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MÚSICA 

Diferentes formações de grupos instrumentais e 
vocais: erudito e popular
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Forma e técnicas de execução
(Erudito)

•Enquanto a maior parte dos estilos de música popular utilize o formato de canções, a 
música clássica utiliza outras formas como o concerto, a sinfonia, a ópera, a música de 
dança, a suíte, o estudo, o poema sinfônico, entre outros.

•Os compositores clássicos frequentemente aspiram instilar em sua obra um complexa 
relação entre seu conteúdo afetivo (emocional) e os meios intelectuais usados para obter 
este conteúdo. 

•Muitas das obras mais apreciadas da música clássica utilizam o desenvolvimento musical, 
processo pelo qual um motivo ou ideia musical é repetido em diferentes contextos, ou em 
formatos e formas alterados.
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•Os gêneros clássicos como a forma sonata e a fuga empregam formas rigorosas de 
desenvolvimento musical.

•O desejo da parte dos compositores da música clássica de obter grandes feitos técnicos ao 
compor sua música, partilhado pelos músicos do estilo, que se deparam com metas 
similares de domínio técnico, é demonstrado pela quantidade proporcionalmente alta de 
tempo que dedicam a instrução e estudo, comparado aos músicos "populares", e pelo 
grande número de escolas secundárias, incluindo conservatórios, dedicados ao estudo e 
ensino da música clássica. 

•O único outro gênero de música, no Ocidente, que apresenta oportunidades comparáveis 
de educação secundária é o Jazz, que é o ritmo musical clássico, mas de não muita 
aceitação nos grandes teatros e nos grandes centros, ditos, de música clássica.
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Teatro de Santa Isabel
http://www.teatrosantaisabel.com.br/conheca-o-teatro/galeria-fotos-teatro.php
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https://i.ytimg.com/vi/thoMnJFDUSk/maxresdefault.jpg
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O Concerto

É uma composição musical escrita para um ou mais instrumentos solistas, cujo 
acompanhamento pode ser feito por uma orquestra ou um piano.

Modernamente o termo tem sido empregado para qualquer espetáculo musical, nos mais 
diferentes formatos .

A origem do termo concerto sempre suscitou discussão entre os musicólogos. Já no início 
do século XVI sua origem era atribuída a duas palavras latinas: a primeira, concertatum (do 
verbo concertare: "combater", "competir") - e a segunda, de consertum (do 
verbo conserere traduzido como "entrelaçar", "atar", mas também, em alguns contextos, 
como "argumentar"). 

Em 1619, Michael Praetorius apoiou a etimologia que dava a ideia de combate, o choque 
entre duas entidades instrumentais distintas tanto em número quanto em sonoridade.
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As principais características do concerto na Era clássica, o qual é tomado como modelo 
até os dias atuais, são:

Três movimentos, dos quais o primeiro é rápido, na forma-sonata, o segundo é lento (sob 
qualquer forma) e o terceiro, novamente rápido, em rondó;

Instrumental, ou seja, o grupo que faz o acompanhamento é geralmente 
uma orquestra completa, uma orquestra de cordas ou uma orquestra de câmara
                 Alguns concertos famosos:
    

Os quatro concertos ,opus 8
 As Quatro Estações , de Antonio Vivaldi

Concertos de Brandenburgo de Johann Sebastian Bach
Concerto para piano nº 21, de  Amadeus Mozart
Concerto para flauta nº 1, de  Amadeus Mozart
Concerto para piano nº 5, "O Imperador", de Beethoven
Concerto para piano nº 1, de Piotr Ilyitch Tchaikovsky
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Imagem: by http://hhpromotionslondon.com/concertos/
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A Sinfonia

É um tipo de composição musical, adaptada da sonata, escrita para orquestra e que 
geralmente é composta por vários andamentos ou secções independentes, embora por 
vezes existam sinfonias compostas num único andamento. 

A sinfonia pode também incluir peças para voz, coro ou instrumento sem 
acompanhamento.

As origens da sinfonia podem ser encontradas na música do Barroco e mais concretamente 
no chamado Concerto Ripieno. Durante o século XVIII e com a chegada do Classicismo, este 
gênero musical foi se reafirmando e tomando a sua forma.

