e tornou-se o próprio 

espírito do Renascimento. Num sentido amplo, esse ideal pode ser entendido como a 

valorização do homem (Humanismo) e da natureza, em oposição ao divino e ao 

sobrenatural, conceitos que haviam impregnado a cultura da Idade Média. 

Ou seja, a partir do Renascimento, o ser humano passou a ser o grande foco das 

preocupações da vida e do imaginário dos artistas. O retrato, por exemplo, tornou-se um 

dos gêneros mais populares da pintura, utilizado, na ausência da fotografia, para o 

registro de pessoas e famílias nobres e burguesas. 

 

      Dentro desse universo de figurações, o auto retrato se estabelece como um 

subgênero repleto de peculiaridades. Nele, o artista se retrata e se expressa, numa 

tentativa de leitura e transmissão de suas características físicas e sua interioridade 

emocional. 

      Ali também, na maneira como utiliza cores e pinceladas, no modo como desenha 

suas próprias formas e lhes atribui volumes e texturas, o artista constrói seus próprios 

comentários sobre a natureza e os atributos da arte. 

 

3. Características Gerais: 

       

 Valorização da cultura greco-romana: para os artistas da época renascentista, 

os gregos e romanos possuíam uma visão completa e humana da natureza, ao 

contrário dos homens medievais; 
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 As qualidades mais valorizadas no ser humano passaram a ser a inteligência, o 

conhecimento e o dom artístico; 

 Enquanto na Idade Média a vida do homem devia estar centrada em Deus 

(teocentrismo), nos séculos XV e XVI o homem passa a ser o principal personagem 

(antropocentrismo); 

 A razão e a natureza passam a ser valorizadas com grande intensidade. O homem 

renascentista, principalmente os cientistas, passam a utilizar métodos experimentais e 

de observação da natureza e universo; 

 Durante os séculos XIV e XV, as cidades italianas como, por exemplo, Gênova, 

Veneza e Florença, passaram a acumular grandes riquezas provenientes do comércio. 

Estes ricos comerciantes, conhecidos como mecenas, começaram a investir nas artes, 

aumentando assim o desenvolvimento artístico e cultural. Por isso, a Itália é 

conhecida como o berço do Renascentismo. Porém, este movimento cultural não se 

limitou à Península Itálica. Espalhou-se para outros países europeus como, por 

exemplo, Inglaterra, Espanha, Portugal, França, Polônia e Países Baixos. 

 

4. Principais Representantes do Renascimento Italiano: 

 

 Giotto di Bondone (1266-1337): pintor e arquiteto italiano. Um dos precursores do 

Renascimento. Obras principais: O Beijo de Judas, A Lamentação e Julgamento 

Final. 

 

 Michelangelo Buonarroti (1475-1564): destacou-se em arquitetura, pintura e 

escultura. Obras principais: Davi, Pietá, Moisés, pinturas da Capela Sistina (Juízo 

Final é a mais conhecida). 

 

 Rafael Sanzio (1483-1520): pintou várias “Madonas” (representações da Virgem 

Maria com o menino Jesus). 

 

 Leonardo da Vinci (1452-1519): pintor, escultor, cientista, engenheiro, físico, 

escritor, etc. Obras principais: Mona Lisa, Última Ceia. 

 

 Sandro Botticelli (1445-1510): pintor italiano, abordou temas mitológicos e 

religiosos. Obras principais: O nascimento de Vênus e Primavera. 

 

 Tintoretto (1518-1594): importante pintor veneziano da fase final do Renascimento. 

Obras principais: Paraíso e Última Ceia. 

 

 Veronese (1528-1588): nascido em Verona, foi um importante pintor maneirista do 

Renascimento Italiano. Obras principais: A batalha de Lepanto e São Jerônimo no 

Deserto. 
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5. Pintura Renascentista: 

 

Duas grandes novidades marcam a pintura renascentista: a utilização da perspectiva, 

através da qual os artistas conseguem reproduzir  em suas obras, espaços reais sobre 

uma superfície plana, dando a noção de profundidade e de volume, ajudados pelo jogo 

de cores que permitem destacar na obra os elementos mais importantes e obscurecer os 

elementos secundários, a variação de cores frias e quentes e o manejo da luz permitem 

criar distâncias e volumes que parecem ser copiados da realidade: e a utilização da tinta 

à óleo, que possibilitará a pintura sobre tela com uma qualidade maior, dando maior 

ênfase à realidade e maior durabilidade às obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Outra característica da arte do Renascimento, em especial da pintura, foi o 

surgimento de artistas com um estilo pessoal, diferente dos demais, já que o período é 

marcado pelo ideal de liberdade e, consequentemente, pelo individualismo. 

 

6. Arquitetura Renascentista: 

 

       Na arquitetura renascentista, a ocupação 

do espaço pelo edifício baseia-se em 

relações matemáticas estabelecidas de tal 

forma que o observador possa compreender 

a lei que o organiza, de qualquer ponto em 

que se coloque. 

