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Construção de instrumentos musicais 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 2, Capítulo 4 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é explorar diferentes fontes sonoras com base na criação 

de instrumentos musicais e, por meio destes, produzir música, analisando seus timbres e demais 

características. 

As indicações de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência são sugestões. Você 

pode selecionar outras referências que julgar preferíveis para o trabalho com a turma e adaptar as 

atividades como melhor lhe convier, mantendo sempre o encaminhamento de acordo com os 

objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Explorar instrumentos de percussão do tipo idiofones e membranofones e reconhecer 
seus timbres. 

• Confeccionar instrumentos de percussão com diversos tipos de materiais. 

• Explorar, por meio dos instrumentos produzidos, os parâmetros do som: timbre, altura, 
intensidade e duração. 

• Experimentar a improvisação e a execução musical por meio dos instrumentos produzidos.  

 

Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objetos de conhecimento Habilidades 

Música 

Elementos da linguagem 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da 

música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por 

meio de recursos tecnológicos (games e plataformas digitais), 

jogos, canções e práticas diversas de composição/criação, 

execução e apreciação musicais. 

Materialidades 

(EF69AR21) Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em 

práticas de composição/criação, execução e apreciação 

musical, reconhecendo timbres e características de 

instrumentos musicais diversos. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Fontes sonoras 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados nas carteiras, organizadas em semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: papel sulfite ou caderno, caneta, lápis preto, borracha, imagens impressas 

previamente selecionadas de instrumentos de percussão de vários tipos, dispositivo de reprodução de gravações com 

sons dos instrumentos de percussão apresentados nas imagens, se julgar adequado. 

Atividade 1: Roda de conversa (5 minutos) 

Inicie a aula perguntando se alguém da turma tem um instrumento musical. É provável que 

alguns alunos respondam negativamente, mas, mesmo que todos afirmem possuir um instrumento 

musical, explique que há outro instrumento que todos temos e que carregamos para todos os lugares, 

o tempo todo. Questione-os, então, sobre que instrumento seria esse. Se ninguém da turma encontrar 

a resposta, explicite que esse instrumento é o nosso próprio corpo. 

Atividade 2: Explorando o corpo como fonte sonora (10 minutos) 

Organize os alunos em uma roda e oriente-os a produzir sons utilizando o próprio corpo. Entre 

as diversas formas possíveis para isso, você pode sugerir: palmas, batidas no peito e nas pernas, 

estaladas de dedos, batidas dos pés no chão e sons feitos com a boca. O objetivo é que os alunos 

explorem as mais diversas formas de sons corporais. Assim, você pode instruí-los a fazer uma rodada 

em que cada um emite um som e os outros o imitam, depois outra em que cada um faz um som 

diferente, entre outras propostas. Após esse momento de experimentação, considerando os 

apontamentos da turma, realize um levantamento dos sons feitos pelo grupo e liste na lousa os sons 

que acharam mais interessantes. 

Atividade 3: Contexto para construção de um instrumento de percussão (10 minutos) 

Pergunte aos alunos o que entendem por fonte sonora. Com base nas respostas, faça uma 

sistematização desse conceito: fontes sonoras são todos os corpos, sejam organismos vivos (como o 

corpo humano) ou objetos (como instrumentos musicais), capazes de produzir ou propagar sons. 

Comente com a turma que, nos primórdios da humanidade, o contato com os sons da 

natureza, a necessidade de comunicação a distância, de expressão e o manuseio de materiais naturais 

fizeram surgir os primeiros instrumentos musicais: flautas de ossos ou bambu, berrantes de chifres e 

conchas, tambores feitos de tronco de árvores e pele de animais e instrumentos de cordas feitas com 

tripas de animais.  

Após essa contextualização, explique aos alunos que eles planejarão a construção de 

instrumentos musicais de percussão, utilizando materiais descartados ou objetos de uso cotidiano.  
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Antes de iniciar a atividade, apresente aos alunos uma das formas de classificação de 

instrumentos musicais, explicando que, de acordo com esse critério, os dois principais grupos em que 

se classificam os instrumentos de percussão são: 

• O grupo dos idiofones: instrumentos de percussão nos quais o som é produzido pelo 
próprio corpo do instrumento. Exemplo: chocalho, reco-reco, clavas, triângulo, carrilhão, 
xilofone, sino, etc. 

