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Uma voz para o seu corpo 

Duração: 3 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Capítulo 6 

 
Relevância para a aprendizagem 

Esta sequência didática destaca a possibilidade de fazer música sem a presença de 

instrumentos musicais. Podemos produzir inúmeros sons com o nosso corpo: batendo palmas de 

formas variadas, batendo as mãos em diferentes partes do corpo, batendo os pés e, principalmente, 

fazendo sons vocais. Os sons vocais apresentam uma enorme variedade de possibilidades musicais. 

Além disso, a proposta de criarem música sem instrumentos musicais é, por si só, um grande exercício 

de criatividade. 

 
Objetivos de aprendizagem 

• Proporcionar o exercício da criatividade musical. 

• Estimular o desenvolvimento do trabalho coletivo. 

• Exercitar a percepção musical, o canto e as possibilidades sonoras do corpo. 

 

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. 

Processos de criação 

(EF69AR23) Explorar e criar improvisações, composições, 
arranjos, jingles, trilhas sonoras, entre outros, utilizando 
vozes, sons corporais e/ou instrumentos acústicos ou 
eletrônicos, convencionais ou não convencionais, 
expressando ideias musicais de maneira individual, coletiva e 
colaborativa. 
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Desenvolvimento 
Aula 1 – Possibilidades sonoras do corpo 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula com carteiras afastadas, quadra ou pátio 
Organização dos alunos: em roda 
Recursos e/ou material necessário: equipamento de reprodução de som (computador, celulares, etc.) 

Pesquise previamente, na internet, por vídeos e áudios de músicos que trabalhem apenas com 

a voz ou percussões corporais ou vocais (beatbox). Como sugestão, você pode pesquisar por trabalhos 

do grupo brasileiro Barbatuques e do artista estadunidense Bob McFerrin e do grupo The House Jacks, 

conforme indicado na seção Material de apoio e referência.  

Inicie a aula perguntando aos alunos se já ouviram alguma música feita sem os instrumentos 

musicais tradicionais. Com base nas respostas, direcione a conversa para saber se conhecem músicas 

feitas apenas com canto ou outros sons vocais, como o beatbox ou vocalizações, ou com sons 

corporais, como percussões de palmas, estalos de dedo, batidas no peito, etc. 

 

Atividade 1 – Apreciação musical (20 minutos) 

Em seguida, mostre aos alunos os áudios ou vídeos que você pesquisou, utilizando um 

equipamento de reprodução de som (computadores, aparelhos de som, celulares, etc.), de acordo com 

os recursos que a escola tiver. Ao mostrar os vídeos, explique que o grupo brasileiro Barbatuques faz 

música com voz, sons corporais e vocalizes. O grupo tem CDs lançados e suas músicas são facilmente 

encontradas na internet. Ponha uma de suas músicas para eles ouvirem. Como sugestão: Kererê, 

Skamenco ou Tá na roda, quando acompanha Naná Vasconcelos. Se houver possibilidade de exibir o 

clipe, os estudantes poderão ver o que cada músico faz com sua voz e corpo. 

O músico Bobby McFerrin tem a carreira marcada pelas suas experiências vocais inovadoras, 

unidas à percussão vocal e corporal. Ele é capaz de reproduzir desde uma música de ninar até músicas 

clássicas, como Bach, usando voz e vocalizes. O grupo The House Jacks utiliza apenas a voz para simular 

os sons dos instrumentos, misturando ritmo vocal com o canto a capela, ou seja, sem 

acompanhamento instrumental. Durante a audição, peça que os alunos prestem especial atenção ao 

modo como eles criam e executam suas músicas.  
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Atividade 2 – Criando sonoridades (20 minutos) 

Após a conversa inicial e a apreciação dos áudios e/ou vídeos, forme uma roda com os alunos 

em pé e escolha uma canção simples, que pode ser uma cantiga de roda ou um refrão de alguma 

música atual, desde que todos os alunos conheçam e saibam cantá-la. Em seguida, cantem juntos a 

canção escolhida tendo apenas a preocupação de que todos sigam a mesma pulsação. Para isso é 

interessante que executem a cantiga em roda de forma que todos se olhem e possam se movimentar 

marcando essa pulsação com o corpo. 

Depois de cantarem algumas vezes para se acostumarem com a canção, peça aos alunos que, 

livremente, cada um adicione outro som à música, que pode ser um estalar de dedos, uma palma, 

bater a mão no peito, na barriga ou nas coxas, etc. Oriente-os para que tomem o cuidado de criar sons 

que possam ser encaixados no ritmo da música, sempre fazendo o acompanhamento da melodia que 

está sendo cantada. O objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos desenvolvam a criatividade 

de forma coletiva. 

Faça uma terceira rodada do mesmo refrão ou cantiga, pedindo que, agora, os alunos, além 

de cantarem e fazerem sons corporais, experimentem incluir possíveis sons com a boca, tais como 

vocalizações, ruídos, vozes diferentes, imitação de instrumentos e o que mais puderem criar. 

Mantenha sempre o clima descontraído para que todos se sintam à vontade para fazer 

experimentações. Reforce que não há certo ou errado, o principal é a tentativa e a descoberta de novas 

possibilidades musicais. 

Ao final, reúna os alunos sentados em roda e oriente uma conversa sobre o que acharam da 

experiência prática: “O que acharam da dinâmica de cantar e acrescentar ritmos, alturas e timbres, 

por meio de sons corporais e vocais?”; “Vocês se surpreenderam em algum momento com as criações 

que fizeram? Por quê?”. 