       Os arquitetos renascentistas perceberam 

que a origem de construção clássica estava 

na geometria euclidiana, que usava como 
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base de suas obras o quadrado, aplicando-se a perspectiva, com o intuito de se obter 

uma construção harmônica.      A pesar de racional e antropocêntrica, a arte 

renascentista continuou cristã, porém as novas igrejas adotaram um novo estilo, 

caracterizado pela funcionalidade e portanto pela racionalidade, representada pelo plano 

centralizado, ou a cruz grega. Os palácios também foram construídos de forma plana 

tendo como base o quadrado, um corpo sólido e normalmente com um pátio central, 

quadrangular, que tem a função de fazer chegar a luz às janelas internas.  

 

7. Escultura Renascentista: 

 

         Pode-se dizer que a escultura é a forma de expressão que melhor representa o 

renascimento, no sentido humanista. Utilizando-se da perspectiva e da proporção 

geométrica, destacam-se as figuras humanas, que até então estavam relegadas a segundo 

plano, acopladas Às paredes ou capitéis. No renascimento a escultura ganha 

independência e a obra, colocada acima de uma base, pode ser apreciada de todos os 

ângulos. 

        Dois elementos se destacam: a expressão corporal que garante o equilíbrio, 

revelando uma figura humana de músculos levemente torneados e de proporções 

perfeitas; e as expressões das figuras, refletindo seus sentimentos. Mesmo contrariando 

a moral cristã da época, o nu volta a ser utilizado refletindo o naturalismo. Encontramos 

várias obras retratando elemento mitológicos, como o Baco, de Michelangelo, assim 

como o busto ou as tumbas de mecenas, reis e papas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ao abrir o mundo à intervenção do homem, o Renascimento sugeriu uma mudança 

da posição a ser ocupada pelo homem no mundo. Ao longo dos séculos posteriores ao 

Renascimento, os valores por ele empreendidos vigoraram ainda por diversos campos 

da arte, da cultura e da ciência. Graças a essa preocupação em revelar o mundo, o 

Renascimento suscitou valores e questões que ainda se fizeram presentes em outros 

movimentos concebidos ao logo da história ocidental. 
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Barroco 

 
1. História: 

 

O Barroco surgiu na Itália no final do 

século XVI, como uma nova expressão 

artística que se contrapunha ao 

Renascimento. O Barroco (palavra cujo 

significado tanto pode ser pérola imperfeita 

ou mau gosto) pode ser considerado como 

uma forma de arte emocional e sensual, ao 

mesmo tempo em que se caracteriza pela 

monumentalidade das dimensões, opulência 

das formas e excesso de ornamentação. 

A arte barroca originou-se na Itália (séc. 

XVII) mas não tardou a irradiar-se por 

outros países da Europa e a chegar também 

ao continente americano, trazida pelos 

colonizadores-portugueses-e-espanhóis. 

As obras barrocas romperam o equilíbrio 

entre o sentimento e a razão ou entre a arte 

e a ciência, que os artistas renascentistas 

procuram realizar de forma muito 

consciente; na arte barroca predominam as 

emoções e não o racionalismo da arte renascentista.  

É uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa 

angustiante de conciliar forças antagônicas: bem e mal; Deus e Diabo; céu e terra; 

pureza e pecado; alegria e tristeza; paganismo e cristianismo; espírito e matéria. 

Essa grandiosidade é explicada pela situação histórica, marcada pela reação da Igreja 

Católica ao movimento protestante e ao mesmo tempo pelo desenvolvimento do regime 

absolutista. Dessa maneira temos uma arte diretamente comprometida com essa nova 

realidade, servindo como elemento de propaganda de seus valores, ser explicadas pelo 

fato de o barroco ter sido um tipo de expressão de cunho propagandista. 

Nascido em Roma a partir das formas do cinquecento renascentista, logo se 

diversificou em vários estilos paralelos, à medida que cada país europeu o adotava e o 

adaptava às suas próprias características. Enquanto na Itália o barroco apresentou 

elementos mais "pesados", nos países Protestantes o estilo encontrou componentes mais 

amenos. 

Durante esse período as artes plásticas tiveram um desenvolvimento integrado; a 

arquitetura, principalmente das Igrejas, incorporou os ornamentos da estatuária e da 

pintura. 
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2. Características Gerais: 

 

 Emocional sobre o racional; seu propósito é impressionar os sentidos do observador, 

baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos 

sentidos e da emoção e não apenas pelo raciocínio.  

 Busca de efeitos decorativos e visuais, através de curvas, contracurvas, colunas 

retorcidas;  

 Entrelaçamento entre a arquitetura e escultura;  

 Violentos-contrastes-de-luz-e-sombra;  

 Pintura com efeitos ilusionistas, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu, tal a 

aparência de profundidade conseguida. 

 

3. Escultura Barroca: 

 

A escultura barroca teve um importante papel no complemento da arquitetura, tanto 

na decoração interior como exterior, reforçando a emotividade e a grandiosidade das 

igrejas. Destaca-se principalmente as obras de Bernini, arquiteto e escultor que dedicou 

sua obra exclusivamente a projeção da Igreja Católica, na Itália. A principal 

característica de suas obras é o realismo, tendo-se a impressão de que estão vivas-e-que-

poderiam-se-movimentar. 