• O grupo dos membranofones: instrumentos de percussão nos quais o som é produzido por 
uma membrana esticada sobre uma caixa que amplifica o som. Exemplo: todos os tipos de 
tambores. 

Atividade 4: Criação do projeto de um instrumento de percussão (20 minutos) 

Organize os alunos em grupos de quatro a seis integrantes e verifique o conhecimento prévio 

deles em relação a esses instrumentos. Peça que citem os que conhecem e ajude-os a reconhecer 

outros. Nesse momento, mostre as imagens de instrumentos de percussão de vários tipos selecionadas 

previamente e classifique-os com a turma entre idiofones e membranofones. Converse com os alunos 

sobre o som produzido por cada instrumento e, se possível, faça uma audição com a gravação de sons 

de alguns desses instrumentos. 

Oriente os grupos a iniciar os projetos dos instrumentos que construirão na próxima aula. 

Lembre-os de que o primeiro passo deve ser a definição do instrumento: será inventado por eles ou 

será feito a partir do modelo de um instrumento que já existe? Se o instrumento for inventado pelo 

grupo, incentive os integrantes a criar um nome para ele.  

De acordo com o contexto e a realidade da turma e da escola, alguns modelos podem ser 

bastante úteis, por serem considerados básicos e adequados ao trabalho com essa faixa etária: 

• Chocalhos ou ganzás: Do grupo dos idiofones, podem ser produzidos usando potes de 
plástico (como os de iogurte), latas (de refrigerante, leite condensado, achocolatado ou 
óleo), caixinhas de papelão ou madeira, garrafas de plástico, frascos variados ou qualquer 
objeto que, fechado, possa abrigar materiais no interior. Esses materiais podem ser 
pedrinhas, moedas, botões, conchinhas, areia grossa, sementes, grãos crus de arroz, 
feijão, milho, etc.  

A confecção de chocalhos pode desenvolver a percepção e a consciência com relação ao 
timbre, pois, se mais de um grupo construir chocalhos com materiais diferentes, será 
interessante ouvir o timbre de cada instrumento e fazer comparações. 

• Maracas: Muito parecidas com os chocalhos (portanto, também pertencentes ao grupo 
dos idiofones), diferem deles por apresentar um cabo. Além de confeccionadas com potes 
diversos, também compreendem a utilização de diferentes materiais, a fim de criar uma 
variedade de timbres. 

• Paus de chuva: Também do grupo dos idiofones, podem ser feitos com tubo de papelão 
ou PVC, de tamanho variado, fixando-se alfinetes ou pequenos pregos ao longo do tubo e 
fechando um dos lados (com um pedaço de papelão e fita adesiva, um pote plástico, uma 
tampa ou qualquer outro material). É possível preencher o tubo com arroz, milho, lentilha, 
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pedrinhas ou outro material do tipo – o que possibilita também a comparação de timbres 
entre exemplares diferentes. Depois de testar um pouco e perceber que o som está 
satisfatório, feche o outro lado. Por fim, os paus de chuva podem ser decorados com lãs 
ou barbantes, tinta, fitas coloridas, etc.  

• Tambores de bexiga: Do grupo dos membranofones, são tambores que produzem diversos 
timbres e podem ser feitos com bexigas e latas de tamanhos variados. Deve-se cortar o  
bico da bexiga e alguns centímetros além dele. Em seguida, esticar a bexiga na boca da lata 
e prender as bordas com elástico, barbante ou fita adesiva. As formas de tocar os tambores 
de bexiga podem ser as mais diversas: com a ponta dos dedos, beliscando a bexiga, 
raspando os dedos sobre ela, etc. O interessante é visar explorar o maior número possível 
de timbres. 

• Tambores de papéis ou tecidos: Também do grupo dos membranofones, são construídos 
da mesma forma que os tambores de bexiga, porém usando papel, papelão ou tecido, 
sendo importante que esses materiais fiquem bem esticados.  

Esses tambores permitem que se percebam diferenças de altura (som mais grave ou mais 
agudo), de duração (manutenção do som por mais ou menos tempo) e de intensidade (som 
mais forte ou mais fraco). 