A sinfonia no estilo italiano, com 3 movimentos, começou a ganhar vida por si mesma. Ela 
podia ser composta como uma obra de concerto independente, embora sem solistas. 
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A estrutura da sinfonia é esquema da sinfonia é geralmente composto por quatro 
andamentos e cuja estrutura é a seguinte:

Primeiro Andamento: é escrito segundo as características da forma da sonata, a qual 
inclui três divisões básicas: a exposição (apresentação do tema), o desenvolvimento (auge 
do tema através da utilização de recursos como as modulações, as cadências e a dinâmica), 
e a reexposição (repetição do tema apresentado na exposição mas com algumas 
modificações técnicas).

Segundo Andamento: andamento de tempo lento, escrito segundo uma forma 
tripartida que pode recorrer à estrutura da sonata ou a outras formas, como por exemplo o 
rondó ou as variações.

Terceiro Andamento: andamento composto por minueto e trio ou por scherzo e trio, 
em que o tempo é moderadamente rápido.

 Quarto Andamento: é escrito segundo a forma do rondó ou, por vezes, da sonata e 
em que o tempo é rápido.
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http://www.bachsinfonia.org/about_sinfonia.shtml
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OSESP - Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
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A Ópera

Em italiano a palavra ópera significa “obra musical, trabalho”. A ópera é um gênero de 
música teatral em que uma ação cênica é harmonicamente cantada e acompanhada de 
instrumentos musicais.

 As apresentações são, geralmente, feitas em teatros de óperas, acompanhadas por 
uma orquestra ou grupo musical menor. A ópera é parte da tradição da música clássica 
europeia e ocidental.

A ópera surgiu no começo do século XVII, na Itália. Logo, grande parte das óperas, até 
hoje, é apresentada em latim ou italiano. Suas origens remontam as tragédias gregas e os 
cantos carnavalescos italianos do século XIV.

Nos séculos XVII e XVIII, a ópera espalhou-se pela Europa, passando a ser apreciada, 
principalmente, pela burguesia e aristocracia.
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Uma ópera segue, basicamente, uma programação padrão. Na primeira parte (abertura) é 
tocada uma música pela orquestra. Logo em seguida, vem o recitativo, onde os atores ficam 
dialogando.

 Os personagens secundários participam do coro, enquanto os principais interpretam as 
árias (composições para voz solista).

Óperas mais famosas de todos os tempos:

.Carmen, de Bizet
  . Aída, de Verdi
        . Guilherme Tell, de Rossini

     .Flauta ,de Mozart
  .La Gioconda, de Amilcare Ponchielli 

            .Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni 
                                                         .O Barbeiro de Sevilha, de Gioacchino Rossini 
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http://www.wallpaperup.com/411609/PHANTOM-OF-THE-OPERA_drama_musical_romance_phanton_opera_horror.html
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Forma  técnica de execução
(popular)

Formações musicais são os nomes dados aos grupos de instrumentos que se reúnem 
para a execução de uma música, obra, peça ou tema musical.

               No âmbito popular, são muitas essas formações , mas há aquelas  que se destacam 
dentre essas muitas, a saber: solo, grupo de câmara, combo , orquestra de  câmara , big 
band , banda  e orquestra sinfônica ( INSTRUMENTAL).

                 Solo , grupo de câmara , coro ( VOCAL ).
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O Solo Musical

Em música, é o desempenho de um só instrumento ou cantor ou o trecho musical por 
estes executado. A palavra solo vem da língua italiana e significa sozinho ou à sós.
Seu significado no dicionário da língua portuguesa é:

Solo s.m. Trecho musical executado por uma só voz ou um só instrumento, com ou 
sem acompanhamento, num conjunto coral ou orquestral. [Origem do It.solo, do latim, 
solus, 'sozinho'.] (Dicionário Aurélio). Por extensão, o acompanhamento pode ser feito por 
qualquer grupo instrumental ou vocal.
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A Banda Musical

Uma banda, conjunto ou grupo musical é uma reunião de músicos formada com o 
intuito de tocar arranjos musicais. Pode tratar-se, inclusive, de uma banda militar.

No Brasil, inicialmente a expressão 'banda de música' ou simplesmente 'banda' foi 
utilizada para definir a formação musical composta por madeiras, metais e percussão. 
Essa é a tradicional banda de música a que se refere a famosa canção A Banda, do 
compositor Chico Buarque de Holanda. Uma banda de música infanto-juvenil em ensaio.