As esculturas em mármore procuraram destacar as expressões faciais e as 

características individuais, cabelos, músculos, lábios, enfim as características 

específicas destoam nestas obras que procuram glorificar a religiosidade. 

Multiplicavam-se anjos e arcanjos, santos e virgens, deuses pagãos e heróis míticos, 

agitando-se nas águas das fontes e surgindo de seus nichos nas fachadas, quando não 

sustentavam uma viga ou faziam parte dos altares. 

Suas características principais incluem: o predomínio das linhas curvas, dos 

drapeados das vestes e do uso do dourado; e os gestos e os rostos das personagens 

revelam emoções violentas e atingem uma dramaticidade desconhecida no 

Renascimento.  
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4. Arquitetura Barroca: 

 

Na arquitetura barroca, a expressão típica são as Igrejas, construídas em grande 

quantidade durante o movimento de Contra-Reforma. Rejeitando a simetria do 

renascimento, destacam o dinamismo e a imponência, reforçados pela emotividade 

conseguida através de meandros, elementos contorcidos e espirais, produzindo 

diferentes efeitos visuais, tanto nas fachadas quanto no desenho dos interiores. 

Quanto à arquitetura sacra, compõe-se de variados elementos que pretendem dar o 

efeito de intensa emoção e grandeza. O teto elevado e elaborado com elementos de 

escultura dá uma dimensão do infinito; as janelas permitem a penetração da luz de modo 

a destacar as principais esculturas; as colunas transmitem uma impressão de poder e de 

movimento. 

 

5. Arquitetura Barroca: 

 

As obras pictóricas barrocas tornaram-se 

instrumentos da Igreja, como meio de 

propaganda e ação. Isto não significa uma pintura 

apenas de santos e anjos, mas de um conjunto de 

elementos que definem a grandeza de Deus e de 

suas criações. Os temas favoritos devem ser 

procurados na Bíblia ou na mitologia greco-

romana. 

 

Características da pintura barroca: 

 

 Composição assimétrica, em diagonal - que se revela num estilo grandioso, 

monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte 

renascentista.  

 Acentuado contraste de claro-escuro (expressão dos sentimentos) - era um recurso 

que-visava-a-intensificar-a-sensação-de-profundidade.  

 Realista, abrangendo todas as camadas sociais. 
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6. Barroco no Brasil: 

 

O barroco brasileiro foi diretamente 

influenciado pelo barroco português, porém, com o 

tempo, foi assumindo característicaspróprias. 

A grande produção artística barroca no Brasil 

ocorreu nas cidade auríferas de Minas Gerais, no 

chamado século do ouro (século XVIII). Estas 

cidades eram ricas e possuíam um intensa vida 

cultura e artística em pleno desenvolvimento. 

O principal representante do barroco mineiro foi 

o escultor e arquiteto Antônio Francisco de 

Lisboa também conhecido como Aleijadinho. 

Suas obras, de forte caráter religioso, eram feitas em madeira e pedra-sabão, os 

principais materiais usados pelos artistas barrocos do Brasil. 

Podemos citar algumas obras de Aleijadinho: Os Doze Profetas e Os Passos da 

Paixão, na Igreja de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo (MG). 

Outros artistas importantes do barroco brasileiro foram: o pintor mineiro Manuel da 

Costa Ataíde e o escultor carioca Mestre Valentim. No estado da Bahia, o barroco 

destacou-se na decoração das igrejas em Salvador como, por exemplo, de São Francisco 

de Assis e a da Ordem Terceira de São Francisco. 
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Dança 

 
 

Idade Média 

 
1. História da Dança Medieval: 

 

A Idade Média foi responsável por uma ruptura brutal na evolução da dança. Na 

antiguidade, a dança era sagrada, e logo evoluiu para um rito tribal em honra aos 

Deuses. Por não aceitar outras crenças, a Igreja Católica medieval proibiu esses tipos de 

dança e a modernidade continuou o processo evolutivo apenas da dança recreativa. Essa 

dança, mesmo não sendo proibida, era mal vista pelas autoridades eclesiásticas, pois era 

dançada como uma manifestação da espontaneidade individual. Com isso, concluímos 

que a dança não foi integrada à liturgia católica, apesar de aparecer nas comemorações. 

Como exemplo disso temos um decretal do papa Zacarias, no ano de 774, "contra os 

movimentos indecentes da dança ou carola" (Carola era uma dança típica dessa época); 

ou um decreto do concílio de Avignon, dizendo que "Durante a vigília dos Santos não 

deve haver nas Igrejas espetáculos de dança ou carolas". Apesar da repressão e das 

proibições, pode-se encontrar evidências de que as pessoas dançavam em 

comemorações e em momentos de festa. Eles dançavam a Carola e o Tripudium, sendo 

a primeira uma dança de roda e o segundo uma dança em três tempos, na qual os 

participantes não se tocavam. Eram danças ao som de cantos Gregorianos, e ritmadas 

com tambores e tamborins. 

