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A DISPOSI O DA ORQUESTRA
A orquestra mais comum é a chamada orquestra sinfónica, que é organizada, cuidadosamente,  
em quatro grupos principais ou famílias: cordas, sopros de madeira, sopros de metal e percussão. 
Os instrumentos pertencentes a cada família podem parecer e, também, soar semelhantes  
entre si. Uma orquestra sinfónica pode ter uma dimensão total de mais de  
100 músicos a tocar vários instrumentos diferentes.

Geralmente, as orquestras organizam-se em semicírculo, estando 
direcionadas para o maestro, que se encontra de frente para todos  
os músicos. Os instrumentos de cordas com tom mais suave ficam  
na frente, para que possam ser ouvidos sobre os tons altos dos  
metais e da percussão, que ficam atrás. Instrumentos de tom  
agudo ficam à esquerda do maestro e instrumentos de  
tom grave ficam à direita.

Os músicos que tocam instrumentos de sopro de madeira 
sentam-se entre as cordas e os metais, numa plataforma 
mais elevada no centro da orquestra, o que ajuda 
a sua sonoridade a elevar-se sobre as cordas. 
Essa disposição ajuda a equilibrar os sons dos 
diferentes instrumentos da orquestra quando 
tocam todos ao mesmo tempo.
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MAESTRO

O maestro é o líder da orquestra e é quem dirige cada concerto. Ele fica  
de costas para o público e move os braços para comunicar com os músicos,  
de forma a guiá-los através de cada peça musical. Por vezes, segura uma  
vara pequena e fina que se chama batuta. O maestro fica, geralmente,  
em frente à orquestra num pódio, para que os músicos o consigam ver facilmente.  
Todos os músicos têm de vê-lo porque o palco é tão grande que nem sempre 
conseguem ouvir-se uns aos outros. É o maestro que garante que estão todos  
a manter o ritmo certo e a tocar quando é suposto fazerem-no.
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A SEC O DAS CORDAS
Estes instrumentos são, geralmente, feitos de madeira, mas a parte que produz o som são as suas cordas. 
Cada instrumento tem quatro cordas, que podem ser friccionadas com um arco, puxadas levemente com  
os dedos dos músicos (pizzicato) ou tocadas com o lado de madeira dos seus arcos. A maioria dos  
músicos usa a mão direita para mover o arco e a esquerda para controlar a nota que é tocada,  
segurando as cordas em diferentes locais ao longo do braço do instrumento.

VIOLA DE ARCO

As violas de arco tocam, geralmente, acompanhamentos 
e harmonias. Uma viola de arco tem um som mais grave do 
que um violino, porque é maior e as suas cordas são maiores e 
mais grossas, exigindo, por isso, um arco maior para as tocar. 
Normalmente, posicionam-se no coração da orquestra (o centro), 
uma vez que o seu som é mais alto do que o do violoncelo.

VIOLINO

Os violinos são os menores instrumentos da família das cordas  
numa orquestra e os que têm o som mais agudo. Existem dois tipos:  
os primeiros violinos, que geralmente tocam as melodias, e os segundos 
violinos, que tocam as harmonias na totalidade ou acompanham 
partes delas. Os primeiros e os segundos violinos sentam-se aos pares. 
O líder dos primeiros violinos — concertino — fica na frente,  
sendo quem lidera toda a orquestra depois do maestro.
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CONTRABAIXO

O contrabaixo é o maior instrumento da família das cordas, e é também 
conhecido simplesmente como: baixo. É o instrumento de cordas com 
o som mais grave e um timbre muito rico. O contrabaixo é tão grande 
que, geralmente, é mais alto do que muitos dos músicos que o tocam!

VIOLONCELO

O violoncelo parece-se muito com um violino ou com uma viola 
de arco, mas é muito maior, tem um som mais grave e toca com 
um tom mais baixo. Devido às suas dimensões, o violoncelista 
usa um espigão para apoiar o instrumento no chão e, assim, 
garantir que este fica na posição vertical para o poder tocar.
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COMO FUNCIONA: O VIOLINO
Cada instrumento de cordas tem vários componentes que se juntam como  
num quebra-cabeças. Os instrumentos da família do violino têm assumidamente  
tamanhos diferentes e formas ligeiramente distintas, mas são construídos de  
modo semelhante. Observa atentamente este violino e vê como ele funciona.

QUEIXEIRA

A queixeira ajuda o violinista 
a posicionar o seu instrumento 
confortavelmente sob o queixo.

CAVALETE

É a peça de madeira que mantém as 
quatro cordas em posição e transmite  
as suas vibrações acústicas para o corpo 
do violino, amplificando o seu som.

ESTANDARTE

O estandarte é a peça de madeira, 
abaixo do cavalete, à qual se 
prendem as cordas do instrumento.

CORPO

O corpo do violino é feito de madeira. 
A parte superior, chamada de tampo 
harmónico, é feita de madeira mais 
macia, para que possa transmitir 
melhor as vibrações sonoras.
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CRAVELHA

Existe uma cravelha para cada uma das  
quatro cordas do violino. Girando as cravelhas, 
elas apertam ou desapertam as cordas, e é assim 
que se afina o instrumento.

ARCO

O arco é um longo pedaço de madeira, com uma fita feita  
de fios de crina de cavalo ou de fios de plástico tipo nylon, 
bem apertada entre as duas extremidades. Os músicos 
aplicam, regularmente, resina nessa fita para aumentar  
a sua fricção contra as cordas, que é o que produz o som.

ABERTURAS DE SOM

As aberturas de som (chamadas de aberturas f, 
por causa da sua forma) permitem que o tampo 
harmónico vibre, e também permitem que as 
ondas sonoras viajem para fora do instrumento.

ALMA

A alma é um pequeno cilindro de madeira 
que se encontra no interior do violino e  
que o torna um instrumento mais resistente.  
É um elemento de extrema importância  
porque tem, também, a função de ajudar  
o som do violino a ressoar.

CORDAS

As cordas de violino podem ser feitas com uma 
fibra natural que se encontra nos intestinos das 
ovelhas, ou então podem ser feitas de plástico  
ou metal. Quando o músico, com a mão esquerda, 
pressiona a corda sobre o espelho do instrumento, 
isso muda o tom que a corda faz quando,  
com a mão direita, o músico a fricciona  
ou utiliza o pizzicato.

BRA O E ESPELHO

A parte plana do braço do violino que está voltada  
para cima é chamada de espelho. É aqui que  
o músico coloca os dedos para mudar as notas.  
O polegar é usado para equilibrar o violino, 
sendo colocado na parte do braço do instrumento 
que está voltada para baixo.

VOLUTA

A voluta é uma peça decorativa que se encontra 
no topo do violino. É esculpida para se parecer 
com um pergaminho.
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