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Som, escrita e música 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

Ao ouvirmos uma música, estamos nos relacionando com ritmos, timbres e melodias. Ao longo 

dos séculos, músicos desenvolveram diferente formas de registrar os sons que criavam se valendo de 

diferentes estímulos visuais que vão desde a notação da partitura convencional até o uso de formas 

geométricas para representar as características dos sons. Mais do que ouvir ou sentir, esta sequência 

didática traz a reflexão sobre os sons, fazendo relações entre som e imagem. 

Objetivos de aprendizagem 

• Elaborar um sistema de notação musical. 

• Experimentar diversos sons emitidos pela voz e pela percussão corporal. 

• Fazer a leitura de uma partitura construída em grupo. 

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 
Unidades temáticas Objetos de conhecimento Habilidades 

Música Notação e registro musical  

(EF69AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro 
musical (notação musical tradicional, partituras criativas e 
procedimentos da música contemporânea), bem como 
procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual. 

 

Desenvolvimento 
Aula 1 – Introdução à escrita musical 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: sentados em roda. 
Recursos e/ou material necessário: exemplos de notações musicais, impressos ou desenhados na lousa (partitura, cifra e 
tablatura). 
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Abertura (15 minutos) 

Pesquise, na biblioteca da escola ou em sites na internet, exemplos de partituras e outros tipos 

de notação musical, para que os alunos vejam os símbolos comumente utilizados na escrita dos sons 

e conheçam diferentes possibilidades de notação. Imprima alguns exemplos ou use um projetor ou 

computador para mostrar aos alunos as imagens que encontrou. Se possível, veja também, como 

referência para as atividades dessa sequência, o vídeo de Hermeto Pascoal e o grupo Barbatuques, 

indicado no Material de apoio e referências.  

Inicie a aula explicando as diversas formas de escrever os sons de uma música, sendo as mais 

usadas atualmente: a partitura, as cifras e as tablaturas. Apesar de a música ocidental de matriz 

europeia utilizar predominantemente a partitura como escrita-padrão, muitos músicos 

contemporâneos desenvolvem formas criativas de escrita musical. Diga que os sistemas de notação 

musical existem desde aproximadamente 5 mil anos atrás, e que sabemos disso em função de registros 

históricos encontrados por arqueólogos em locais como o Oriente Médio.  

Mostre as imagens que pesquisou, começando pelas partituras tradicionais, e explique que a 

partitura é escrita em um conjunto de cinco linhas e quatro espaços, conhecido como pentagrama. Em 

cada uma das linhas e espaços podem ser adicionados diversos símbolos com a finalidade de indicar a 

altura das notas, tempo de duração, pulso, entre muitas outras informações para que o músico execute 

a música sem a necessidade de escutá-la previamente. Portanto, quando se estuda um instrumento 

musical ou canto, é necessário desenvolver a habilidade da leitura e escrita das partituras.  

Mostre também exemplos de cifras e tablaturas, formas de notação comumente encontradas 

na internet. Diga que a cifra é um sistema de notação musical em que se utiliza de letras (A, B, C, D, E, 

F, G) para indicar os acordes, ou seja, o conjunto de notas, que serão tocados pelo músico. As imagens 

de tablaturas devem ser complementadas com sua definição e uso: um sistema que utiliza letras, 

símbolos e números para informar ao músico a posição da mão no instrumento e as cordas a serem 

tocadas. É geralmente utilizado em instrumentos de corda, tais como: violão, guitarra, baixo, 

cavaquinho, viola caipira etc.  

 

Atividade 1 – Experimentação de sons (15 minutos) 

Proponha aos alunos uma experimentação dos sons corporais. Explique que o mais importante 

nesta atividade é a criatividade e a experimentação, pois, apesar de estarem utilizando apenas o corpo 

como instrumento musical, isso não quer dizer que estejam limitados, afinal, quando um músico tem 

um instrumento musical tradicional em mãos, a criatividade continua sendo sua principal ferramenta 

de trabalho. 
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Abra uma grande roda na sala de aula de forma que os alunos tenham contato visual de todo 

o grupo. O professor iniciará improvisando um ritmo usando palmas. Comece propondo algo simples 

e regular. Em seguida todos os alunos repetem o que foi proposto. Em sentido horário, o próximo 

aluno propõe um outro ritmo de palmas para toda a sala repetir.  

Depois de uma rodada completa de todos os alunos, o mesmo exercício é repetido, porém, 

utilizando pisadas no chão. Ao término desta rodada completa, inicia-se uma rodada considerando 

palmas e pés, com o mesmo procedimento (cada aluno propõe um ritmo simples e curto, e toda a 

turma repete).  

Em uma última rodada, peça para os alunos criarem outros tipos de sons, combinando outras 

partes do corpo. Podem usar sons de, por exemplo, mãos batendo nas coxas, mãos batendo no peito, 

a palma de uma mão aberta bate na outra mão com o punho fechado, etc. Oriente-os a descobrirem 

novas possibilidades de sons corporais e peça que procurem surpreender a turma com novos sons. 

 

Atividade 2 – Sons vozeados (15 minutos) 

Proponha aos alunos experimentarem agora apenas sons emitidos com a voz, inicie uma ideia 

de um som simples usando apenas vogais, sendo que as letras maiúsculas são sons mais fortes e as 

minúsculas são mais fracos. 

Exemplos: 

A - e - A - e - A - e - A - e 

OUA - OUA - OUA - OUA 

i - i - i - O - i - i - i - O 

Ainda com todos em roda, seguindo o procedimento da atividade anterior, peça para os alunos 

proporem outros tipos de sons emitidos pela voz ou boca, como: estalos de língua e de lábios, assobios, 

sussurros, entre outros. Instigue-os a buscarem sons diferentes. Após cada aluno emitir o som que 

descobriu, toda a sala repete, como no primeiro exercício.  

