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deSVeNdaNdo a orqueStra
Composta com criatividade, seriedade e método, esta obra é o encontro da cultura musical com a formação e o conhecimento 
e busca reduzir lacunas, ampliar horizontes e oportunidades para as novas gerações conhecerem os instrumentos musicais.
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PreFácio

Temos lido em diversas fontes, principalmente em publicações de formação musical, afirmações incontestáveis acerca  
da importância da música na vida das pessoas, como escutar música durante a gravidez potencializa o desenvolvimento intelectual  
do bebê; a música, na vida de uma criança, só pode incrementar seu desenvolvimento, ajudando-a a aprimorar as habilidades  
fundamentais para alcançar êxito no desenvolvimento social, cognitivo e físico; as múltiplas funções da música promovem  
a formação de hábitos e atitudes; enfim, a música tem uma importância fundamental, não só como entretenimento ou dom  
de aproximar pessoas, mas na construção da identidade pessoal, social e cultural do homem.

Este trabalho pedagógico oferece muito mais que conceitos, definições ou colocações teóricas. Com destreza e cuidado, 
fornece informações e detalhes preponderantes, rigorosamente organizados na sua contextualização. Trata-se de um verdadeiro  
curso em formato de livro, uma ferramenta extremamente valiosa de “motivação”, dirigida especialmente à criança e ao jovem,  
com o propósito de despertar neles a habilidade de ouvir. O jovem e a criança tendem, geralmente, a considerar o “concerto”  
como um ritual distante e alheio ao seu mundo.

Nesse sentido, esta obra reúne todos os detalhes que contribuem para conectar o jovem e a criança ao universo fantástico  
da música erudita, ensinando-os a transitar nesse território sem apreensão ou medo, de uma forma participativa e prazerosa.  
A linguagem acessível e adequada estimula a leitura e desperta o interesse em ouvir. Com isso, de uma forma natural, os dois  
mundos vão se conectando e, ao final, o mesmo jovem e a mesma criança, que inicialmente sentiam-se ilhados, vão se sentir  
mais seguros e inseridos no contexto da música, podendo ver nela e através dela um mundo divertido e estimulante.

Estou absolutamente convicto da grande aceitação desta obra pela competência comunicativa na produção textual, a exemplo  
do sucesso alcançado nos cursos de Formação de plateia em música, idealizados e concretizados há mais de uma década.

Não poderia deixar de registrar que a música foi incorporada à minha rotina diária, desde a infância, de uma forma natural  
e imprescindível. Prova concreta e incontestável de que o estímulo à apreciação musical é capaz não só de formar um amante  
da música como também despertar habilidades instrumentais e, por fim, tornar a música como opção de vida.

Pablo rossi

Pianista, foi aluno da professora e concertista Olga Kiun, em Curitiba.  

Atualmente é aluno de piano no Conservatório Tchaikovsky, em Moscou,  

na classe da professora e concertista Elisso Virsaladze.
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iNtroduÇão

esperamos que você descubra, por meio deste livro, o mundo maravilhoso 
da orquestra e seus instrumentos e comece a usufruir do grande prazer 
que é a música clássica. Neste livro, todas as crianças e jovens que 
apresentam os instrumentos musicais são estudantes de música.
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Você Sabe o que é uma orqueStra?

é SeNSacioNal  
ouVir uma orqueStra!

uma orquestra é um conjunto de instrumentos diferentes tocados juntos.  
Você pode assisti-la num teatro, na televisão, ao ar livre, em praças e parques.
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cordaS
madeiraS

este desenho mostra a posição dos naipes da orquestra.

metaiS
PercuSSão

existem, na orquestra, 4 grupos de instrumentos musicais, chamados NaiPeS.

São eles:
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