
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

Nome:  Data: ___/___/2020 

Unidade Escolar:  Ano: 8º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: Origem e história dos instrumentos musicais convencionais e suas classificações. 

Materialidades: Os parâmetros sonoros; Elementos constitutivos da música 

Habilidades:  

(GO-EF08AR21-C/F) Conhecer e situar os instrumentos convencionais a partir de sua origem e suas 
classificações:  instrumentos de sopro, percussão, cordas, naipes da orquestra, entre outras formas 
de classificação, bem como o desenvolvimento no contexto histórico. 

(GO-EF08AR21-A/B) Discriminar e classificar fontes sonoras de acordo com os parâmetros do som 
e os elementos constitutivos da música. 

 

 

A ORQUESTRA – O NAIPE DE CORDAS 
 

NAIPE DE CORDAS: O Naipe de Cordas é formado por cinco grupos de instrumentos: Violinos, 

Violas, Violoncelos, Contrabaixos e Harpa. Segundo Roy Bennet no livro Instrumentos da Orquestra, 

publicado pela Jorge Zahar Editor, o naipe das cordas desempenha o papel mais importante na 

maior parte das músicas, sendo considerada a espinha dorsal de uma Orquestra e o número mais 

expressivos de instrumentistas desta formação. 

A produção do som dos Violinos, Violas, Violoncelos e Contrabaixos se dá modo similar: por meio 

de um arco que é friccionado nas cordas, ou por dedilhado que é conhecido como pizzicato. Estes 

quatro instrumentos do naipe de cordas também são classificados como família dos Violinos. Assim 

sendo, o naipe de Cordas é formado pela família dos Violinos e a Harpa. 

 

ATIVIDADE I 

 



 

 

➢ Os Violinos: Os violinos são os mais agudos dos instrumentos de corda. Nas obras musicais 

orquestrais os violinos são divididos em dois grupos: os chamados Primeiros Violinos e os 

Segundos Violinos. Trata-se de um mesmo instrumento que tocam notas diferentes de uma 

música. Os Primeiros Violinos tocam notas mais agudas que os Segundos Violinos.  

 

 

Violino – Banco de Imagem Gratuito Unsplash - https://unsplash.com/photos/2BDIGA-DnlE 

 

A origem do violino é um pouco incerta, não há um consenso de quando ele foi originalmente criado, 

de acordo com a história ele teria surgido na Itália durante a primeira metade século XVI. 

Dentre os violinistas nós temos a figura do spalla. A palavra Spalla vem do italiano e significa ombro. 

Ele é o ombro, o braço direito do maestro.  

Para identificar o spalla é bem simples. Ele é o último instrumentista a entrar no palco, é sempre 

cumprimentado pelo maestro antes do início do concerto e se senta à esquerda do maestro na 

primeira cadeira do violino. 

O spalla faz a ponte entre o maestro e a orquestra e fica com as partes solistas de violinos. 

 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  & CURIOSIDADE SOBRE O VIOLINO 

▪ Instrumento de Cordas Friccionadas – a vibração das cordas é produzida por meio da 

fricção da mecha de crinas de cavalo do arco sobre as cordas; 

 

▪ As cordas – são hoje em dia de metal ou metalizadas (náilon) apesar de nos primórdios 

do instrumento terem sido de tripas de animais; 
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▪ Afinação das Cordas – São afinadas em quintas. As notas são: SOL, RÉ, LÁ e MI; 

 

▪ Amatti, Guarnieri e Stradivari – Os melhores e mais valorizados violinos foram construídos 

no século XVII por estas três famílias. Antonio Stradivari construiu milhares de 

instrumentos que também incluem violas e violoncelos. 

 

Vamos conhecer um pouco sobre o instrumento. Assista atentamente a esses dois episódios acerca 

do instrumento de duas expressivas orquestras do país. A OSESP e a OPES. 

 

▪ TV OPES – Episódio 7 – O Violino: https://www.youtube.com/watch?v=m9OV1wMOZO0 

(acesso in 10 de junho de 2020) 

▪ Instrumentos de Orquestra – Violino: 

https://www.youtube.com/watch?v=EUVFB23eBzA&t=220s (acesso in 10 de junho de 2020) 

 

O repertório para violino é muito vasto e importante para a História da Música Ocidental. Que tal 

conhecermos algumas obras de destaque tanto como instrumento solista, como instrumento de 

câmara ou orquestra? 