A última rodada deste exercício de experimentação será para combinar sons corporais e 

vocais, ou seja, todo o corpo pode ser utilizado para a criação de sons. Oriente para que façam 

combinações de sons podendo ser simultâneos ou separados. O objetivo é que cada aluno da roda crie 

pequenas sequências sonoras de três ou mais sons e, em seguida, a turma toda repita a sequência. 

Para finalizar a aula, pergunte aos alunos como foi experimentar os sons corporais, se 

imaginavam que poderiam fazer música com esses sons e se gostaram do processo. Deixe que troquem 

experiências e pergunte se, caso eles fossem fazer uma partitura desses sons, como eles fariam. 
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Aula 2 – Desenhando sons 

Duração: cerca de 45 minutos. 
Local: sala de aula. 
Organização dos alunos: três grupos, organizados em roda. 
Recursos e/ou material necessário: papel sulfite, lápis de cor. 

Atividade 1 – Desenhando sons (20 minutos) 

Inicie a aula relembrando os experimentos sonoros da aula passada. Depois, diga que existem 

muitas possibilidades diferentes de emitir sons sendo que, naquela aula, eles utilizarão novamente o corpo 

como instrumento musical e que o objetivo será criar símbolos para os sons corporais explorados. 

Agora, peça que a turma se organize em três grupos e deixe disponível lápis de cor e papel 

sulfite. Cada um dos grupos deverá utilizar sete folhas de sulfite, em cada uma das folhas deverá ser 

desenhado uma forma geométrica diferente (por exemplo, quadrado, retângulo, losango, círculo, 

pentágono, hexágono e trapézio). A seguir, cada grupo deve atribuir livremente um som corporal a 

cada uma das formas geométricas desenhadas. Por exemplo, o círculo será o som de palmas; o 

triângulo representará o som de batida de pés no chão; o hexágono, o som de um estalo de língua etc. 

 

Atividade 2 – Leitura musical dos sons (25 minutos) 

Agora, os alunos deverão preparar uma apresentação de duas sequências de sons, a partir das 

figuras desenhadas e os sons a elas atribuídos. Para isso, deixe um tempo aproximado de 5 a 10 

minutos para que experimentem, combinem e ensaiem as sequências dos sons a serem apresentadas. 

Para iniciar, cada grupo deve testar e escolher duas sequências para os sons, de acordo com a ordem 

das figuras. A seguir, devem formar uma roda, com as folhas das formas geométricas dispostas no chão, 

dentro dela, na primeira sequência que escolheram. Oriente-os também a estabelecer a ordem de leitura das 

figuras, por exemplo: se será da direita para esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, etc. 

Com a roda formada e as figuradas organizadas no chão, o grupo deverá emitir os sons referentes a elas, 

repetindo a sequência algumas vezes, enquanto o restante da turma assiste. Depois, devem reorganizar as 

figuras, de acordo com a segunda sequência que criaram, e recomeçar a apresentação dos sons. 

Deixe que todos os grupos se apresentem, mas, ao final da apresentação de cada grupo, peça 

para que os integrantes comentem um pouco sobre o processo de escolha dos sons: “Por que vocês 

escolheram esses sons para o quadrado e o círculo?”. “Quais foram os critérios de escolha?”. Estimule 

os alunos que estiverem assistindo a fazerem perguntas e comentários.  

Ao final da aula, proponha uma reflexão sobre a quantidade de possibilidades que foram 

conseguidas em sala de aula utilizando somente sons emitidos pelo corpo humano. Explique também 

que as notações desses sons poderiam ter sido feitas de muitas outras formas, sendo que cada pessoa 

poderia ter tido uma ideia diferente de símbolos para representar os sons. Nesse sentido, as 

possibilidades de registro musical visual são infinitas. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 8º ano 

2º bimestre – Sequência didática 3 

Material de apoio e referência 

Ayú! Barbatuques convida o mesmtre Hermeto Pascoal. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=MwYbpiovzNA>. Acesso em: 31 out. 2018.  

Grupo Barbatuques (site oficial). Disponível em: <http://barbatuques.com.br/pt/>. 

Acesso em: 31 out. 2018. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Para a avaliação do processo de aprendizagem, verifique se os alunos elaboraram seus sons e 

se participaram das atividades, atribuindo um som para cada símbolo visual e emitindo os sons de 

acordo com a sequência sonora que montaram. Verifique ainda se compreenderam que existem 

muitas formas de escrita musical e que, ainda hoje, músicos do mundo inteiro criam diferentes formas 

de escrever música. 

Proponha aos alunos uma gravação em vídeo dos resultados obtidos em sala de aula. Eles 

poderão registrar tanto a performance de leitura como a partitura criada. A execução da atividade 

possibilita aferir a aprendizagem. Assistir as atividades gravadas com a turma mais de uma vez poderá 

ser utilizado como autoavaliação. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Como você chamaria a forma de notação musical (escrita dos sons) criada na aula? 

2. Crie uma outra forma de notação musical e explique como ela funciona. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. Espera-se que o aluno proponha nomes criativos para a notação musical que 
experimentaram na aula. 

2. Reposta pessoal. Espera-se que o aluno seja capaz de criar e descrever uma possível forma de 
notação musical, por meio de um esboço simples. 

https://www.youtube.com/watch?v=MwYbpiovzNA
http://barbatuques.com.br/pt/

