
 

 

ARTE – (MÚSICA) 
Nome:  Data: ___/___/______ 

Unidade Escolar:  Ano: 5º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento/Conteúdos:  

Contextos e Práticas: A diversidade musical de outras culturas e a diversidade de gêneros musicais. 

Habilidades:  

(GO-EF05AR13-D/E) Compreender e respeitar a diversidade musical de outras culturas, conhecendo 
e apreciando diversos gêneros musicais. 

 

 

MÚSICA ITALIANA II 
 

 

 

Como já estudamos na atividade anterior, a música italiana possui vários ritmos tradicionais, como 

o trallero, a rima ottava e a tarantela. 

A Itália também é o berço de renomados compositores, que com suas obras primas são conhecidos 

em todo o mundo, podemos citar Diuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, Antonio 

Vivaldi, Domenico Scarlatti e Arcangelo Corelli. 

Verdi, Puccini e Rossini compuseram diversas óperas, e foi na Itália que ópera nasceu, mas a 

primeira delas, que se chamava Dafne, foi composta por Jacopo Peri e foi apresentada entre 1597 

e 1598, no fim do século XVI. Logo a ópera se tornou muito popular em toda a Europa. 

Mas o que é uma ópera? 

De acordo com o dicionário Grove de Música, ópera é uma “obra musical dramática em que alguns 

ou todos os papéis são cantados pelos atores; uma união de música, drama e espetáculo, com a 

música normalmente desempenhando a principal função.” 

Assim os atores/cantores de ópera representam papéis no palco, enquanto uma orquestra executa 

a música, e muitas vezes pode apresentar algum tipo de dança, como o balé. 

 

 



 

 

ATIVIDADE I 

 

Vamos apreciar um trecho da peça Aída, de Verdi, com a interpretação do tenor italiano Luciano 

Pavarotti. 

A peça nos conta sobre o amor entre a princesa etíope Aída e o comandante do exército egípcio, 

Radamés. O vídeo abaixo está completo e legendado, e ocorreu no ano de 1985. Vamos assistir um 

pouquinho do vídeo? Você também pode procurar por versões mais atuais para poder assistir e 

comparar figurinos, cenários, efeitos utilizados na peça, qualidade sonora de gravação, dentre outros. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tlzLE9t3qPg (Acessado em 04/05/2022). 

 

 

ATIVIDADE II 

 

Em relação a ópera, faça uma pesquisa na internet para aprofundar seus conhecimentos e responda 

as seguintes questões: 

 

a) O que é Ópera? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

b) O que é uma Ária? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

c) O que é um libreto? 

_________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=tlzLE9t3qPg


 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

d) Qual foi a primeira Ópera? Quem a compôs? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

e) Quando surgiu a Ópera. 

_________________________________________________________________________________ 

 


