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Experimentações sonoras 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é desenvolver a ressignificação do conceito de música ao 

analisar a ampliação contemporânea das possibilidades composicionais por meio de fontes sonoras 

não convencionais. Propõe-se, ainda, a apreciação e análise do trabalho de grupos e artistas 

contemporâneos que desenvolvem experimentações musicais e utilizam instrumentos musicais não 

convencionais em suas obras. Por fim, esta sequência didática propicia a composição coletiva de uma 

música com a utilização de diversas fontes sonoras e com a exploração de timbres de objetos de 

variados materiais. 

A indicação de artistas, obras de arte ou fontes ao longo desta sequência é apenas uma 

sugestão. Você também pode selecionar outros artistas ou fontes, com os quais tenha mais 

familiaridade ou de sua preferência, e adaptar as atividades como melhor lhe convier. O importante é 

sempre manter o encaminhamento de acordo com os objetivos e as habilidades indicados a seguir. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Desenvolver a reflexão sobre o que é música. 

• Conhecer produções musicais contemporâneas. 

• Entender o conceito de fonte sonora e seu emprego no contexto musical. 

• Explorar os sons produzidos pelos mais diversos tipos de materiais. 

• Criar uma composição coletiva com a utilização de diversas fontes sonoras. 

• Conhecer e trabalhar o conceito de timbre. 
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Objetos de conhecimento e habilidades (BNCC) 

Unidade temática Objetos de conhecimento Habilidades 

Música 

Contextos e práticas 

(EF69AR19) Identificar e analisar diferentes estilos musicais, 

contextualizando-os no tempo e no espaço, de modo a 

aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. 

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. 

 

Desenvolvimento 

Aula 1 – O que é música? 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

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

Recursos e/ou material necessário: caderno; caneta; áudios ou audiovisuais de músicas diversas executadas com 

instrumentos não convencionais; reprodutor de áudio e/ou vídeo; dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou 

computador). 

Atividade 1: Roda de conversa (10 minutos) 

Faça com os alunos uma roda de conversa e inicie a aula com a seguinte pergunta: “O que é 

música?”. Incentive-os a trazer o maior número possível de definições e deixe claro que não há 

respostas certas ou erradas, pois o importante é desenvolver o conceito em seus mais diversos 

aspectos. Possivelmente surgirá a definição de música como um conjunto de sons (caso isso não 

ocorra, faça essa sugestão). Comente, então, que muitos sons podem ser produzidos pelo corpo 

humano (como a voz), por objetos do cotidiano, por materiais descartados, entre outros. Isso amplia, 

de forma considerável, nosso entendimento sobre o que é música, já que todo e qualquer som pode 

se tornar música. 
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Atividade 2: Reflexões sobre fontes sonoras (10 minutos) 

Explique aos alunos que, para que os sons sejam música, é preciso que sejam produzidos com 

essa intenção. Por exemplo: o som do avião passando não é música; porém, se esse som for gravado 

e utilizado em uma composição, ele se torna música (uma vez que essa composição tem a intenção de 

ser música). Outro caso que pode ser citado é o de quando escutamos alguém martelar um prego na 

parede. Esse som pode deixar de ser um ruído e se transformar em elemento de uma possível 

composição. 

A partir do século XX, os ruídos passaram a ser vistos como potencial sonoro, possíveis de 

serem transformados em música. Assim, praticamente qualquer fonte sonora – ou seja, todo material 

que produz ou propague sons – passou a ser considerada capaz de se tornar um elemento musical, o 

que ampliou bastante as possibilidades de criação musical. 

Atividade 3: Audição de diferentes fontes sonoras (25 minutos) 

Para esta atividade, pesquise previamente composições musicais que utilizem diferentes 

fontes sonoras, e não apenas os sons de instrumentos convencionais. Faça uma seleção de áudio e/ou 

vídeo para apresentar aos alunos. Seguem algumas sugestões de bandas e artistas que trabalham com 

fontes sonoras diversas: 

• Grupo Uakti 

• Grupo Vida Seca 

• Metá Metá 

• Omnikestra 

• Tom Zé 

A proposta é que os alunos façam uma audição atenta de algumas composições desses grupos, 

ou de outros que julgar pertinente para a atividade. Peça que voltem a atenção para a sonoridade 

construída em cada composição. Enquanto ouvem, eles podem anotar no caderno informações que 

respondam a perguntas como: “Quais instrumentos são usados?”; “Quais são as fontes sonoras?”; “É 

possível identificar algum objeto do cotidiano, como baldes, garrafas, latas, etc.?”. 

Em seguida reúna os alunos em uma roda de conversa e retome a questão do início da aula: 

“O que é música?”. Peça que comentem sobre os instrumentos usados nas músicas que ouviram e suas 

sonoridades, articulando esses tópicos à questão da definição de música.  

Por fim, solicite aos estudantes que selecionem em casa materiais que podem emitir sons que 

achem interessantes e com potencial para serem usados como fonte sonora em uma composição 

musical. Eles podem usar as anotações que fizeram durante as audições desta atividade para ajudar 

nas escolhas. Peça que tragam os materiais escolhidos para a atividade da próxima aula. Anote no seu 

diário de bordo o andamento desta aula. 
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Aula 2 – Timbre e fonte sonora 

Duração: 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos alunos: sentados em suas carteiras, organizadas em um semicírculo. 

Recursos e/ou material necessário: copo plástico; sacola plástica; plástico bolha; pauzinhos de madeira; tampas plásticas 

de garrafas; potes diversos; objetos de borracha, etc., áudios ou audiovisuais de músicas diversas executadas com 

instrumentos não convencionais; reprodutor de áudio e/ou vídeo; dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou 

computador). 