Dessa forma, a Carola e o Tripudium eram dançados 

por qualquer um, mas apenas nas ocasiões não 

religiosas. Era a dança popular e livre, que significava 

comunhão porque era dançada em grupos, em rodas ou 

fileiras. Então, as camadas privilegiadas, buscando uma 

forma de se diferenciar, inventaram uma dança mais 

rica, na qual o corpo acompanhava uma métrica musical 

que mudava. Ao mesmo tempo, começaram a procurar a 

beleza das formas, a estética que iria organizar os 

movimentos. Essa era a época do início da decadência 

do feudalismo e os movimentos intelectuais começavam a ganhar força. A dança 

erudita, das camadas privilegiadas, separava-se das danças populares (Carola e 

Tripudium) e a ciência que estudava as regras que regem o corpo começava a ganhar 

espaço.  

Em oposição ao desenvolvimento do século XIII, o século XIV foi conhecido como 

"o século negro". Na época da Guerra dos Cem Anos, das piores colheitas da era 

medieval e da crise da Igreja, a dança seguiu as tendências refinando suas formas, 

variando seus ritmos e simbolizando a morte em seu sentido mais brutal. Os ritmos 
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passaram a ser mais variados, alternando tempos lentos e tempos rápidos. A Carola, 

dança da Alegria, tornou-se uma dança macabra, muitas vezes dançada em cemitérios. 

Esse costume difundiu-se com o objetivo de mostrar que "a vida é uma Carola 

conduzida pela morte", transformando a morte num motivo para se viver de acordo com 

as regras e dogmas católicos (o medo de ir para o "inferno" comandava as escolhas e as 

vidas das pessoas). Dançava-se até para espantar uma epidemia. Nessa época, a única 

dança destinada ao espetáculo era a dança dos nobres: as outras danças eram como 

rituais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi nesse momento, entre os nobres, que apareceu o Momo, um gênero de dança que 

serviu como base do futuro ballet-teatro. Era uma espécie de Carola onde os 

participantes dançavam mascarados e disfarçados. Uma história interessante sobre essa 

dança é a do Rei louco: 

 “Numa festa na mansão Saint Paul, por ocasião do casamento do Duque de 

Vermandois com a dama de honra da Rainha, o rei Carlos VI - dito o louco - quis fazer 

um momo e se disfarçou, com quatro companheiros, de "homem selvagem". Estavam 

cobertos de pelos, da cabeça aos pés. Usavam camisas impregnadas de pez sobre as 

quais havia posto grandes quantidades de fios de linho fino. Para reconhecer o rei, o 

duque de Orléans aproximou uma tocha de fogo dos momos. Os cinco começaram a 

pegar fogo. Três morreram imediatamente, outro no dia seguinte; o rei foi salvo pela 

duquesa de Orléans que se jogou sobre ele e abafou o fogo com as dobras de seu amplo 

vestido".  

Nos bailes de Momos dançava-se a Mourisca, uma dança importada dos árabes, em 

ritmo binário, marcada por batidas dos pés ou, em caso de cansaço, dos calcanhares. O 

movimento da coreografia era o seguinte: bate-se o calcanhar direito (no chão) / bate-se 

o calcanhar esquerdo / batem-se os dois calcanhares (um no outro) / suspiro. Na 

verdade, as partituras indicam uma pausa no momento do suspiro. O momo tornou-se 

uma dança espetáculo quando começou a ser dançado como atração entre os pratos de 

um banquete.  

Já no final do século XV o momo estava estabelecido com firmeza nas cortes de 

príncipes. Apresentava então diversos elementos dos ballets de corte (antecessores dos 

ballets de repertório), como dançarinos, cantores, músicos, carros, efeitos de 

maquinaria; mas faltava-lhes a "alma" do espetáculo: uma ação dramática coordenada e 

a diversidade das danças, pois apenas dançavam a Carola e a Mourisca. 
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Renascimento 

 
1. História da Dança Renascentista: 

 

A Idade Média foi responsável por uma ruptura brutal na evolução da dança. Na 

antiguidade, a dança era sagrada, e logo evoluiu para um rito tribal em honra aos 

Deuses. Por não aceitar outras crenças, a Igreja Católica medieval proibiu esses tipos de 

dança e a modernidade continuou o processo evolutivo apenas da dança recreativa. Essa 

dança, mesmo não sendo proibida, era mal vista pelas autoridades eclesiásticas, pois era 

dançada como uma manifestação da espontaneidade individual. Com isso, concluímos 

que a dança não foi integrada à liturgia católica, apesar de aparecer nas comemorações. 

Como exemplo disso temos um decretal 

do papa Zacarias, no ano de 774, "contra os 

movimentos indecentes da dança ou carola" 

(Carola era uma dança típica dessa época); 

ou um decreto do concílio de Avignon, 

dizendo que "Durante a vigília dos Santos 

não deve haver nas Igrejas espetáculos de 

dança ou carolas". Apesar da repressão e das 

proibições, pode-se encontrar evidências de 

que as pessoas dançavam em comemorações 

e em momentos de festa. Eles dançavam a 

Carola e o Tripudium, sendo a primeira uma 

dança de roda e o segundo uma dança em 

três tempos, na qual os participantes não se 

tocavam. Eram danças ao som de cantos 

Gregorianos, e ritmadas com tambores e tamborins. 

