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Este e-book é um presente que o

Quartier des Arts preparou especialmente para você.

Além de trazer informações importantes sobre a melhor 

forma de aproveitar um concerto ao vivo, ele reforça o 

conceito do grupo, de oferecer conteúdo exclusivo e de 

qualidade para as participantes. Boa leitura!



PREPARE-SE:
O CONCERTO ACABA DE COMEÇAR

A cada ano que passa, o Quartier des Arts afirma sua história. 

O caminho, que celebra o gosto pela arte, a leveza ao tratar 

dos conteúdos e a constante evolução das pessoas que 

fazem parte dele está se mostrando rico e gratificante.

A cada novo evento, a cada novo encontro ao longo dos 

últimos anos, conseguimos consolidar essa verdadeira 

confraria de pessoas apaixonadas por literatura, cinema, 

artes plásticas, que conseguem aproveitar tanto as 

experiências do mundo virtual como do presencial de 

forma plena.  Nada mais poderia faltar a um grupo com 

tantas pessoas bacanas, inteligentes, interessadas que se 

relacionam com total sintonia.

Ou melhor, faltava a trilha sonora!  E ela já chegou, pois com 

esse ebook damos mais um passo nas atividades de música 

como conteúdo regular dos encontros do Quartier des Arts, 

tanto ao vivo como no Facebook.

Agora, juntam-se ao time de especialistas mais dois nomes 

de peso da música clássica. São eles André Cortesi e Clarice 

Miranda. Ele, instrumentista e professor, com sólida carreira 

no Brasil e exterior. Ela, uma profunda conhecedora do 

assunto, educadora musical, musicoterapeuta, soprano e 

autora de vários livros. Ambos com uma visão ao mesmo 

tempo técnica e acolhedora, ou seja, com o imenso 

background que possuem, tornam todo seu conhecimento 

disponível de uma forma leve e prazerosa.

Esse é o espírito do Quartier des Arts. E você faz parte dele. 

Um abraço,

Fundadora do Quartier des Arts

Rita Lobo

Tianyi Lu © Melbourne Symphony Orchestra - fonte: https://gulbenkian.pt/musica/en/evento/41343/



A MÚSICA É PARA TODOS

Você sabe o que é música clássica?  

Uma das definições bem aceitas diz que é a música escrita 

em uma partitura por um compositor que segue determina-

das regras para criá-la. Até porque, é a partir dessa partitura e 

dessas regras que o intérprete vai fazer a sua leitura e, assim, 

executá-la com perfeição.  Outras classificações dizem que 

ela se refere às composições do período musical chamado 

classicismo, ou seja, compostas entre 1750 a 1820.  

O importante é que a música clássica é uma linguagem 

universal, pois uma obra de Mozart é executada exa-

tamente da mesma maneira por um músico brasileiro, 

chinês ou italiano. Pelo menos em seus conceitos funda-

mentais. Ela dá às pessoas a oportunidade de desfrutá-la 

por todos os tempos, como ouvinte, da mesma forma que 

do seu criador e intérprete. 

Nunca na história da humanidade o homem teve tantas 

oportunidades como hoje para ouvir músicas de épocas, 

estilos e ritmos tão variados, na hora que quiser e no veículo 

que escolher. Com a internet, a busca também é facilitada 

e o ouvinte pode, em segundos, se aproximar daquilo que 

busca.

A música sempre foi e sempre será a companheira do 

homem e está presente em todas as culturas. A atividade 

musical nunca deixou de existir, desde os primeiros tem-

pos da humanidade, nos rituais sagrados, no trabalho, nas 

festas. Ou seja, na vida!

Esse é um grande motivo para celebrar!

Saudações musicais

Clarice Miranda
Parceira de Música do Quartier des Arts



O RITUAL DOS CONCERTOS

E se pensássemos na música como um ritual e nos locais 

onde elas são tocadas como templos? Olha, não seria má 

ideia.  Não para trazer um distanciamento, muito pelo 

contrário. O que queremos é nos beneficiar da beleza de 

acordes e melodias de uma forma plena e transformadora. 

