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“Diz-se, com muita propriedade, que a  
música é a fala dos anjos.”

Thomas Carlyle
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Eu sou Bob Orquestra, especialista em música clássica que o levará ao 
maravilhoso mundo da orquestra. Enquanto você estiver lendo este livro, vou aparecer 
de vez em quando para apresentar alguma curiosidade sobre um instrumento, um com-
positor ou uma peça musical. Também vou indicar a faixa do CD, que acompanha este 
livro, que você deve ouvir e o que você deverá observar, sejam os ruidosos tímpanos, o 
gorjear de um flautim ou animado trompete.

Cada faixa do CD traz uma famosa peça musi-
cal que apresenta o instrumento ou o compo-
sitor de que trata determinada passagem 
do livro. Prepare-se, porque nossa aven-
tura vai começar! 

O 
Incomparável

BOB 
Orquestra

 
OUÇA A FAIXA 1 

Você conhece a Cavalgada das 
Valquírias? É um trecho de uma grande 

ópera alemã que todos acham fácil apreciar: no 
mundo mitológico da ópera de Wagner, nove 

irmãs (protegidas por capacetes com chifres!) são 
vistas (e ouvidas!) cavalgando e recolhendo heróis 

tombados. Assim contada, esta cena pode 
parecer boba, mas a música é tão poderosa, 

emocionante e vívida, que quase se 
pode ver o galopar dos cavalos 

na música.
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Com certeza, você já ouviu mais música orquestral do que 
imagina. Ela muitas vezes está presente nos espetáculos da  
telona (do cinema) e da telinha (da TV) para dar um pouco mais 
de emoção a filmes de terror, como Psicose; de ficção científica, 
como Guerra nas estrelas; ou dar um toque a mais de humor em 
desenhos animados como Pernalonga. Se você ficar atento, logo 
começará a notar composições clássicas por toda parte.

A Orquestra
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“Se a música pudesse ser traduzida em fala 
humana, não teria mais razão de existir.”

Ned Rorem

A GRANDE E VIGOROSA  
MÚSICA DA ORQUESTRA

A primeira coisa que as pessoas normal-
mente notam quando ouvem música sinfônica é 
a sua GRANDIOSIDADE. Grandiosidade e com-
plexidade: tem-se a impressão de ouvir dezenas 
de instrumentos que, embora pareçam tocar 
notas diferentes, seguem todos na mesma dire-
ção. Como isso é possível?

Bem, na verdade, muitas vezes há mais de 
cem instrumentos tocando coisas bastante diver-
sas. Apesar disso, eles conseguem criar aque-
la música mágica e espantosa.

Nas páginas a seguir, você vai explorar o 
mundo complexo, embora divertido e emocionan-
te, da música orquestral – desde os primórdios 
até a orquestra tal como a conhecemos atual-
mente. Você vai descobrir as características de 
cada instrumento, entender que eles precisam 
atuar juntos e às vezes se completar — como se 
fizessem parte de uma grande família — para pro- 
duzir uma experiência musical emocionante.

Se tudo isso lhe parecer um pouco com-
plicado, não se preocupe. Os capítulos a 
seguir o ajudarão a compreender o que esta-
mos tentando explicar. Lembre-se apenas de 
que grandioso e complexo podem significar 
emocionante, e a música orquestral é exata-
mente isso. Os grandes compositores sobre 
os quais você vai ouvir falar despertam em 
nós sentimentos de alegria, de melancolia, de 
fúria, e às vezes momentos perturbadores, ao 
usar diferentes instrumentos, variados ritmos 
e diversas variações de volume de som. A 
grande alegria da música clássica deriva de 
sua capacidade de nos fazer sentir emoções 
diversas. Aqui você vai saber como a música 
é criada e por que ela tem o poder de propor-
cionar alegria, tristeza, tensão, alívio e, no 
final, um verdadeiro arrebatamento.
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