Dessa forma, a Carola e o Tripudium eram dançados por qualquer um, mas apenas 

nas ocasiões não religiosas. Era a dança popular e livre, que significava comunhão 

porque era dançada em grupos, em rodas ou fileiras. Então, as camadas privilegiadas, 

buscando uma forma de se diferenciar, inventaram uma dança mais rica, na qual o corpo 

acompanhava uma métrica musical que mudava. Ao mesmo tempo, começaram a 

procurar a beleza das formas, a estética que iria organizar os movimentos. Essa era a 

época do início da decadência do feudalismo e os movimentos intelectuais começavam 

a ganhar força. A dança erudita, das camadas privilegiadas, separava-se das danças 

populares (Carola e Tripudium) e a ciência que estudava as regras que regem o corpo 

começava a ganhar espaço.  

Em oposição ao desenvolvimento do século XIII, o século XIV foi conhecido como 

"o século negro". Na época da Guerra dos Cem Anos, das piores colheitas da era 

medieval e da crise da Igreja, a dança seguiu as tendências refinando suas formas, 

variando seus ritmos e simbolizando a morte em seu sentido mais brutal. Os ritmos 
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passaram a ser mais variados, alternando tempos lentos e tempos rápidos. A Carola, 

dança da Alegria, tornou-se uma dança macabra, muitas vezes dançada em cemitérios. 

Esse costume difundiu-se com o objetivo de mostrar que "a vida é uma Carola 

conduzida pela morte", transformando a morte num motivo para se viver de acordo com 

as regras e dogmas católicos (o medo de ir para o "inferno" comandava as escolhas e as 

vidas das pessoas). Dançava-se até para espantar uma epidemia. Nessa época, a única 

dança destinada ao espetáculo era a dança dos nobres: as outras danças eram como 

rituais.  

Foi nesse momento, entre os nobres, que apareceu o Momo, um gênero de dança que 

serviu como base do futuro ballet-teatro. Era uma espécie de Carola onde os 

participantes dançavam mascarados e disfarçados. Uma história interessante sobre essa 

dança é a do Rei louco: 

 “Numa festa na mansão Saint Paul, por ocasião do casamento do Duque de 

Vermandois com a dama de honra da Rainha, o rei Carlos VI - dito o louco - quis fazer 

um momo e se disfarçou, com quatro companheiros, de "homem selvagem". Estavam 

cobertos de pelos, da cabeça aos pés. Usavam camisas impregnadas de pez sobre as 

quais havia posto grandes quantidades de fios de linho fino. Para reconhecer o rei, o 

duque de Orléans aproximou uma tocha de fogo dos momos. Os cinco começaram a 

pegar fogo. Três morreram imediatamente, outro no dia seguinte; o rei foi salvo pela 

duquesa de Orléans que se jogou sobre ele e abafou o fogo com as dobras de seu amplo 

vestido".  

Nos bailes de Momos dançava-se a 

Mourisca, uma dança importada dos árabes, em 

ritmo binário, marcada por batidas dos pés ou, 

em caso de cansaço, dos calcanhares. O 

movimento  da coreografia era o seguinte: 

bate-se o calcanhar direito (no chão) / bate-se o 

calcanhar esquerdo / batem-se os dois 

calcanhares (um no outro) / suspiro. Na 

verdade, as partituras indicam uma pausa no 

momento do suspiro. O momo tornou-se uma 

dança espetáculo quando começou a ser 

dançado como atração entre os pratos de um 

banquete.  

Já no final do século XV o momo estava 

estabelecido com firmeza nas cortes de 

príncipes. Apresentava então diversos 

elementos dos ballets de corte (antecessores dos ballets de repertório), como dançarinos, 

cantores, músicos, carros, efeitos de maquinaria; mas faltava-lhes a "alma" do 

espetáculo: uma ação dramática coordenada e a diversidade das danças, pois apenas 

dançavam a Carola e a Mourisca. 
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Barroco 

 
1. História da Dança Barroca: 

 

A dança sempre esteve ligada à música barroca. Seja de inspiração sagrada ou 

profana, seus tempos rítmicos inspiraram e apoiaram um enorme número de peças 

vocais e instrumentais. Desde Luis XIV, que a França simpatizava com a "Belle 

Dance", que era uma arte praticada pela nobreza. Seja em cerimonial, teatro, espetáculo 

de balé, ópera e comédia, a dança fazia parte da educação da corte e era digna de toda 

admiração. 

 

Uma sequência de danças é chamada de suíte, palavra de origem francesa, que 

passou a designar, desde o Renascimento, uma peça musical composta por vários 

movimentos breves de diferentes tipos de danças barrocas. Sabe-se que as primeiras 

suítes foram escritas para alaúde. 

Para que se mantivesse uma unidade interna, todos os movimentos ou danças da 

suíte, eram compostos na mesma tonalidade, quer fossem em tom Maior ou Menor. 