Interagir com sutileza, aproveitar cada momento e, assim, 

ter uma experiência única e completa. Por isso, aqui vão 

algumas dicas de como nos comportarmos dentro de uma 

sala de concerto. 

Entendendo a dinâmica de uma sala de concerto. Audição, 

conduta e interação.



Existe um código de conduta na música clássica que não é 

explícito, mas acaba sendo importante conhecer.

Veja as mais importantes “regrinhas” para levar em conta 

quando for a um concerto. 

Em primeiro lugar, a pontualidade é muito importante. E os 

locais tradicionais de música clássica costumam fechar as 

portas quando a música começa. Apenas na segunda obra, 

se houver, é que as portas novamente são abertas. Prepare-

se para não perder nem um minuto da experiência. 

1

2
Assim que entrar na sala de espetáculo, procure pelo 

programa que geralmente é entregue na entrada. Nele, 

estão as informações importantes sobre as obras que você 

vai ouvir e também sobre os intérpretes. 

3
No palco, você verá as cadeiras vazias e, em frente a elas, 

estantes com partituras. Os músicos entram pelas laterais, 

se dirigem aos seus lugares e tocam pequenos trechos 

musicais com a função de aquecer os instrumentos. 

Quando a sonoridade diminui, há a entrada do spalla, ou 

seja, o primeiro violino. Ele é o responsável pela afinação 

da orquestra. A entrada dele é recebida com aplausos 

da plateia. Ele fica então em frente à orquestra e inicia a 

afinação. Com um gesto, pede o som de uma nota que 

servirá de base para a afinação de todos os instrumentos. 

Esse som é dado pelo oboé. 

4
Depois da afinação e com todos sentados, é hora da 

entrada do maestro e, mais uma vez, o público aplaude. 

Ele se dirige aos spallas e os cumprimenta. Um gesto 

simbólico que representa o cumprimento a todos os 

músicos da orquestra. Depois ele agradece à plateia e se 

prepara na sua posição. Com o olhar, confirma se está tudo 

em ordem na orquestra para começar a reger. O momento 

mágico, o concerto, tem início!

10 D ICAS DE OURO



Quanto aos músicos, eles também podem aplaudir, 

especialmente quando há um solista convidado. Ou batem 

os pés no chão, ou, os que portam arcos, como os violinistas, 

batem suavemente com eles nas estantes das partituras.

1 0

E para saber quando é  o final do espetáculo? Simples. É no 

momento em que o maestro se volta para a plateia. Aqui, sim, 

os aplausos serão muito bem vindos! Se você gostou, pode 

aplaudir incansavelmente e em voz alta falar Bis e Bravo. 

9

Existem quatro grupos de instrumentos e eles levam o 

nome de naipes. Há o naipe de cordas (que ficam logo na 

frente), o de madeiras, constituído por instrumentos de 

sopro(em frente ao maestro, atrás das cordas), de metais 

(na terceira fila) e de percussão (ao fundo do palco). 

8

Você sabe a diferença entre uma orquestra Sinfônica e uma 

Filarmônica?  Apesar de nomes distintos, elas são iguais 

na sua constituição instrumental. O que muda é como 

cada uma é administrada e mantida financeiramente. Uma 

filarmônica é mantida por instituições privadas e uma 

sinfônica por instituições públicas.  

7

Entre um movimento e outro, há um intervalo de silêncio 

de poucos segundos. Os músicos se concentram para 

a execução da próxima parte, que exige técnicas e 

interpretações diferentes. Neste momento o silêncio é 

necessário.

6

Existe o momento certo para aplaudir um espetáculo 

de música clássica.  As obras são divididas em partes, 

ou movimentos, e não há aplausos entre eles. Por isso, 

é importante ver o programa, pois ali está a informação 

sobre em quantas partes está dividida a obra que será 

executada. Os aplausos deverão vir só no final do último 

movimento de cada obra.