Depois que os grupos definirem qual instrumento construirão, oriente-os a planejar quais 

materiais serão usados e o modo como o instrumento será construído. Em seguida, peça a eles que, 

em um papel sulfite ou no caderno, escrevam ou desenhem suas ideias e façam uma lista dos materiais 

que deverão ser providenciados para a construção do instrumento na aula seguinte. Esses materiais 

podem ser de diversos tipos; porém, mencione a preferência pelo uso de materiais descartados e 

recicláveis, como latas, caixas de papelão, potes de plástico, embalagens, tubos de papelão e de PVC, 

etc. Também é importante destacar a possibilidade enriquecedora de utilizar grãos, sementes, 

cabaças, conchas, pedrinhas, rolhas, parafusos, pregos, além de outros materiais, como tintas, 

barbantes, fitas coloridas, etc., para o acabamento e a decoração dos instrumentos. 

Anote no seu diário de bordo o andamento dessa aula. 

 

Aula 2 – Construindo instrumentos 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: divididos em grupos de quatro a seis integrantes (mesmos grupos já formados na aula anterior). 

Recursos e/ou material necessário: materiais diversos, como latas, caixa de papelão, potes de plástico, embalagens, 

tubos de papelão e de PVC, grãos, sementes, cabaças, conchas, pedrinhas, rolhas, parafusos, pregos, tintas, barbantes, 

fitas coloridas, cola branca, fita adesiva, elásticos, etc.  

Atividade 1: Construção de um instrumento de percussão (30 minutos) 

Retome brevemente com os estudantes os conceitos de fonte sonora, idiofones e 

membranofones. Em seguida, com os alunos divididos nos mesmos grupos da aula anterior, oriente-

os a iniciar a construção dos instrumentos de acordo com o planejamento realizado. Incentive a 
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criatividade dos alunos, permitindo novas possibilidades, mas evidencie que o projeto deve servir de 

referência para o trabalho. Fique à disposição dos grupos durante o desenvolvimento da atividade, 

tirando dúvidas e ajudando-os quando apresentarem dificuldades. 

Tão importante quanto construir instrumentos é fazer música com eles, uma vez que o fazer 

musical é o que traz sentido e significado ao processo. Oriente os grupos a combinar uma apresentação 

musical dos instrumentos para a turma. Explique que poderão tocar trechos curtos de músicas e 

canções conhecidas ou realizar improvisações. Outra possibilidade é que os grupos promovam uma 

combinação entre os instrumentos, fazendo uma apresentação coletiva depois das apresentações de 

cada instrumento.  

Atividade 2: Apresentação dos instrumentos de percussão construídos (15 minutos) 

Organize a apresentação dos grupos para que toquem os instrumentos para os colegas. Um 

integrante do grupo pode tocá-lo, enquanto os demais comentam os materiais usados e os sons 

produzidos, de acordo com os parâmetros de timbre, altura, intensidade e duração. Peça que 

comentem também os movimentos necessários para produzir sons com cada instrumento. Observe se 

os alunos reconhecem como a mudança de movimentos influencia a resultante do som por meio de 

instrumentos de percussão. Os grupos podem registrar a apresentação por meio de fotos ou vídeos 

que poderão ser acrescentados ao portfólio. Anote no seu diário de bordo o andamento dessa aula. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Há três aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas nesta 

sequência:  

• que os estudantes sejam capazes de compreender o conceito de fonte sonora. 

• que os estudantes reconheçam a possibilidade de se fazer música com base em diversas 
fontes – instrumentos convencionais, objetos do cotidiano ou o próprio corpo humano. 

• que os estudantes ampliem a percepção dos parâmetros do som por meio da criação de 
instrumentos musicais e sua exploração sonora. 

Para isso, durante a sequência didática, guie suas observações por meio das seguintes 

perguntas: Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma? Os estudantes 

deram atenção às instruções das atividades? Como foi esse processo? Os estudantes respeitaram a 

produção dos colegas? Caso tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido? Os estudantes 

realizaram a construção de um instrumento musical com materiais variados? De que forma? Os 

estudantes ficaram satisfeitos com as próprias produções? Usaram dos conceitos apresentados para 

observar os próprios trabalhos e os dos colegas? 
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Questões para auxiliar na aferição 

1. Defina, com suas palavras, o que é fonte sonora. 

2. De que maneira as escolhas a respeito da construção dos instrumentos influenciaram no timbre 
dos instrumentos? 

 

Gabarito das questões 

1. Espera-se que os alunos definam fonte sonora como todos os corpos que produzem ou propagam 
sons, sejam objetos ou seres vivos.  

2. Esperam-se respostas pessoais por parte dos alunos que relacionem as escolhas de material e suas 
proporções com as qualidades dos sons.  


