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Orquestra e seus sons 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é apresentar diferentes formatos orquestrais e alguns 

instrumentos musicais (bem como a classificação deles em famílias) que compõem esses grupos. 

Pretende-se também, por meio de audição de peças para orquestra, demonstrar que diferentes 

gêneros musicais podem ser executados por um grupo orquestral. Ainda por meio de atividades de 

escuta, busca-se propiciar a identificação dos timbres que compõem as orquestras, além da 

compreensão da função do regente de orquestra. 

A indicação das fontes ao longo desta sequência é apenas uma sugestão. Você também pode 

selecionar outras orquestras, músicas ou fontes com as quais tenha mais familiaridade ou sejam de 

sua preferência e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é sempre manter o 

encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conhecer os diferentes formatos orquestrais. 

• Realizar atividades de escuta. 

• Identificar timbres e formações orquestrais. 

• Analisar e comparar uma mesma peça musical executada por diferentes formatos 
orquestrais. 

• Compreender quais são e como estão divididos os instrumentos que formam uma 
orquestra. 

• Compreender a função do regente de orquestra.  
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Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Música Contextos e práticas 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, 

contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a 

aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – As famílias dos instrumentos 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de vídeo; dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou 
computador). 
Link para a plataforma MultiRio: Instrumentos da orquestra. 
Disponível em: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/76-objetos-de-aprendizagem/8401-instrumentos-da-
orquestra>. 
Link para podcasts da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp: 
Disponível em: <www.osesp.art.br/PodCasts/galeriademusica.aspx>. 
Acessos em: 8 nov. 2018. 

Atividade 1: Classificação dos instrumentos musicais (10 minutos) 

Inicie a aula pedindo aos alunos que fechem os olhos por um minuto e escutem os sons ao 

redor. Depois, pergunte se os alunos conseguiram identificar as fontes sonoras, quais sons pareciam 

estar mais distante ou mais perto, quais foram os mais intensos ou mais suaves, etc. Incentive os 

estudantes a comentar tudo o que perceberam.  

Em seguida, pergunte se já passaram um dia inteiro sem ouvir música. Após os comentários 

dos alunos, mencione como a música pode estar presente em diferentes momentos de nossa vida, 

em lugares variados, despertando os mais diversos sentimentos e sensações. 

Faça agora uma rápida pesquisa entre os alunos sobre o gosto musical de cada um: pergunte 

quem gosta de apenas um tipo musical e quem gosta de alguns ou de vários. Perceba qual estilo é 

mais comum entre a maioria e quais são pouco mencionados e anote esses gêneros musicais na 

lousa durante a conversa. 

Pergunte também se eles já ouviram alguma música desses estilos citados sendo executada 

por uma orquestra. Explique que as orquestras podem tocar diferentes gêneros musicais – e não só a 

música erudita, como alguns podem pensar – e os instrumentos que a compõem são divididos em 

grupos que são chamados de famílias. A partir desse ponto, apresente a seguinte classificação dos 

instrumentos musicais em quatro famílias: cordas, madeiras, metais e percussão. 

http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/76-objetos-de-aprendizagem/8401-instrumentos-da-orquestra
http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/interaja/76-objetos-de-aprendizagem/8401-instrumentos-da-orquestra
http://www.osesp.art.br/PodCasts/galeriademusica.aspx
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• Cordas: violino, viola, violoncelo e contrabaixo. A diferença entre eles está em suas 
dimensões (tamanhos) e no som que produzem, e quanto maior for o instrumento, mais 
grave será seu som. A harpa também faz parte dessa família. 

• Madeiras: fazem parte dessa família instrumentos de sopro, como flauta, clarinete, 
fagote e oboé.  

• Metais: trompete, trompa, trombone e tuba são instrumentos principais de sopro da 
família dos metais.  

• Percussão: é a família musical que tem o maior número de instrumentos, os quais podem 
ser divididos em dois grupos: os que emitem sons com alturas determinadas e os que 
não fazem isso. No primeiro grupo, estão tímpano, vibrafone e carrilhão, entre outros; no 
segundo, bumbo, pratos, caixa, triângulo, castanhola, pandeiro e gongo, etc.  

 

Atividade 2: Identificando os instrumentos de uma orquestra (20 minutos) 

Depois de conhecer o nome dos instrumentos e de suas famílias, a ideia é que os alunos 

ouçam o som de cada um deles. Essa audição requer o uso de computadores conectados à internet; 

para isso, disponibilize a sala de informática da escola ou dispositivos como celulares e tablets. 