 

▪ Solo de Violino – Capricho N. 24 de Paganini: 

https://www.youtube.com/watch?v=gVCNer89UeM (acessado em10 de junho de 2020) 

▪ Sonata para Violino e Piano – Brahms: Violin Sonata N. 3 – Perlman Sanders: 

https://www.youtube.com/watch?v=99snense3Hc (acessado em 10 de junho de 2020) 

▪ Música de Câmara: As Quatro Estações de Vivaldi - 

https://www.youtube.com/watch?v=DTTA-EpRWt0 

▪ Concerto para Violino e Orquestra – Bruch Violin Concerto No. 1 in G Minor, Op. 26 – Hilary 

Han: https://www.youtube.com/watch?v=KDJ6Wbzgy3E (acessado em 10 de junho de 2020) 

 

➢ As Violas: Semelhante aos violinos, o surgimento das violas se deu no século XVI. As 

semelhanças entre estes instrumentos não estão somente na proximidade das datas, mas 
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também em toda a estrutura dos dois instrumentos. O timbre das violas é mais escuro que o 

timbre dos violinos que é considerado mais brilhante; quanto à altura produz um som mais 

grave que os violinos. 

 

 

Viola – Banco de Imagem Gratuito Morguefile https://morguefile.com/photos/morguefile/1/Viola/pop 

 

 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  & CURIOSIDADE SOBRE A VIOLA 

▪ Embora apenas um pouco maior que o violino, possui uma sonoridade bem mais grave e 

som aveludado – timbre mais intenso e escuro; 

 

▪ Afinação das Cordas – São afinadas em quintas. As notas são: DÓ, SOL, RÉ e LÁ; 

 

▪ Geralmente as violas tocam as notas internas da harmonia como um contralto. 

 

Vamos conhecer um pouco sobre o instrumento com a OSESP e a OPES. 

▪ TV OPES – Episódio 8 – A Viola: https://www.youtube.com/watch?v=l8TpsUR0p-w (acessado 

em 12 de junho de 2020) 

▪ Instrumentos de Orquestra – Viola: https://www.youtube.com/watch?v=O-rULmMTTdE 

(acessado em 12 de junho de 2020) 

 

Conheça algumas obras marcantes para a Viola: 
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▪ Concerto para Viola: Telemann – Viola Concerto in G Major – Rose Armbrust Griffin: 

https://www.youtube.com/watch?v=yMpzPMkrALM (acessado em 10 de junho de 2020) 

 

▪ Sonata para Viola e Piano: Hindemith – Sonata Opus 11 N. 04 para Viola e Piano – Richard 

O’Neill e Jeremy Denk: https://www.youtube.com/watch?v=NxN2vrDeFjk (acessado em 11 de 

junho de 2020) 

 

➢ Os Violoncelos: O terceiro instrumento da família dos violinos é o violoncelo, também 

conhecido por cello.  Segundo o encarte da Coleção Instrumentos Musicais da Editora Salvat 

do Brasil Ltda sobre o violoncelo, na página 74, o instrumento faz parte da família dos violinos, 

tendo surgido também durante o século XVI. Ainda conforme o encarte, não se sabe quem foi 

o seu inventor nem quem construiu o primeiro exemplar. Assim como os violinos e as violas, 

os violoncelos são afinados em quintas. 

O instrumento teve grandes intérpretes ao longo da história. No século XX podemos destacar 

Pau Casals, Gregor Piatigorsky e Paul Tortelier na primeira metade do século e na segunda 

metade do século há inúmeros nomes importantes, mas destacaremos a armênia Karine 

Georgian, o escandinavo Frans Helmerson, o norte-americano Yo Yo Ma e a portuguesa Clélia 

Vital. 

 

 

Violoncelos – Banco de Imagem Gratuito Unsplash - https://unsplash.com/photos/veCoBypas4A 
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ALGUMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  & CURIOSIDADE SOBRE O VIOLONCELO 

▪ O registro tímbrico do violoncelo é o mais amplo das famílias do violino podendo assim 

ser explorado de modo diversificado conforme a intenção do compositor; 

 

▪ Afinação das Cordas – São afinadas em quintas. As notas são: DÓ, SOL, RÉ e LÁ, porém 

uma oitava abaixo que a viola; 

 

▪ Possui uma ampla extensão sonora de quatro oitavas. 

