
 

 

 

 

 

  

INSTRUMENTOS DA ORQUESTRA - AULA 02 

(Contextualização e Apreciação) 
 

1. Faça leitura do texto a seguir:  

Desvendando a Orquestra 

Para entender como uma orquestra interage, é importante conhecer como ela 

é formada, quais são os instrumentos usados, o que é uma partitura, o que fazem os 

maestros e os instrumentistas.  

Existem muitos tipos de orquestra, que variam de acordo com a diversidade e 

a quantidade dos instrumentos que os compõem. A orquestra da câmara, que toca em 

pequenas salas de concerto, é uma orquestra menor. Uma orquestra sinfônica ou 

filarmônica é muito maior, tem vários instrumentos em sua formação. Também é 

possível encontrar orquestras formadas por um mesmo tipo de instrumento, como as 

orquestras de cordas. 

O número e o tipo de instrumentos de cada orquestra dependem das músicas 

que ela executa. Algumas músicas exigem variedade e quantidade de instrumentos, 

outras, não. As orquestras começaram a ser formadas há cerca de 400 anos. Durante 

todo esse tempo elas se modificaram e evoluíram.  

Um por todos e todos por um 

Antes de a orquestra começar a tocar, os 

músicos produzem vários sons com seus 

instrumentos até chegarem a uma mesma nota. 

Isso é a afinação da orquestra: os instrumentos 

precisam ser afinados para que as mesmas notas, 

ao serem tocadas por cada um soem da mesma 

maneira. 

Unidade Escolar: ________________________________________________ 

Cidade: __________________ , ______ de ________________________de 2020 

Eletiva ou Projeto: ____________________________________     Professor(a): _______________________ 

Aluno(a): ___________________________________________________________   Turma:  _____________ 

 



 

 

Quem comanda a afinação é o spalla: o violinista que senta bem à frente da 

orquestra, perto do maestro. É ele quem pede ao músico do oboé que toque a nota Lá 

para que os demais instrumentos sejam afinados de acordo com ela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Instrumentos da Orquestra 

Há muitos instrumentos em uma orquestra sinfônica. Alguns deles tornam-se 

parte de uma mesma família por possuírem semelhanças. Na orquestra há quatro 

famílias de instrumentos: as cordas, as madeiras, os metais e a percussão. Essas famílias 

se subdividem em naipes, que são os grupos de instrumentos do mesmo tipo.  

O Maestro 

O maestro ou a maestrina é uma pessoa muito importante na orquestra. Sua 

função é reger os músicos. Ele também é responsável pela interpretação das músicas, 

devendo indicar quando um instrumentista ou um grupo deles deve começar ou parar 

de tocar. É ele quem define a velocidade da música para que todos toquem juntos. 

Também faz sinais para que os músicos saibam se devem tocar forte ou suave. 

O maestro se comunica com os músicos por meio de gestos e pela expressão 

do rosto. Normalmente, ele fica na frente da orquestra para ser visto por todos os 

instrumentistas, em um tablado mais alto chamado de pódio. 

A maioria dos maestros, ao reger uma orquestra, segura uma varinha na mão 

direita. Ela se chama batuta e serve para que os músicos vejam os movimentos do 

maestro com mais facilidade. 

Texto e imagem retirado do Livro “A Orquestra Tintim por Tintim”. Liane Hentscheke.  

2. Para conhecer os Instrumentos da Orquestra, acesse o vídeo do link abaixo 

https://www.youtube.com/watch?v=lYCE8IqO-tI&list=RDlYCE8IqO-

tI&start_radio=1&t=324  

Spalla é uma palavra italiana que quer dizer “ombro”, a 

parte do corpo onde se apoia o violino. O spalla é, por 

assim dizer, o apoio do maestro. Ele é o “primeiro violino” 

da orquestra, e suas funções incluem tocar trechos solos 

importantes, repassar as instruções do maestro aos 

demais músicos e, quando solicitado, até reger no lugar 

do maestro. 

https://www.youtube.com/watch?v=lYCE8IqO-tI&list=RDlYCE8IqO-tI&start_radio=1&t=324
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