Instrua-os a acessar o link (indicado no quadro de recursos e material necessário para esta aula) que 

conduz à plataforma educativa MultiRio, na qual há um infográfico interativo sobre a disposição dos 

instrumentos em uma orquestra. Nesse infográfico, são apresentadas algumas informações 

interessantes sobre os instrumentos utilizados e é possível ouvir os sons de cada um.  

Para explorar esse infográfico, reúna os alunos em grupos e peça que observem as imagens e 

procurem identificar os instrumentos, discutindo características do som que cada um produz. Se 

algum aluno tocar um desses instrumentos, peça que fale mais sobre ele para toda a turma. Por fim, 

solicite aos grupos que leiam os textos (presentes na plataforma indicada) referentes a cada 

instrumento e ouçam os seus respectivos sons.  

Para finalizar a atividade, promova uma conversa com a turma. Proponha questões como: 

“Que instrumentos vocês já conheciam?”; “Que novos instrumentos conheceram?”; “Na sua opinião, 

por que os instrumentos são divididos nas famílias apresentadas?”; “Vocês associam alguma das 

famílias de instrumentos a determinado gênero musical?”. 

 

Atividade 3: Audição de uma peça musical executa por uma orquestra (15 minutos) 

Após o primeiro contato com o nome dos instrumentos, suas famílias e os sons que 

produzem, aproveite o acesso aos computadores ou dispositivos conectados à internet e proponha a 

audição de uma peça executada por uma orquestra. No site da Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo – Osesp, indicado no quadro de recursos e material necessário para esta aula, há uma lista de 

gravações que podem ser usadas. Neste momento, você também pode pesquisar orquestras que 

interpretem os gêneros musicais citados pelos estudantes no início da aula. Além disso, caso julgue 
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conveniente, faça um levantamento com o grupo das orquestras existentes na cidade, considerando 

que tipo de repertório interpretam, com que frequência se apresentam, etc. Se julgar conveniente, 

escolha outras músicas ou orquestras de acordo com a especificidade de sua turma, escola e 

localidade. 

Organize uma roda de conversa com os alunos, incentivando-os a contar o que acharam das 

músicas apreciadas, da execução pela orquestra, quais instrumentos reconheceram e como se 

sentiram durante as audições. 

 

Aula 2 – Tipos de orquestras e a função dos regentes 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em um semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: audiovisuais de maestros regendo orquestras; audiovisuais ou áudio de uma mesma 

peça musical executada por duas orquestras diferentes; reprodutor de vídeo e áudio; dispositivo com acesso à internet 

(celular, tablet ou computador). 

Atividade 1: Apresentação dos tipos de orquestra e regência (20 minutos) 

Retome com os alunos o nome dos instrumentos e sua respectiva família. Em seguida, 

explique que, para compreender o funcionamento de uma orquestra e a dinâmica entre os músicos, 

é importante entender como elas são formadas. Existem muitos tipos de orquestras, os quais podem 

variar de acordo com a densidade e a variedade dos instrumentos que as compõem. Apresente dois 

exemplos: 

• Orquestra sinfônica ou filarmônica: ambas se apresentam em grandes auditórios, são 
compostas de muitos músicos e têm em suas formações praticamente todos os 
instrumentos das famílias estudadas. 

• Orquestra de câmara: nesse caso, a palavra “câmara” vem do sentido de “sala, quarto ou 
aposento pequeno”. Esse tipo de orquestra é formado por um conjunto bem menor que 
uma sinfônica ou filarmônica e costuma ter, na maioria dos casos, entre 8 e 18 músicos. 
Abaixo disso, o conjunto já passa a ser chamado de septeto (formada por sete 
instrumentos), sexteto (seis instrumentos), quinteto (cinco instrumentos), e assim por 
diante. Todas essas formações executam a chamada “música de câmara”. 

Ressalte para os alunos que também é possível encontrar orquestras formadas por 

instrumentos de uma mesma família, como uma orquestra de cordas, por exemplo. O número de 

músicos, instrumentos e o tipo de orquestra dependem das músicas que ela executa, e algumas 

músicas exigem grande variedade de instrumentos; outras, não. 

Em seguida, explique que, nas orquestras, há uma pessoa que desempenha um papel muito 

importante: o maestro ou a maestrina, também conhecido(a) como regente. Além de orientar os 

músicos nos ensaios e nas apresentações para que todos toquem juntos, esse profissional também é 

responsável pela interpretação das músicas e pela definição da velocidade (andamento) e da 
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intensidade da música (ao estabelecer quando todos devem tocar mais forte ou mais suavemente), 

imprimindo, assim, diferentes intensões e sonoridades na execução. 

