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AULA 2 – FORMAÇÕES E FUNÇÕES ORQUESTRAIS 

• QUAIS AS FORMAÇÕES ORQUESTRAIS MAIS TRADICIONAIS? 

Uma formação orquestral significa quais instrumentos compõem o grupo. Podem 
ser poucos ou muitos. 

No caso de poucos instrumentos, são pensados como solos combinados. Quando 

temos dois instrumentos, chama-se duo. Três instrumentos, trio. Quatro 

instrumentos, quarteto, e assim por diante. Já um grupo grande é comumente 
chamado de banda, orquestra ou pelo termo em inglês ensemble. 

Algumas formações tradicionais, usadas por diversos compositores, são: 

I. Trio de piano: um piano, um violino, um violoncelo. O violino pode ser 

substituído por uma flauta. 

II. Trio de jazz: piano, bateria e contrabaixo. 

III. Trio de cordas: violino, viola e violoncelo. Os instrumentos podem ser 

trocados (p. ex.: dois violinos e viola ou dois violinos e violoncelo). 

IV. Quarteto de cordas: dois violinos, uma viola, um violoncelo. 

V. Quarteto de saxofones: sax soprano, contralto, tenor e baixo. 

VI. Quinteto de sopros: flauta, oboé, clarinete, fagote e trompa. 

VII. Quinteto de metais: dois trompetes ou cornetas, uma trompa, um trombone, 

eufônio ou trompa barítono e uma tuba ou trombone baixo. 

VIII. Quinteto pierrot: flauta, clarinete, violino, violoncelo e piano. 

IX. Orquestra de cordas: violinos (divididos em primeiros e segundos), violas, 

violoncelos e contrabaixos. 

X. Big Band: quatro naipes, sendo saxofones, trompetes, trombones e naipe 

rítmico, composto de bateria, piano, baixo (seja acústico ou elétrico) e 

guitarra elétrica. 

XI. Banda de metais: largo naipe de metais e percussões. 

XII. Banda militar ou sinfônica: idem à banda de metais com adição de madeiras 

e, por vezes, contrabaixos e harpas. A diferença está na função. A militar é 

formada em instituições militares e geralmente executa concertos em 

paradas, marchas, etc. A banda sinfônica executa repertório tradicional e 

apresenta-se em teatros ou salas de concerto. 

XIII. Orquestra sinfônica ou filarmônica: ampla família de cordas, madeiras, 

metais e percussão, com ou sem adição de instrumentos solistas ou 

convidados. 
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XIV. Coro: conjunto vocal dividido em sopranos, contraltos, tenores e baixos. 

 
Helios Piano Trio 

 

 
Quinteto de sopros “Camerata Pacifica” 

 
Banda, orquestra e coro da Escola John Hersey 

 



	
Game	Audio	Academy	/	Wagging	Tail	

Módulo	de	orquestração	

 
Big Band Jazz Consortium 

 

Para se pensar em orquestração, a dica de ouro é: orquestre para o grupo que você 
tem, seja ele como for. 

Algumas orquestrações bizarras que Rodrigo Faleiros já fez: 

i. Camerata Madeiras Dedilhadas: orquestra de violões, divididos em quatro 

naipes, mais 3 flautas, 1 clarinete, 1 clarone e 1 contrabaixo. Grupo com 

maestro. 

ii. Arranjos sobre canções de Waldemar Henrique: violoncelo, clarinete, violão 

de 7 cordas, baixo elétrico, piano, acordeón, percussões (dois 

instrumentistas), coro a duas vozes (agudas e graves) e voz principal. 

iii. UDI Cello Ensemble + Arnaldo Freitas: viola caipira solo, violão base, 

percussão (todos não escritos) + oito violoncelos, divididos em quatro 
naipes. 
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UDI Cello 
Ensemble e 
Arnaldo Freitas 

 

• QUANDO PRECISA E QUANDO NÃO PRECISA DE UM MAESTRO? 

Grupos menores, em geral, não necessitam de um maestro. Trios e quartetos, por 

exemplo. 

Formações com 15 a 20 músicos costumam ser lideradas por um instrumentista 

principal, geralmente no instrumento harmônico (pianista, violonista ou outro) ou 
solista (1º trompete, 1º violino, etc). 

Outras formações, mesmo com números reduzidos, já podem incluir a figura do 

maestro, vide orquestras em formações antigas (uma orquestra barroca, por vezes, 

pode ter somente 12 a 15 músicos e ainda assim ter um maestro). 

Grandes formações necessitam de um maestro para criar unidade no grupo, uma 

vez que a distância física entre um instrumentista e outro pode criar atrasos ou 
perda de presença sonora entre eles. 

Grupos iniciantes ou estudantis necessitam da figura líder. 

 

• CONSTRUINDO UMA ORQUESTRAÇÃO 
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a. Real X Não Real X Virtual 

Orquestração real leva em conta todas as capacidades físicas de um instrumento e 
um instrumentista, inclusive regiões de conforto, técnicas estendidas, etc. 

Orquestração não real ignora muitos desses conceitos, usando notas que os 

instrumentos não executam ou que uma pessoa é incapaz de reproduzir no 
instrumento real. 