Atividade 1: Reflexões sobre o timbre (10 minutos) 

Retome com os alunos o conceito de fonte sonora, trabalhado na aula anterior, bem como as 

impressões que eles trouxeram sobre as audições realizadas. Explicite que, na exploração das mais 

diversas fontes sonoras, um dos parâmetros sonoros mais importantes é o timbre dos objetos.  

Explique que timbre é a qualidade sonora que nos permite distinguir os sons, 

independentemente da sua altura, intensidade ou duração. Sons com altura, intensidade e duração 

similares, quando produzidos por fontes sonoras diferentes, podem ser identificados pela variação do 

timbre característico de cada fonte. Se um trompete, um clarinete e um violino tocarem a mesma nota, 

é o timbre que diferencia o som de cada um deles. Dessa mesma forma, quando pensamos na voz de 

alguém, estamos lembrando do seu timbre. 

Evidencie que o timbre dá “personalidade” à música. Sem ele, todos os instrumentos soariam 

iguais, o que deixaria tudo uniforme. Solicite que imaginem uma orquestra em que todos os 

instrumentos tivessem o mesmo timbre e promova uma reflexão a respeito de como seria tal 

resultado. 

 

Atividade 2: Audição e criação de timbres (30 minutos) 

Agora, proponha uma atividade de exploração sonora dos objetos trazidos pelos alunos. Esse 

material pode ser o mais variado possível. Algumas possibilidades são: copo plástico, sacola plástica, 

plástico bolha, palitos e hastes de madeira, tampas plásticas de garrafas, potes diversos, objetos de 

borracha e outros mais que os alunos tiverem trazido para a aula. Podem ser utilizados também 

materiais de uso cotidiano dos alunos na escola, tais como cadernos, lápis, estojos e mochilas. A ideia 

principal é explorar os mais diversos sons e timbres que esses materiais podem reproduzir. 

Sente-se em roda com toda a turma e vá passando os objetos aos alunos, para que explorem 

as diversas possibilidades sonoras de cada material, percutindo, chacoalhando, batendo diferentes 

objetos um no outro, friccionando, assoprando, etc. Peça que ouçam atentamente os sons produzidos 

e identifiquem semelhanças e/ou diferenças entre eles. Enquanto a turma investiga os sons, levante 

questionamentos como: “Quais sons são longos e quais são curtos?”; “Há sons mais agudos ou mais 

graves?”; “Existem materiais que produzem timbres parecidos?”. 
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Após essa exploração inicial, sugira aos alunos que criem instrumentos com os objetos trazidos 

para a atividade. Por exemplo, podem usar os copos plásticos em conjunto com tampinhas e produzir 

uma espécie de chocalho ou, na borda de um balde, esticar um pedaço de plástico e fixar com elástico, 

criando, assim, um tambor. Nesse momento não há certo ou errado, o foco deve ser a produção dos 

mais variados e interessantes sons.  

Para explorar esses novos sons, os alunos podem tocar juntos, experimentando as 

possibilidades sonoras de cada instrumento criado.  

Em seguida, proponha que os alunos façam uma composição coletiva. Dependendo das 

especificidades de cada turma, sugira a divisão em grupos menores ou a união de todos os alunos. 

Outra sugestão é utilizarem esses instrumentos (fontes sonoras) para a sonorização de uma 

história. Por exemplo, uma história de terror ou suspense em que, além da trilha sonora, os alunos 

produzam também efeitos sonoros para o desenvolvimento do enredo. 

Ao final da atividade, promova a apresentação da peça composta ou da história sonorizada. 

Aborde também com os alunos a importância que a performance, ou seja, a apresentação final, tem 

para o processo. Para isso, retome o conceito de música e lembre-os de que o que estão fazendo, por 

estarem focados e com intenção de que os sons sejam apreciados, pode e deve ser considerado 

música. Os alunos devem registrar a apresentação por meio de fotos ou vídeos que poderão ser 

acrescentados ao portfólio. Anote no seu diário de bordo o andamento desta aula. 

 

Aferição do objetivo de aprendizagem 

Ao longo desta sequência didática, observe o engajamento dos estudantes nas conversas e nas 

atividades práticas. Há aspectos a serem observados como resultados das aprendizagens pretendidas. 

São eles:  

• que os estudantes entendam a música como uma organização de sons com a intenção de 
formarem uma música; 

• que os estudantes explorem o conceito de timbre e de fonte sonora por meio da 
exploração de diversos materiais; 

• que os estudantes ressignifiquem o conceito de música, ampliando sua definição, suas 
funções e seus usos. 

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

perguntas: “Os estudantes participaram dos momentos de partilha? De que forma?”; “Prestaram 

atenção nas instruções das atividades? Como foi esse processo?”; “Respeitaram a produção dos 

colegas?”; “Caso tenha ocorrido algum problema, como ele foi resolvido?”; “Os estudantes realizaram 

uma composição coletiva?”; “Ficaram satisfeitos com as próprias produções?”; “Usaram os conceitos 

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

1. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmações a seguir: 

(    ) Timbre é o que nos permite identificar diferentes fontes sonoras, mesmo que elas produzam 
sons de mesma altura, intensidade e duração. 

(    ) Diferentemente dos instrumentos musicais, a voz (fala) humana não apresenta alteração de 
timbre. 

(    ) Só é possível fazer música usando instrumentos musicais ou voz. 

2. Defina fonte sonora. 

 

Gabarito das questões 

1. V – F – F  

2. Espera-se que os alunos definam fonte sonora como todo e qualquer material que produza ou 
propague sons. 