Outras vezes, apresentava-se um só tema musical em diferentes danças e, por isso,  este 

gênero foi considerado um antecedente da forma sonata, que  surgiu no século seguinte. 

A suíte pode ser considerada como das primeiras manifestações orquestrais do tipo 

moderno. 
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A estrutura fixa de uma suíte, que se configurou no início do período barroco, consta 

de uma Alemande (lenta), uma Courante (rápida), uma Sarabande (lenta) e uma Gigue 

(rápida) danças em estruturas binárias. Uma suíte podia ter três, seis e até sete 

movimentos. 

 A suíte teve seu apogeu com Händel e Johann Sebastian Bach durante o século 

XVIII. No final do estilo barroco, a suíte era uma forma musical sofisticada que 

misturava diferentes tonalidades e contrastava materiais temáticos apresentados no 

início da peça, havendo uma reexposição em seu final. Anuncia-se, assim, em 

definitivo, a origem da sonata, que substituiria à suíte como gênero instrumental na 

segunda metade do século XVIII. 

 

A suíte está formada por peças básicas e peças não-básicas: 

 

Peças Básicas: 

 

 Allemande: alemã (dança cortesã para uma linha de casais); 

 Courante: francesa (dança viva); 

 Zarabanda: espanhola (dança pausada); 

 Giga: inglesa (dança rápida e cheia de vida), sempre fecha a suíte barroca. 

 

Peças Não-Básicas: 

 

Abertura ou mais comumente um Prelúdio, com o que se dá começo e unidade à suíte. 

 

 Rondó (Rondeau); 

 Bourrée; 

  Gavota (Gavotte); 

  Pavana; 

 Gallarda; 

 Minueto; 

 Forlane; 

 Passe-pied, pasapiés; 

 Siciliana; 

 Chacone; 

 Musette; 

  Hornpipe; 

  Air. 

 

Outras peças mais raras: 

 

 Harlequinade; 

 Alla Spagnola: de ritmo lento, parecida com a Zarabanda, só que, mais solene; 

 Rigodón ou Rigaudon; 

 Sommeille; 
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 Contradanza: apesar do popular, este tipo de dança mal se incluiu (salvo por 

Telemann e Arne) na suíte barroca; 

 Fandango: dança de origem andaluza, usada em suíte durante o classicismo; 

 Branle ou Bransle: dança renascentista de origem francesa, que aparece em algumas 

suítes francesas e italianas barrocas; 

 Loure: bastante comum na obra de Telemann; 

 Fanfare 

 Volta: renascentista usada em alguma ocasião. 

 Fanfarinette: dança ligeira a ritmo de fanfarria, cultivada por Rameau 

 Telemann, baseada na fanfarra. 

 Écossaise: dança escocesa, muito popular na Inglaterra. 

 Plainte 

 Boulangère: dança de origem francesa. 

 Combattants: dança marcial.  

  Polonaise ou Polaca: geralmente em sua versão barroca. 

 Badinerie. 

 Scherzo: movimento acrescentado a algumas suítes no romantismo, inexistente 

durante o Barroco. Surgiu a partir do minueto. 

 Passacagglia: um “pasacalle” de origem italiano. 

 Rejouissance: "regozijo". 
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Teatro 

 
 

Idade Média 

 
1. História do Teatro Medieval: 

 

O teatro é uma das mais antigas expressões artísticas do Homem, que sempre lhe 

dedicou espaços arquitetônicos notáveis, principalmente na Época Clássica e, depois, no 

Renascimento, até aos nossos dias. Pode ter nascido já no III milénio a. C., no Antigo 

Egito, com as celebrações em torno dos momentos marcantes da figura do faraó, 

principalmente naquilo que o divinizava ou fazia dele senhor das suas terras e súbditos. 

Esta sacralidade vigorará na Antiguidade Clássica, quando se representavam as 

façanhas dos deuses, como Dioniso, ou tragédias e episódios da criação do Homem e do 

mundo. Recorde-se que o termo teatro para os Gregos, como para os Romanos, 

designava o espaço cénico e o espaço da assistência, o conjunto arquitetônico onde se 

desenrolariam géneros como o drama ou tragédia, a comédia, os enredos, etc.  

A tragédia foi o 

género que mais cedo 

ganhou notoriedade, 

porque era considerado 

também o único 

representável, como 

renovação do indivíduo 

através da morte ou do 

sofrimento. Os maiores 

autores de tragédias 

foram os atenieneses do 

século V a. C. Ésquilo, 

Sófocles e Eurípides. 

Fatalista, heroico, 

musical também, convidativo à meditação e à filosofia, para Ésquilo era o coro o 

principal elemento cénico na obra teatral. Sófocles surgiu já como um tragediógrafo 

mais próximo do ideal do cidadão, conciliando poesia, política, ideais de cidadania e 

espírito atlético, numa versão mais humanizada da tragédia. Ambos os autores se 

mantiveram sempre dentro do cânone da tragédia, o que já não fez Eurípides, mais 

revolucionário e vanguardista, pois pretendia, por exemplo, desagrilhoar o indivíduo da 

religião e das instituições. Veio depois a comédia, com Aristófanes, por exemplo, mas 

como instrumento de sátira e crítica do mundo, de idealismo político e vivencial. Depois 

do século IV, surgiria a "nova comédia", com Filémon e Menandro, mais trivial e 
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divertida, como fariam os Romanos com o grande Plauto, um criador de géneros 

cómicos, mas sempre crítico e reflexivo.  