 
Aula 2 – Criando música com o corpo 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula com carteiras afastadas, quadra ou pátio 
Organização dos alunos: em roda, depois organizados em duplas 
Recursos e/ou material necessário: folha de papel sulfite, lápis preto, borracha 

Atividade 1 – Relembrando os sons criados (15 minutos) 

Inicie a aula relembrando a aula anterior. Forme uma roda com os alunos e peça que cantem 

novamente a canção escolhida, para que recordem os sons produzidos e a dinâmica de produzir música 

com sons vocais e corporais. 

  



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 8º ano 

3º bimestre – Sequência didática 3 
 

Atividade 2 – Dupla musical (30 minutos) 

Em seguida, peça que formem quartetos. Diga que cada quarteto vai criar uma música que 

deverá conter uma canção e três acompanhamentos, feito com sons vocais e/ou corporais, como 

fizeram na atividade anterior.  

Explique que eles podem escolher refrãos de músicas conhecidas, que fazem parte de seu 

repertório musical pessoal e que se sintam confortáveis para cantá-la. Deixe que cada quarteto escolha sua 

canção. Sugira que escrevam a letra em uma folha de papel sulfite e façam notações representando os sons 

corporais e os vocalizes que usarão de modo que sejam facilmente lembrados quando apresentarem a 

canção para turma. A ideia é criar uma nova sonoridade para a canção escolhida. Para isso, informe que 

eles poderão experimentar ritmos e complementos sonoros, usando sons corporais e vocais.  

Estimule-os experimentar novas possibilidades, deixando a criatividade fluir. No entanto, 

lembre-os de que devem prestar atenção aos colegas e à sonoridade dos resultados obtidos, pois, 

apesar de ser uma atividade de livre criação, é preciso que haja harmonia entre todos os integrantes 

do quarteto. Além disso, é necessária muita concentração para cantar e executar os sons, com a 

atenção voltada para todo o corpo, e não só para a voz. 

Ao final, reúna a turma em roda e oriente uma conversa sobre como foi o processo de criação, 

a escolha da canção, em que tiveram dificuldades e o que acharam mais fácil de executar. Diga que as 

duplas irão apresentar sua criação musical para toda a turma na próxima aula e que, se acharem 

necessário, as duplas podem se reunir em casa para ensaiar e cuidar dos detalhes de suas músicas. 

 

Aula 3 – Apresentação musical 

Duração: cerca de 45 minutos 
Local: sala de aula com carteiras afastadas, quadra ou pátio 
Organização dos alunos: sentados no chão para assistir às apresentações 
Recursos e/ou material necessário: equipamentos de som (se houver); câmeras ou celulares para registro fotográfico ou 
em vídeo 

Inicie a aula explicando a dinâmica das apresentações. Os grupos deverão, no momento da 

apresentação, ficar posicionados de frente para o restante da turma. Combine com eles a ordem dos 

quartetos a se apresentar e ressalte que o silêncio é fundamental nesse tipo de apresentação, já que 

qualquer ruído pode interferir na sonoridade da música. 

Em seguida, inicie as apresentações. Lembre-se de registrar a atividade com uma câmera 

digital ou celular, por meio de fotos, vídeo ou gravação do áudio. 

Quando todos os grupos terminarem, promova um debate sobre as impressões da turma em 

relação às criações. O que acharam da atividade, quais foram as maiores dificuldades e quais as 

facilidades, quais possibilidades este tipo de música pode oferecer àqueles que querem produzir 

música, profissionalmente ou por recreação, mas não sabem ou não possuem um instrumento musical. 
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Material de apoio e referência 

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

pt/jobs/clipes/>. Acesso em: 3 nov. 2018. 

Bobby McFerrin (site oficial). Disponível em: <http://bobbymcferrin.com/home>. 

Acesso em: 3 nov. 2018. 

The House Jacks. (site oficial). Disponível em:<http://housejacks.com/>. Acesso em: 3 

nov. 2018. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

A avaliação do processo de aprendizagem pode ser realizada por meio das atividades 

propostas nesta sequência didática e deve considerar o desenvolvimento individual de cada um dos 

alunos.  

Avalie a participação e o envolvimento de cada aluno durante o processo, se trabalhou 

coletivamente, se o grupo foi de fato criativo. Avalie o preparo de cada grupo em relação à 

apresentação. Se foram cuidadosos com a apresentação, se todos os integrantes do grupo sabiam 

exatamente o que fazer ou se o grupo parecia inseguro em relação ao passo a passo da criação e 

durante a apresentação.  

 

Questões para auxiliar na aferição 

1. É viável fazer música sem a presença de instrumentos musicais? Por quê? 

2. É necessário ter conhecimento teórico musical para se criar música com sons corporais e/ou 
vocais? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos respondam que sim, ou seja, a criação musical pode ser feita sem a 
utilização de instrumentos musicais tradicionais. Pode-se fazer música com a voz e com sons feitos 
com outras partes do corpo, ou seja, usando o próprio corpo como instrumento. 

2. Espera-se que os alunos respondam que não. Basta ser criativo e ousar experimentar as 
possibilidades sonoras, já que todos temos um potencial musical a ser descoberto e utilizado. 

http://barbatuques.com.br/pt/jobs/clipes/
http://barbatuques.com.br/pt/jobs/clipes/
http://bobbymcferrin.com/home
http://housejacks.com/