 

Obras de destaque do violoncelo: 

 

▪ O Trenzinho Caipira – Heitor Villa-Lobos – Lúcia Barrenechea e Hugo Pilger: 

https://www.youtube.com/watch?v=Spavh6T-wJ0 (acessado em 13 de junho de 2020) 

 

▪ O Cisne – Saint-Säens – Yo Yo Ma e Kathryn Stott: 

https://www.youtube.com/watch?v=3qrKjywjo7Q (acessado em 13 de junho de 2020) 

 

Vamos conhecer um pouco sobre o instrumento com a OSESP e a OPES. 

▪ TV OPES – Episódio 9 – O Violoncelo: https://www.youtube.com/watch?v=30Zb_QRr_II 

(acessado em 12 de junho de 2020) 

▪ Instrumentos de Orquestra – Violoncelo: https://www.youtube.com/watch?v=IkOeBXhIqLc 

(acessado em 12 de junho de 2020) 

 

➢ Os Contrabaixos: Os contrabaixos têm o formato ligeiramente diferente dos demais membros 

da família (violino, viola e violoncelo). Na orquestra eles são os responsáveis por conceder à 

orquestra profundidade e ressonância sonora.  
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Violoncelos – Banco de Imagem Gratuito Unsplash - https://unsplash.com/photos/veCoBypas4A 

 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  & CURIOSIDADE SOBRE O CONTRABAIXO 

▪ Possui poucos solos para o repertório clássico orquestral, entretanto no jaz os solos são 

eventualmente presentes; 

 

▪ Possui o som mais grave da família dos violinos. 

 

▪ O intérprete costuma tocar em pé ou sentado em banco elevado; 

 

▪ Sua amplitude sonora é menor que a do violoncelo, apenas duas oitavas e meia. 

 

Obras singulares do contrabaixo: 

▪ O Elefante – Saint-Säens: https://www.youtube.com/watch?v=OcTDz4_Tv7o (acessado em 13 

de junho de 2020) 

Vamos conhecer um pouco sobre o instrumento com a OSESP e a OPES. 

▪ TV OPES – Episódio 16 – O Contrabaixo: https://www.youtube.com/watch?v=dQJlnvOKBBc 

(acessado em 12 de junho de 2020) 

▪ Instrumentos de Orquestra – O Contrabaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=YFPQHRElVdU (acessado em 12 de junho de 2020) 
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➢ Harpa: A harpa é um instrumento de cordas dedilhadas e um dos mais antigos de que se tem 

conhecimento. Atualmente, o instrumento é composto por 46 ou 47 cordas paralelas e sete 

pedais. 

 

Violoncelos – Banco de Imagem Gratuito Unsplash - https://unsplash.com/photos/veCoBypas4A 

 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  & CURIOSIDADE SOBRE A HARPA 

▪ A Harpa é um instrumento de cordas dedilháveis; 

 

▪ O Som da Harpa é produzido pela vibração das cordas ao serem acionadas pelos dedos do 

harpista; 

 

▪ Com uma extensão de seis oitavas e meia é o instrumento de orquestra com o mais amplo 

registro sonoro 

 

Solo para Harpa e Cordas: 

▪ Dança Sacra e Dança Profana – Debussy: 

https://www.youtube.com/watch?v=G3UGewCinYw (acessado em 13 de junho de 2020) 

 

Vamos conhecer um pouco sobre o instrumento com a OSESP. 
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▪ Instrumentos de Orquestra – Harpa: https://www.youtube.com/watch?v=9xtUivQODHw 

(acessado em 12 de junho de 2020) 

 

ATIVIDADE II 

Na Atividade I conhecemos um pouco sobre a orquestra e sobre o naipe de cordas. Com base no que 

foi estudado e seus conhecimentos sobre o tema, responda: 

1. Você já assistiu presencialmente a uma apresentação de uma orquestra? Se sim, conte um 

pouco sobre esta experiência. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Qual dos instrumentos do naipe de cordas da orquestra não faz parte da família dos violinos? 

________________________________________________________________________________  

 

3. Qual dos instrumentos da família dos violinos possui o som mais agudo e qual possui o som 

mais grave? 

Agudo: ___________________________ 

Grave: ___________________________ 

 

4. Qual instrumento possui a maior amplitude sonora da orquestra? 

_________________________________________________________________________________ 
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5. Com qual instrumento do naipe de cordas você mais se identificou? Qual o timbre achou mais 

bonito ou interessante? Por quê? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

6. Dos exemplos musicais de destaque aponte dois que você mais gostou e explique o porquê. 

Fale da experiência de ouvir estas obras. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. O que é uma orquestra? Como ela dividida e quais são essas divisões? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