Na Índia, onde o teatro engloba também a dança, a expressão corporal e o canto, a 

representação servia principalmente para relatar epopeias e histórias das origens, num 

esplendor de expressões e sentimentos. A canção e a dança eram também importantes 

no teatro da China antiga. O argumento tinha pouca importância, valendo mais as cenas 

em si, com o seu movimento. No Japão, é de realçar o teatro de marionetes, frequente a 

partir do século XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Ocidente, entretanto, com a queda do Império Romano, também o teatro 

desapareceu até perto do ano mil, altura em que surgiram os jograis itinerantes com as 

suas canções e enredos cómicos e satíricos. Mas o teatro religioso foi aquele que mais 

marcou a Idade Média, tendo tido a sua origem nos dramas litúrgicos em Latim, que 

eram talvez representados nas escolas catedralícias ou monásticas por mestres e 

estudantes. Os clérigos, nas grandes festas religiosas, representavam estes dramas nos 

santuários, o que é assinalado desde o século XI na Alemanha, França e Inglaterra. O 

século XI trará as línguas vulgares e o profano ao teatro medieval, nos adros das igrejas 

com atores laicos a representar. Estamos no tempo dos mistérios (temas do Antigo ou 

Novo Testamentos), dos milagres (das vidas de santos), dos autos, das moralidades (os 

temas mais recorrentes eram a morte, o desejo e a fé), dramas onde muitas vezes 

surgiram temas escatológicos e milenaristas (por exemplo, o Jogo do Anticristo, da 

Baviera do século XI, ou Esposo, drama francês do século XII). Recordem-se nomes 

como os do francês do século XV, Arnoul Gréban (o seu Mistério da Paixão demorava 

quatro dias a representar e tinha mais 35 000 versos!), ou de Duzentos, o também 

francês Rutebeuf, com o seu Milagre de Teófilo. A Idade Média também tinha "teatro" 

cómico, com as farsas. Em Portugal, surgiu, em finais do século XV e meados da 

centúria seguinte, o teatro de Gil Vicente, de gosto medieval mas, de certa forma, de 

temática profana já renascentista. 
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Renascimento 

 
1. Introdução: 

 

Durante a idade média, na Europa, o teatro tinha um papel muito importante para a 

igreja católica. A produção e a apresentação de peças religiosas atingiram seu auge no 

século 14. Mas a situação se transformou no século 15, com a decadência do teatro 

ligado à religião, devido ao impacto do renascimento. O homem, e não Deus, passa a 

protagonizar a cena. 

Não foi por acaso que a figura do bobo da corte se tornou popular durante o 

renascimento, embora o personagem tivesse nascido na antigüidade. Depois de ter 

passado sem destaque durante a idade média, o bobo ganhou espaço no teatro 

renascentista, articulando as dúvidas e incertezas de um momento de grande 

transformação ideológica. 

 

2. A Commedia dell'Arte: 

 

Surgiu na Itália, ainda durante a idade média. 

Eram espetáculos teatrais populares, 

apresentados nas ruas, sem texto fixo. 

Caracterizavam-se também pela utilização de 

máscaras e pela presença de personagens como 

Arlequim, Pierrot, Colombina, Polichinelo, 

Pantaleão, Briguela. 

Ao lado, "Pierrot, Arlequim e Colombina", 

por Di Cavalcanti (1922). 

 

Provavelmente você já ouviu falar de alguns 

desses personagens, que fazem parte inclusive 

do carnaval brasileiro. 

O sucesso dessa comédia popular instigou a 

curiosidade dos príncipes e intelectuais. O apelo 

a todos os sentidos, por meio da música, dança e mímica explica a aceitação que o 

gênero ganhou entre o público. Das ruas, a comédia passou aos palácios, onde se 

aperfeiçoou e enriqueceu. Com a "Commedia dell'Arte", a Itália viu nascer os primeiros 

atores profissionais em companhias organizadas. 

 

3. A Base da Comédia Atual: 

 

O tema das peças tinha diversas fontes: comédias antigas, pastorais, contos, peças 

populares, eruditas etc. Muitas vezes falava de um casal apaixonado que precisava fugir 
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para se casar, pois o pai da mocinha opunha-se ao enlace. Os criados cômicos eram os 

personagens mais conhecidos. Em geral era uma dupla, um inteligente e ardiloso e o 

outro, meio idiota. 

As peças tinham três atos, precedidos de um prólogo, e muita rixa, acessos de 

loucura, duelos, aparições, pancadaria, disfarces, raptos, enganos e desenganos. A 

estrutura, basicamente, sobreviveu e chegou até as comédias dos dias de hoje. 