Neste momento, para exemplificar, utilize algum dispositivo com acesso à internet para 

apresentar breves vídeos, previamente selecionados por você, em que maestros e maestrinas 

estejam exercendo sua função. 

Evidencie que o(a) regente se comunica com os músicos por meio de gestos e pela expressão 

do rosto, sendo ele o responsável por indicar quando um instrumentista ou um grupo deve parar ou 

começar a tocar. Embora os gestos dos regentes sejam bastante formais e sigam padrões 

estabelecidos há tempos, esses sinais são baseados em movimentos intuitivos e, por isso, podemos 

entender muitos deles, mesmo que não tenhamos conhecimento musical. Proponha que a turma   

comece a emitir algum tipo de som – como batuques nas carteiras ou sons produzidos com a boca – 

e escolha um aluno para “reger” esses sons por alguns instantes. Deixe-os agir intuitivamente e, 

depois, promova uma discussão sobre o entendimento dos sinais e a eficiência deles nessa 

experiência da turma. 

 

Atividade 2: Análise dos diferentes tipos de orquestras (20 minutos) 

Pesquise vídeos de uma mesma música sendo executada por dois tipos diferentes de 

orquestra e apresente-os aos alunos. Em seguida, proponha que eles estabeleçam comparações 

entre essas duas apresentações. Uma possibilidade é explorar a música “Garota de Ipanema”, de 

Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, executada pela Orquestra Sinfônica do Estado de São 

Paulo (Osesp) e pela Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo (OSNH), que podem ser encontradas 

em sites de compartilhamento de vídeos na internet. 

Peça aos alunos que façam um registro escrito dos instrumentos reconhecidos e apontem a 

que família esses instrumentos pertencem. Por exemplo, ao analisar a apresentação da Orquestra de 

Sopros de Novo Hamburgo, é esperado que os estudantes reconheçam instrumentos da família dos 

metais (como trompas e trompetes), das madeiras (como flautas, oboés e clarinetes), de percussão 

(como pratos e pandeiro) e das cordas (como o baixo). No caso da apresentação da Osesp, são 

tocados ainda mais instrumentos e todas as famílias estão contempladas. O importante é que os 

alunos consigam reconhecer a maior parte deles e apontar sua respectiva família corretamente. 

 

Atividade 3: Roda de conversa (5 minutos) 

Promova uma roda de conversa para que os alunos possam apontar do que gostaram e do 

que não gostaram nas apresentações analisadas, incentivando os estudantes a expressar suas 

impressões em relação a cada execução. Anote no seu diário de bordo o andamento dessa aula. 
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Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos alunos nas conversas e 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens 

pretendidas. São eles:  

• que os estudantes sejam capazes de conhecer a família dos instrumentos que compõem 
um determinado tipo de orquestra;  

• que os estudantes identifiquem e reconheçam o som (isolado e inserido no todo 
orquestral) dos instrumentos explorados; 

• que os estudantes tenham contato com diferentes tipos de orquestra e se familiarizem 
com suas sonoridades; 

• que os estudantes entendam a possibilidade da execução de variados tipos de música, e 
não apenas de estilo erudito. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio de perguntas como: 

“Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; “Prestaram atenção nas 

instruções das atividades? Como foi esse processo?”; “Respeitaram a produção dos colegas?”; “Caso 

tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido?”; “Os alunos registraram os instrumentos 

reconhecidos nas apresentações trabalhadas?”; “Ficaram satisfeitos com as próprias produções?”; 

“Usaram os conceitos apresentados para observar os próprios trabalhos e os dos colegas?”. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Liste as quatro principais famílias de instrumentos musicais e cite um exemplo de instrumento 
pertencente a cada uma delas. 

2. Explique as diferenças entre uma orquestra sinfônica e uma orquestra de câmara. 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos listem a família das cordas, a dos metais, a das madeiras e a da 
percussão. Como exemplo, eles podem citar, respectivamente: violino, trombone, fagote, 
tímpano, entre outros. 

2. Espera-se que os alunos ressaltem que, enquanto as orquestras sinfônicas se apresentam em 
enormes auditórios, são compostas de uma grande quantidade de músicos e apresentam em 
suas formações praticamente todas as famílias de instrumentos, uma orquestra de câmara é 
formada por um conjunto bem menor de instrumentos e costuma ter, na maioria dos casos, 
entre 8 e 18 músicos. 