Orquestração virtual tenta reproduzir uma orquestração real, ainda que não use 

gravações ou instrumentistas reais. 

 

b. Texturas orquestrais 

Posicionamento vertical da orquestração: como os instrumentos, naipes e 

sonoridades estão dispostos do mais grave para mais agudo. 

A textura se movimenta. O mais grave não manterá sempre tal posto, podendo 
sumir ou executar uma oitava mais aguda, trocando de posição na textura. 

Ter consciência da textura orquestral faz com que o compositor saiba quais 

instrumentos usar em qual região. Não adianta querer colocar um trombone em sua 

região grave tocando a melodia principal se a textura grave já está superlotada (com 

contrabaixos, fagotes, outros trombones e tuba, por exemplo, mantendo outras 

funções). 

 

c. Equilíbrio orquestral 

O equilíbrio se dá, de grosso modo, pela soma da sonoridade dos instrumentos mais 

a intensidade da orquestração. 

Não há uma regra específica para gerar equilíbrio. De uma maneira geral, em 

relação à intensidade, se assume a seguinte ordem, do mais intenso para o mais 

suave: PERCUSSÃO > METAIS > MADEIRAS > CORDAS. Isso reflete a quantidade desses 
instrumentos numa orquestra sinfônica. 

Determinados instrumentos soam mais fortes ou fracos dependendo da região que 

são tocados. Um trompete em sua tessitura mais aguda brilha e ressoa muito mais 
que em sua tessitura mais grave. 
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Deve-se levar em conta a soma citada anteriormente para gerar o equilíbrio 
perfeito. 

Exemplos de orquestrações que geram desequilíbrio: 

§ Naipe dos violinos em notas graves, tocando em piano (suaves) + metais 

completos em fortíssimo (muito fortes): as cordas se tornarão inaudíveis ou 

pouco perceptíveis. 

§ Um violino solo + uma flauta solo + um trompete solo, todos tocando notas 

na mesma região aguda: se o contraponto não for muito bem pensado, um 

instrumento pode acabar anulando o outro, gerando fraqueza ou pouca 

percepção melódica. 

§ Muitos instrumentos graves tocando melodias independentes, sempre numa 
dinâmica forte: tendência a soar uma grande massa sonora sem definição. 

De maneira geral, equilíbrio = percepção definida de tudo que está presente na 
orquestração. 

 

d. Função de cada instrumento e/ou naipe 

Definição clara do que cada instrumento e/ou naipe está executando. As funções 

podem ser definidas através de termos técnicos ou ideias claras da intenção de cada 
passagem. 

Alguns exemplos de funções: 

§ Melodia 

§ Manutenção ou reforço rítmico 

§ Contracanto 

§ Acordes 

§ Reforço harmônico no primeiro tempo 
§ Arpejos 

EXEMPLO: Abertura de O Lago dos Cisnes, de P. I. Tchaikovsky. Antes da entrada 

forte dos metais, a abertura se dá com as seguintes funções: 

Função Instrumentos 
Melodia Oboé solo 
Harmonia Violinos e violas em trêmolo 
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Baixos marcados no 
tempo 

Violoncelos e Contrabaixos em 
pizz. 

Arpejos Harpa 
 

No entanto, assim como na textura, os instrumentos dificilmente mantém a mesma 

funções por longos períodos numa orquestração. É comum a melodia começar num 

instrumento e logo ser jogada para outro. A harmonia, diversas vezes, mantém-se 

em notas longas em instrumentos de sopro, para depois ser sugerida através de 

arpejos nas cordas. Tudo depende da intenção do compositor para cada trecho de 
sua obra. 

 

e. Combinação tímbrica 

Criação de novas sonoridades conforme a utilização de instrumentos diferentes 
num mesmo trecho. 

A melhor maneira de conhecer os resultados de combinações variadas é através do 

estudo das obras de outros compositores. Outra forma que gera bastante resultado 

é testar as combinações, seja com um grupo real ou virtual (no entanto, somente o 
primeiro é capaz de trazer o resultado real dessas combinações). 

Exemplos de boas combinações: 

i. “Vênus, a mensageira da paz”, de Gustav Holst. O acompanhamento soma, 

em momentos diferentes: 1. (c. 11) Flautas, trompas e harpas; 2. (c. 32) Oboés 

e corne inglês; 3. (c. 42) Oboés, corne inglês, clarinetes e uma trompa. Em 

todos os casos, a impressão do ouvinte é de serem diferentes timbres de 

órgão. 

ii. “Bolero”, de Maurice Ravel. Vários pontos de excelente combinação 

tímbrica. Dois exemplos: 1. (c. 95) Trompete com surdina e flauta uma oitava 

acima. 2. (c. 149) Piccolos (flautins), trompas e celesta. 

iii. “Gusty Garden Galaxy”, de Mahito Yokota, presente no jogo Super Mario 

Galaxy. A melodia do primeiro tema é tocada pela soma dos primeiros 

violinos e do oboé solo. Num primeiro momento, o oboé fica em evidência, 

com as cordas tocando suavemente num registro médio-grave. Depois isso 
se inverte e o oboé torna-se a cor extra para os violinos. 