 

4. Molière: 

 

O comediógrafo francês mais importante foi Molière, cujo nome real é Jean-Baptiste 

Poquelin (1622-1673), considerado o patrono dos atores franceses. Além de escritor, foi 

encenador e ator. Sua obra tem forte influência da "Commedia dell'Arte". 

Durante 12 anos, Jean-Baptiste excursionou como ator pelo interior da França, 

iniciando também sua carreira de autor. Em 1643, fundou a companhia de teatro (Trupe) 

e em 1645 adotou o pseudônimo Molière. 

 

A companhia faliu, e Molière foi parar na prisão, por causa de dívidas. Fundou 

depois outra companhia com a ajuda do mecenas (patrocinador) Príncipe Conti. Em 

1658, em Paris, representou no museu do Louvre, diante da Corte de Luís 14. 

Produzindo numa época em que a tragédia era mais respeitada, por ser considerada 

"a única forma digna de homens sérios", Molière procurou elevar a comédia à mesma 

categoria. 

Segundo suas próprias palavras: "Talvez não se exagerasse considerando a comédia 

mais difícil que a tragédia. Porque, afinal, acho bem mais fácil apoiar-se nos grandes 

sentimentos, desafiar em versos a Fortuna, acusar o Destino e injuriar os Deuses do 

que apreender o ridículo dos homens e tornar divertidos no teatro os defeitos 

humanos". ("Crítica da Escola de Mulheres") 
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Também é considerado o primeiro diretor teatral, da forma como concebemos hoje: 

ensaiando longamente os espetáculos, atento aos menores detalhes. Criou textos que 

ressaltavam suas qualidades. Para explorar os melhores talentos de sua trupe, adaptava 

os papéis aos atores. 

Suas principais peças foram "As Preciosas Ridículas", "Escola de Maridos", "Escola 

de Mulheres", "A Crítica da Escola de Mulheres", "Tartufo", "Don Juan", "O 

Misantropo", "Georges Dandin", "O Avarento" e "O Doente Imaginário". 

 

5. A Comédia Francesa: 

 

Originalmente, a "Comédie-Française" foi a Sociedade dos Comediantes Franceses. 

A designação serviu para diferenciá-la da Sociedade dos Comediantes Italianos e da 

Comédia Italiana. 

Foi fundada por Luís XIV, em 1680, para juntar duas companhias parisienses, a do 

Hôtel de Bourgogne e a do Teatro Guénégaud - no caso desta, surgida após a morte de 

Molière, com atores de sua companhia. 

A "Comédie-Française" ou "Théâtre-Française" é o único teatro, atualmente, a ser 

gerido por uma sociedade ao mesmo tempo artística, comercial e estatal (o governo 

francês participa com 80% do orçamento) e um dos únicos com uma companhia 

permanente de atores. 

 

 

Barroco 

 
1. História do Teatro Barroco: 

 

O Barroco foi um movimento cultural e filosófico da história da cultura ocidental que 

teve início em Itália e decorreu, aproximadamente, entremeados do século XVI e 

meados do século XVIII. 

 Assiste-se neste movimento à exaltação dos sentimentos e da religiosidade expressos 

de forma intensa, dramática e emocional. 

Na Espanha o modelo teatral barroco surge, em 1625, com Calderon de la Barca. 

Este autor foi nomeado dramaturgo oficial da corte, onde desenvolveu uma vasta obra e 

diversos géneros teatrais, entre os quais as zarzuelas, um género de teatro tradicional 

espanhol muito apreciado pelo público. Deste autor destacam-se as obras O grande 

teatro do mundo e A vida é sonho. 

 Lope de Vega surge, também nesta época, como o fundador da comédia espanhola, 

tendo desenvolvido uma vastíssima obra de referência mundial. 

 Na França, Luís XIV instituiu um regime de apoio financeiro aos artistas, tendo 

prestigiado as artes, entre as quais o teatro. Fundou em1680 a companhia estatal 

designada por Commédie Française que, ainda hoje, desenvolve a sua atividade teatral. 
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 Na dramaturgia, apoiou escritores que são uma referência universal, destacando-se 

Corneille, Racine e Molière. 

As salas de espetáculo inserem-se no estilo designado por teatro à italiana. Eram 

construídas em forma de ferradura e orientavam-se perpendicularmente ao palco. O 

público assistia sentado na plateia e também em camarotes e frisas que circundavam a 

cena. Geralmente nas cúpulas das salas podiam apreciar-se pinturas de artistas 

reconhecidos. 

A maquinaria existente nestes teatros permitia realizar espetáculos complexos e de 

grande exigência técnica. 

Os teatros à italiana são património cultural e foram remodelados ao longo das 

épocas estando hoje apetrechados com novos recursos tecnológicos que se associam aos 

dispositivos originais (verdadeiras caixas de mágica), proporcionando grandes 

montagens de teatro, ópera e dança. 

Em Portugal. 

O Teatro Nacional de S. Carlos é representativo deste estilo arquitectónico, tendo 

sido inaugurado pela rainha D. Maria I, em 1793, na cidade de Lisboa. Desde a sua 

inauguração, este teatro tem apresentado grandes produções nacionais e internacionais 

da ópera e do bailado. 
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