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Definições	  
•  Canção folclórica 

•  "... Não é canção popular... mas a música do 
povo, não apenas a música admirava as 
pessoas, mas, em sentido estrito, a música criada 
pelo povo."Krehbiel, Afro-American Folksongs 

•  Spiritual 
•  "Spirituals negros são um tipo de canção 

folclórica, uma forma musical que é nativa e 
específica da experiência religiosa nos 
Estados Unidos dos africanos e seus 
descendentes.” Albert Murray, Stomping the Blues 



Caracterís0cas	  dos	  Spirituals	  
•  Métrica	  (na	  maior	  parte	  2/4	  ou	  4/4)	  

•  Ritmo	  e	  melodia	  são	  mais	  importante	  que	  as	  palavras	  (às	  
vezes	  resultando	  em	  terminações	  de	  palavras	  omitadas	  
que	  podem	  mudar	  o	  sen0do	  do	  texto)	  

•  Palavras	  condensadas	  para	  preencher	  os	  requisitos	  
rítmica	  (comprimindo	  duas	  sílabas	  em	  uma	  em	  que	  a	  
palavra	  caiu	  sobre	  a	  ba0da	  4,	  ou	  seja,	  "David	  LiMle	  play	  
on	  your	  harp	  hallelu	  (ja)”	  

•  Graus	  3,	  5	  e	  7	  na	  melodia	  rebaixados	  



Tipos	  dos	  spirituals	  
•  Lenta e sustentada, melodias de frases longas 

•  Examples são “Deep River,” “There is a balm in Gilead” 
e “Po’ mourner” 

•  Sincopado, melodia episódica segmentada 
•  “Little David play on your harp” e  “Ain’t goin’ to study 

war no more” 

•  Chamada e resposta (responsorial): alternância de 
solo versículo com a resposta coral de uma palavra 
ou frase 
•  Ritmo rápido com a condução do ritmo ie. “Go down 

Moses,” “I jus’ come from de fountain” or “Walk 
together Children” 



Fontes	  dos	  textos	  
� Bíblico 

�  Antigo Testamento: experiências de frustração e a 
reigião como veículo da libertação como mostrado 
nas histórias do hebraico está em cativeiro  

       Example: “Joshua fit the battle of Jericho” 
 

�  Novo Testamento: Textos, muitas vezes voltadas para 
a morte de Jesus, porque os escravos identificados 
com o sofrimento universal representado pela morte 
de Jesus na cruz.  

 
   Exemplo: ”He never said a mumblin’ word” 



Fontes….. 
� As experiências religiosas 

�  "A esperança por outro mundo" ou 
libertação após a morte.  

  Exemplo “Swing low sweet Chariot” e 
   “Give me Jesus”  

 

� O mundo da Natureza e a religião 
�    Exemplo “Deep River”  



Temas e assuntos 
� Temas recorrentes: trabalho diário,  

cansaço, sofrimento, esperança para a 
libertação (através da libertação ou da 
morte), luta e resistência 

� A maioria dos temas se preocupa com o 
que a Bíblia diz e como viver com o 
Espírito de Deus 

� Temas principais eram Jesus e Moisés 



Mensagens Codificadas 
�  Canções de Sinais 

�  um cantor ou grupo de cantores comunicada 
no código que um determinado evento - como 
uma fuga planejada de uma fazenda – era 
iminente 

�  Canções Mapa 
�  letras que continham elementos de um mapa 

que direcionavam as pessoas para pontos 
significativos de fuga ao longo das rotas do 
Underground Railroad 



Spirituals decodificados / 
palavras e frases-chave 
�  Home, Heavenly land, promised land: Tudo 

que se refere a um país livre e doce, um 
refúgio para escravos 

�  Chariot, train: fugitivos correndo para um país 
livre, por meio de um trem ou carro 

�  Wade in the Water: andar ("entrei") em água, 
de modo que os cães não podem cheirar 
suas trilhas 

�  Stations: Pontos ao longo da Underground 
Railraod 



Palavras e frases-chave.... 
�  Follow the drinking gourd: constelação de 

estrelas conhecida como Ursa Maior, que 
contém a Estrela do Norte 

�  Couldn’t hear nobody pray,Way down 
yonder by myself: tentativa  falhou. Estamos 
todos tentando re-grupo 

�  River Jordan: Ohio River, que não é fácil de 
atravessar 

�  Steal way, steal away home,I ain’t got long to 
stay here: a fuga da plantação é hoje à noite 



Cedo	  performances	  
•  1860s - publicação de 

coleções 

•  Fisk Jubilee Singers,  
•  1871 spirituals primeiras 

escritas com "harmonia 
acadêmica" se torna 
transformação do espiritual 
dos confins da música da 
igreja rural à sala de 
concertos formais 

•  Hampton Singers 
•  Siga em estilo de Fisk 

Jubilee Singers 
Hampton Singers, 1874 



Para ouvir… 
�  Exemplos colecionaram da Smithsonian (Coleção histórico) 

�  I just come from the fountain 
�  Stand still, Jordan 
 

�  Exemplos para soloista 
�  His name so sweet (Barbara Hendricks, sop./Hall Johnson, arr.) 
�  Hold on! (Barbara Hendricks, sop/ Dmitri Alexeev, arr. and 

piansita) 

�  Exemplos do arranjos coro 
�  Eiljah Rock (Moses Hogan Singers,Hogan arr.) 
�  I couldn’t hear nobody pray (Ambroaian Singers, Jessye 

Norman, Willis Patterson arr.) 
�  My soul’s been anchored in the Lord (Moses Hogan 

Singers,Hogan arr.) 
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