Com o surgimento do rock and roll, os grupos que tocavam esse estilo musical 
passaram a ser denominados 'bandas de rock' ou simplesmente 'bandas'. A partir daí, 
"banda musical" ou "banda" passou designar diferentes tipos de grupos e formações 
musicais.
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https://s2.glbimg.com/EtYI76NJ-JyVwzIp2EMTS6X0n5I=/e.glbimg.com/og/ed/f/original/2018/07/30/maxresdefault.jpg
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A Orquestra Sinfônica

•Uma orquestra é um grupo musical típico da música clássica. Uma orquestra de pequena 
dimensão é chamada de orquestra de câmara. Já uma orquestra de grande dimensão é 
conhecida como orquestra sinfônica ou orquestra filarmônica.  

•A diferença entre estes dois tipos de orquestra é que a filarmônica é fundada pelos 
integrantes que a compõem, enquanto na sinfônica os integrantes são recrutados através de 
concurso público.

•Uma orquestra sinfônica ou filarmônica é formada normalmente por 50 a 100 
instrumentistas. A orquestra de câmara costuma ter até 40 integrantes. As óperas 
também costumam ser acompanhadas por uma orquestra.
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Uma orquestra possui, geralmente, mais de oitenta músicos, em alguns casos mais de 
cem, embora em atuação esse número seja ajustado em função da obra reproduzida. Em 
alguns casos, uma orquestra pode incluir músicos freelancers para tocar instrumentos 
específicos que não compõem o conjunto oficial: por exemplo, nem todas as orquestras 
têm um harpista ou um saxofonista.

Uma orquestra sinfônica dispõe cinco classes de instrumentos:
as cordas (violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, harpas)
as madeiras (flautas, flautins, oboés, corn-inglês, clarinetes, clarinete 
baixo, fagotes, contrafagotes)
os metais (trompetes, trombones, trompas, tubas)
os instrumentos de percussão (tímpanos, triângulo, caixas, bombo, pratos, carrilhão 
sinfônico, etc.)
os instrumentos de teclas (piano, cravo, órgão)
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http://www.orquestrasinfonica.se.gov.br/musicos
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O Grupo de Câmara

É um grupo instrumental composta por um menor número de músicos e instrumentos 
musicais do que se comparada com uma orquestra. Normalmente realiza apresentações em 
ambientes restritos, daí o nome "câmara", que nesse caso é referência ao local destinado a 
apresentação. 

Enquanto uma orquestra sinfônica ou filarmônica é composta por mais de cinquenta 
instrumentos e destina-se a apresentação em grandes teatros ou mesmo áreas externas, a 
orquestra de câmara é composta por poucos instrumentos, destinada a apresentação no 
interior de edificações, para um público mais reduzido
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http://concertosinternacionais.com.br/site/portfolio/orquestra-de-camara-nouvelle-europe/
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 A formação mais comum possui primeiros -violinos e segundos-
violinos, violas,violoncelos e contrabaixos, uma ou duas flautas, dois oboés, dois clarinetes, 
dois fagotes, duas trompas, trompetes e tímpanos.Além da orquestra, a música de câmara 
pode ser executada por:

Duetos (ou duos):Piano e outro instrumento (flauta, violino, cello, voz) ou dois 
instrumentos que não sejam o piano.

Trios: Piano, violino e cello
Quartetos: Dois violinos, viola, cello
Quintetos: Piano e quarteto
Sextetos: dois violinos, duas violas, dois cellos
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O Coro

Um coro ou coral (no Brasil) é um grupo de cantores distribuídos por naipes segundo 
a tessitura de suas vozes.

Na música ocidental, um coro misto (de vozes adultas, masculinas e femininas) 
compõe-se de  quatro naipes: Baixos, Tenores, Contraltos e Sopranos; incluindo, algumas 
vezes, também as vozes intermédias : Barítono  e  Mezzo - soprano mais frequentemente 
ditas 2º Tenor e 2º Soprano, respectivamente.
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Exercício
Questão 1

É uma composição musical escrita para um ou mais instrumentos solistas, cujo 
acompanhamento pode ser feito por uma orquestra ou um piano. Modernamente o termo tem sido 
empregado para qualquer espetáculo musical, nos mais diferentes formatos .

            O estilo musical clássico citado acima é 

a.A ópera

b.A sinfonia

c.O poema sinfônico

d.O concerto

e.A suíte
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Exercício
 

Questão 2

Uma orquestra sinfônica dispõe de  cinco classes de instrumentos. Das classes de instrumentos 
abaixo, aponte a qual pertence OS PRATOS:

a.Cordas

b.Metais

c.Percussão

d.Madeira

e.teclas
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