5

Apesar de todos os recursos da 

tecnologia que hoje temos à nossa 

disposição, nada se compara 

à gratificante experiência de 

ouvir música ao vivo. Recebemos 

instantaneamente as sensações 

desse intenso e maravilhoso 

encontro. Ou seja, essa é a 

principal dica: vá às salas de 

concerto e aproveite!



UMA VIAGEM PELA MÚSICA
Onde assistir grandes espetáculos musicais

A experiência da música clássica atravessou o tempo e o 

espaço. São muitas oportunidades de escutar obras dos 

melhores compositores, de todos os lugares do mundo, e 

de todas as épocas. Instrumentistas virtuoses sabem como 

ninguém nos transmitir as sutilezas que tais peças possuem. 

Veja aqui algumas salas de concerto mundialmente 

reconhecidas por acústica e programação musical de alta 

qualidade: 

SÃO PAULO

Sala São Paulo

NOVA IORQUE

Metropolitan

BERLIN

Teatro da Filarmônica de Berlin

AMSTERDAN

Royal Concert Hall

VIENA

Musikverein



Clássicos por um lado, populares por outro
Beethoven, Bach, Tchaikovsky, Brahms, Vivaldi. Quem já 

não ouviu falar? São compositores cujas obras ganharam 

repercussão ao longo dos séculos e são até mesmo 

cantaroladas. Há diversos representantes, especialmente 

europeus e russos. 

Talento dos trópicos
Podemos ficar tranquilos. Nós brasileiros também temos

lugar de honra no panteão da música clássica e Heitor Villa 

Lobos é o nome reconhecido internacionalmente como 

um grande compositor e regente. Tanto que, no dia da sua 

morte (que virou o Dia da Música Clássica no Brasil), o New 

York Times dedicou a ele um importante editorial.

Desconhecidos? Nem tanto
Alguns expoentes da música clássica são ícones 

fundamentais nos seus lugares de origem, é o caso de 

Pablo Casals, nascido em Barcelona. Assim como Villa-Lobos, 

ele expandiu as fronteiras e encantou as salas de concerto 

do planeta com seu virtuosismo no violoncelo e também 

como maestro. O famoso (e maravilhoso) Palau de la Música 

Catalana, em Barcelona, é um programa imperdível e causa 

deslumbramento no público por sua arquitetura e acústica.

UM MUNDO DE POSSIB IL IDADES
A música clássica tem várias facetas. Basta querer descobri-las.

VENEZA

Vivaldi

RIO DE JANEIRO

Heitor Villa Lobos

BARCELONA

Pablo Casals



Essa pequena degustação do universo da música 

clássica é apenas o começo. Vem muito mais por aí. 

Agora que a música faz parte do Quartier des Arts, 

temos ainda muito que conhecer e ouvir!

Vamos dar as boas-vindas a essa arte que promove um 

encontro entre você e a sutileza dos sons.  
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A Regent Seven Seas Cruises preparou 
exclusivamente para as Quartières uma oferta 

exclusiva! Entre em contato  com a Paula 
por este e-mail e conte com uma vantagem 

especial para a sua viagem dos sonhos: 

prmelo@oceaniaregent.com 
Válido até 31-12-18

Este e-book
é um oferecimento da

Primeira patrocinadora  oficial do Quartier 

des Arts. E isso é muito simbólico, pois além 

de trazer a quintessência da elegância e do 

conforto, respresenta o conceito de ir além, 

de desbravar “outros mares” pela via do olhar, 

do encantamento e da curiosidade. O mesmo 

que a cultura faz!

Em perfeita sintonia com nosso grupo
REGENT SEVEN SEAS CRUISES



www.quartierdesarts.com.br - grupoquartierdesarts@gmail.com

I d e a l i z a ç ã o

Clarice Miranda
C o n s u l t o r i a  d e  C o n t e ú d o 

A p o i o

P r o j e t o  G r á f i c oP r o d u ç ã o

Eventos e Ações Especiais

C o n s u l t o r i a  M u s i c a l

Fotos de Maristela Martins cedidas gentilmente por Aline Moraes  -  Acervo do Festival Musica Nova pela Iracema Arte e Cultura.


