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ARTE 

 

Linguagem: Música. 

Objetos do conhecimento: Contextos e Práticas. 

 

Chiquinha Gonzaga 

 

Chiquinha Gonzaga (1847-1935) foi uma compositora, pianista maestrina brasileira, a primeira 

mulher a reger uma orquestra no Brasil. Autora da primeira marchinha de carnaval "Ô Abre Alas". 

 

Nascimento e juventude 

Francisca Edwiges Neves Gonzaga, conhecida como Chiquinha Gonzaga, 

nasceu no Rio de Janeiro no dia 17 de outubro de 1847. Filha de José Basileu 

Alves Gonzaga, primeiro-tenente, de família ilustre do Império, e Rosa Maria 

Neves Lima, mestiça, filha de uma escrava, uma relação rejeitada pela família 

de Basileu. 

Chiquinha recebeu a mesma educação dada às crianças burguesas da época. 

Estudou português, cálculo, francês e religião com o Cônego Trindade, amigo 

da família. Desde criança, mostrou interesse pela música. Foi aluna do Maestro 

Lobo. Com 11 anos, estreou como compositora com uma cantiga de Natal, 

intitulada “Canção dos Pastores”. 

Fonte: https://www.ebiografia.com/chiquinha_gonzaga/ | Acesso em 21/05/2020 

 

Se possível, assista ao vídeo da primeira marchinha composta por Chiquinha Gonzaga, “Ô Abre-

Alas” (https://www.youtube.com/watch?v=m_vaRKqCDYM) e tente acompanhar a letra da música: 

 

Ô Abre Alas! 

 

Ô abre alas que eu quero passar 

Peço licença pra poder desabafar 

A jardineira abandonou o meu jardim 

Só porque a rosa resolveu gostar de mim 

A jardineira abandonou o meu jardim 

Só porque a rosa resolveu gostar de mim 

Ô abre alas que eu quero passar 

https://www.ebiografia.com/chiquinha_gonzaga/
https://www.youtube.com/watch?v=m_vaRKqCDYM
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Peço licença pra poder desabafar 

A jardineira abandonou o meu jardim 

Só porque a rosa resolveu gostar de mim 

A jardineira abandonou o meu jardim 

Só porque a rosa resolveu gostar de mim 

Eu não quero a rosa 

Porque não há rosa que não tenha espinhos 

Prefiro a jardineira carinhosa 

A flor cheirosa 

E os seus carinhos 

Ô abre alas que eu quero passar 

Peço licença pra poder desabafar 

A jardineira abandonou o meu jardim 

Só porque a rosa resolveu gostar de mim 

A jardineira abandonou o meu jardim 

Só porque a rosa resolveu gostar… 

 

Chiquinha Gonzaga 

Fonte: letras.mus.br/marchinhas-de-carnaval/430778/ | Acesso em 16/06/2020 

 

Chiquinha Gonzaga era regente de orquestra, mas também foi autora de diversas músicas 

populares, inclusive marchinhas de carnaval como “Ô Abre Alas!”. Você acha possível misturar uma 

orquestra e carnaval? Veja como isso acontece: 

 

Fonte: folha.uol.com.br/cotidiano/2020/02/orquestra-jovem-de-frevo | Acesso em 16/06/2020 
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No Brasil, o carnaval e as orquestras se misturam, seja no frevo de Pernambuco ou nos desfiles de 

escola de samba de São Paulo, como no vídeo do Maestro João Carlos Martins regendo a orquestra 

e a bateria da escola de samba Vai-Vai: https://www.youtube.com/watch?v=DPSVih12x1o 

 

 

Fonte: Youtube.com.br | Acesso em 16/06/2020 

 

 

Para entender um pouco mais sobre a organização de uma orquestra, veja o vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=LQSEf5r_apc 

 

Fonte: Youtube.com | Acesso em 21/05/2020 

  

https://www.youtube.com/watch?v=DPSVih12x1o
https://www.youtube.com/watch?v=LQSEf5r_apc
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A disposição dos instrumentos no palco varia, mas, em geral, a orquestra fica numa posição próxima 

de um semicírculo e, por questões de equilíbrio, usualmente as cordas ficam na frente, as madeiras 

no centro, atrás das cordas, os metais atrás das madeiras, e a percussão atrás e/ou ao lado dos 

metais. 

Composição de uma orquestra e seus posicionamentos 

 

Fonte:htforum.com | Acesso em 21/05/2020 

 
Agora entenda como funciona uma bateria de escola de samba: 

A bateria de uma escola de samba é uma espécie de orquestra com instrumentos de percussão, 

que devem acompanhar o canto e conduzir o ritmo do desfile. Ela é regida pelo mestre de bateria, 

que é um maestro da bateria. 

Quanto mais rápido e em ritmo mais forte a bateria toca, mais rápido os integrantes costumam 

desfilar, havendo, portanto, uma associação entre a música e o desfile dos integrantes da escola 

de samba.  

Costumam fazer parte de uma bateria de escola de samba os instrumentos surdo, repique, 

chocalho, prato e outros como os das imagens abaixo: 

 

Fonte: Wikipedia.com.br | Acesso em 16/06/2020 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orquestra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumentos_musicais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Percuss%C3%A3o
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1- Complete a tabela, escrevendo quais instrumentos da orquestra você já conhecia e quais 

não conhecia. 

Instrumentos que conheço Instrumentos que não conheço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Agora, complete a tabela, escrevendo quais instrumentos da bateria você já conhecia e 

quais não conhecia. 

Instrumentos que já conhecia Instrumentos que não conhecia 
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3- Na sua opinião, existem semelhanças entre uma orquestra e uma bateria de escola de 

samba ou as orquestras de carnaval? Se sim, quais são essas semelhanças? 

  

  

  

  

 

 

Você sabia? 

 

Reger é a arte pela qual o maestro conduz uma orquestra através de gestos, transmitindo 

aos músicos e musicistas valores e índices que compõem uma obra musical, como 

andamento, ritmo e expressividade. O Brasil, apesar de não ser um país onde a música 

erudita tem tanta popularidade, tem grandes nomes mundiais como maestros como Heitor 

Villa Lobos, João Carlos Martins, Eduardo Lages e Eleazar de Carvalho. Veja a história de 

cada um deles e sua importância para a música erudita brasileira. 

 

Conheça a história de Heitor Villa Lobos:  

https://www.ebiografia.com/heitor_villa_lobos/ 

 

Conheça a história de João Carlos Martins: 

https://www.ebiografia.com/joao_carlos_martins/ 

 

Conheça a história de Eduardo Lages:  

https://www.ebiografia.com/eduardo_lages/ 

 

Conheça a história de Eleazar de Carvalho: 

https://acervo.estadao.com.br/noticias/personalidades,eleazar-de-carvalho,936,0.htm 

 

 

https://www.ebiografia.com/heitor_villa_lobos/
https://www.ebiografia.com/joao_carlos_martins/
https://www.ebiografia.com/eduardo_lages/
https://acervo.estadao.com.br/noticias/personalidades,eleazar-de-carvalho,936,0.htm

