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Música da Antigüidade, música medieval
Setembro/2011

1. Cite alguns instrumentos musicais usados na Grécia clássica.
Pg. 18
Aulos, khitara, lira, flauta de pã, canto etc.

2. Cite algumas contribuições de Pitágoras para o desenvolvimento teórico da Música
na Grécia clássica.
Pg. 17
Pitágoras é considerado o fundador da harmonia musical e e o responsável
pela escala de tons e semitons usada na civilização ocidental. Também ele foi
o sistematizadfor de cada modo
Também foi ele o sistematizador da
associação de cada modo com determinado estado de alma, imbuindo-os de
uma ética especial. Também a ele se deve a análise da música sob a ótica de
uma matemática transcendental, relacionando-a à constituição íntima do
universo, concebido como uma estrutura criada e sustentada através de
relações numéricas perfeitas que produziam a chamada música das esferas

3. Cite algumas teorias atualmente aceitas sobre as possibilidades das origens
sociais da música.
Pg. 09 / 10
Uma teoria considera a música como advinda do desenvolvimento da
linguagem verbal.
A outra teoria sustenta que o homem teria instintos estéticos naturais,
advindos do prazer lúdico. Ou seja, a beleza serviu antes de tudo para
brincar.
Seja como for, as duas hipóteses concordam que a música só teria passado a
ter valor social a partir do momento em que tivesse importância como
procedimento mágico.

4. Qual é a origem ancestral da divisão entre música erudita e música popular?
Explique com suas palavras.
Pg. 10
Ao atingir o estágio civilizado a música passa a ser encarada como
entretenimento, ou seja, para ser a priori ouvida, não criada. Essa função de
entretenimento estaria ligada à consolidação do sistema de classes (esse
entretenimento era o entretenimento da aristocracia da Antiguidade); paralelo
a ela está o uso da música e das artes em geral como veículos de propaganda e
de dominação cultural das classes dominantes sobre as classes dominadas.
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5. O que é cantochão? Cite algumas de suas principais caracterísiticas.
Pg. 20
Cantochão é a denominação aplicada à prática de canto monofõnico utilizada nas
liturgias cristãs, originalmente desacompanhada. O cantochão é o principal
fundamento da chamada música ocidental, sobre o qual toda a teoria musical
posterior se desenvolve. Características típicas do cantochão incluem incipits
melódicos característicos e cadências, o uso de tons recitando em torno do qual as
outras notas da melodia giram, e um vocabulário de motivos musicais
entrelaçadas por um processo chamado centonização.

6. Qual é a origem dos termos bemol e bequadro? Explique com suas palavras.
Pg. 21
Os diferentes hexacordes medievais necessitavam da adaptação da nota si (B,
na notação antiga), entoado um semitom abaixo no hexacorde de F (“B Molle”)
ou na entoação natural no hexacorde de G (“B durum”), o que deu origem,
entre outros, aos termos bemol e bequadro.

7. O que são notas dominante e final na música medieval? A que sistema musical
estão associadas?
Pg. 21
Os modos eclesiásticos são baseados em padrões de seis notas chamados
hexachordes, as notas principais dos quais são chamadas de dominante e
final. Dependendo de onde o final cai na seqüência do hexachorde, o modo é
caracterizado tanto como autêntico ou plagal.

8. O que é escrita neumática? Em que época genérica ela foi mais utilizada?
Apostila de Estruturação Musical, Apêndice 1 (pg. 104)
O sistema modernode notação musical teve suas origens nas neumas (do
latim: sinal ou curvado), símbolos que passaram a representar as notas
musicais em peças vocais do canto gregoriano, por volta do século VIII.

9. Indique, na partitura musical abaixo, onde estão alterações típicas da musica ficta
medieval
WILLAERT – Madona io non lo so
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