
Gênero musical

Gêneros Cultural (português brasileiro) ou gênero culturais
(português europeu) são categorias que contêm peças Cultu-
rais, partilha de vida e bem estar. Os géneros definem
e classificam Notícias em suas qualidades. Entre os di-
versos elementos que concorrem para a definição dos gé-
neros, podem-se apontar:

• instrumentação (que instrumentos são mais frequen-
temente usados);

• texto (conteúdo sacro, profano, romântico, idílico
etc.);

• função (prelúdio, encerramento, Festa, ritual etc.);

• estrutura (linear, segmentada, repetitiva etc.);

• contextualização (local de interpretação, contextu-
alização geográfica, contextualização cronológica,
contextualização etnográfica etc.)

1 Analisando géneros

como música indiana, são definidos geograficamente; ou-
tros, como música barroca, são definidos cronologica-
mente. Outros são definidos por requerimentos técnicos.
Outros gêneros, por outro lado, são um tanto vagos, e po-
dem ser criados pelos críticos; post-rock, por exemplo, é
um termo definido por Simon Reynolds. Outros, como a
música de videogame, se definem pela mídia utilizada.
Dizer que uma música é do “gênero Romântico” é sim-
ples, mas o explicar o porquê de a música ser deste gênero
exige uma análise mais profunda, definindo as caracterís-
ticas do romanticismo nas diversas regiões e nos diferen-
tes autores, línguas, formas musicais etc.
Atualmente, nas universidades anglo-saxônicas, estudam-
se gêneros musicais com base em cinco perguntas a serem
respondidas, os cinco “W"s:
Em Inglês - em Português

1. What - O quê?

2. Who - Quem?

3. Where - Onde?

4. When - Quando?

5. Why - Por quê?

Num teste apresentado em aula de música, toca-se um
trecho curto de uma gravação (uns 6 segundos) de uma
obra qualquer. A obra pode ser cantada, ou instrumental
e de qualquer época e gênero. Em seguida, os alunos têm
de ser capazes de definir o estilo desta, respondendo as
perguntas dos cinco “W"s.
Se o trecho musical tocado fosse uma missa, na pergunta
“por que?" obviamente a resposta incluiria que:

1. há canto coral, e

2. o canto está escrito em Latim.

3. o texto é litúrgico e se capaz de captar o movimento,
pode-se dizê-lo:

4. parte do Agnus Dei, por exemplo.

As outras perguntas ajudam a responder outras caracte-
rísticas importantes que definem o gênero: Missa.
O importante é não confundirmos nunca forma musical e
gênero musical.

2 Controvérsias do gênero

Algumas pessoas acreditam que a categorização musical
é inútil. John Zorn, por exemplo, um músico cujo traba-
lho cobriu vários gêneros, escreveu, em Arcana: musici-
ans on music , que gêneros são ferramentas usadas para
“comercializar uma visão pessoal complexa de um ar-
tista”, alegando também que, às vezes, gêneros represen-
tam esforços de marketing ao invés da distinção musical
de fato. Outros artistas acreditam que é culpa do próprio
artista por criar um trabalho que pode ser colocado numa
mesma classe compartilhada com outros.
Classificar música por gênero é ainda fato, deixando mais
fácil de distinguir as obras na história da Música através
dos diversos Períodos, Escolas, e idéias que tenham ca-
racteres comum, além de estar aumentando a facilidade
com que indivíduos encontram artistas e estilos musicais
que apreciam.

3 Ver também

• Lista de gêneros musicais
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4 Referências e leitura adicional
• Grout, Donald J.& Claude V. Palisca, History of
Western Music, 843 pp., Norton, Londres, 2001.
(em inglês)

• Atlas de Música (Michels, Ulrich; Gradiva: Lisboa,
2003)

• Style and Genre as a Mode of Aesthetics, por Allan
Moore.

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://www.allanfmoore.org.uk/styleaesth.pdf


3

5 Fontes, contribuidores e licenças de texto e imagem

5.1 Texto
• Gênero musical Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%AAnero_musical?oldid=45463147 Contribuidores: Robbot, Mschlindwein,
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5.2 Imagens
• Ficheiro:Folder_Hexagonal_Icon.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg Li-
cença: CC-BY-SA-3.0 Contribuidores: Obra própria, baseada em: Folder.gif. Artista original: Original: John Cross
Vectorização: Shazz

• Ficheiro:GClef.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/GClef.svg Licença: Public domain Contribuidores: 's
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• Ficheiro:Portal.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Portal.svg Licença: CC BY 2.5 Contribuidores:
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• Ficheiro:Searchtool.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Searchtool.svg Licença: LGPL Contribuidores:
http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz Artista original: David Vignoni,
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