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HISTÓRIA DO ROCK’N ROLL. 

 

Você já parou pra pensar no quanto o estilo de música Rock’n Roll faz parte das nossas vidas? 

Quantas melodias, novas e antigas, você cantarola ou assovia, que fazem parte desse gênero? Já imaginou 

como seria ligar o rádio, a TV, ou criar uma playlist sem nenhuma música de Rock? Já imaginou o mundo de 

hoje sem os mega shows das bandas de Rock? 

Pois até por volta dos anos 1950 era assim, sem rock’n roll. Mas os estilos musicais que viriam a 

formar o rock já existiam. Eram, basicamente, estilos de música tocados e cantados pelos negros norte-

americanos. 

O primeiro que vamos escutar é o Gospel, estilo que era cantado e tocado dentro das igrejas dos 

negros, e que usava textos e histórias bíblicas para compor suas letras. 

Escute: https://www.youtube.com/watch?v=6CLFwW85O20 e responda: 

1. Quais os instrumentos/vozes fazem parte dessa música? 

2. Você consegue identificar se está contando uma história? Se sim, qual história? 

3. Como é a linguagem corporal dos cantores?  

4. Essa música agrada você? Por que? 

 

O jazz e as Big Bands também compunham o cenário musical da época. 

Escute: https://www.youtube.com/watch?v=TYLbrZAko7E e responda: 

1. Esse estilo é cantado ou tocado? 

2. Quais instrumentos fazem parte da Big Band? 

3. Parece ser um estilo religioso? Por quê? 

 

Muito popular na época também era o Blues. 

Escute: https://www.youtube.com/watch?v=PR6pHtiNT_k&list=PLE2FCE195F1CCFCB8 e responda: 

1. Quais instrumentos/vozes fazem parte dessa música? 

2. Parece estar contando uma história? O que faz você pensar assim? 

3. Poderia ser um estilo para dançar? Por que?  

 

Os três exemplos mostrados são de estilos de música negra que estavam em voga no final dos anos 1940, 

preparando o terreno para o Rock’n Roll. Nas próximas atividades vamos ver outros estilos que também 

colaboraram, assim como as condições da sociedade da época que foram favoráveis para o aparecimento 

desse gênero. 

 

Bom trabalho!! 
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