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Escrita do som 

Duração: 2 aulas 

Referência do Livro do Estudante: Unidade 1, Capítulo 1 

 

Relevância para a aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é conceituar e identificar os parâmetros sonoros por meio 

de atividades de escuta musical. Propõe-se ainda explorar o conceito de partitura não convencional, 

também conhecida como notação gráfica ou criativa, e propiciar experimentações com representações 

gráficas das modulações dos parâmetros sonoros presentes em exemplos musicais ouvidos em sala de 

aula. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Conceituar os parâmetros sonoros de altura, duração, intensidade e timbre. 

• Identificar, por meio de exercício de apreciação musical, como os parâmetros sonoros são 
usados em composições. 

• Criar uma partitura gráfica com base na escuta e na identificação dos parâmetros sonoros 
em diferentes exemplos musicais. 

 

Objeto de conhecimento e habilidade (BNCC) 

Unidade temática Objeto de conhecimento Habilidade 

Música Elementos da linguagem 

(EF69AR20) Explorar e analisar elementos constitutivos da 

música e das propriedades sonoras (altura, intensidade, timbre, 

melodia, ritmo etc.), por meio de jogos canções e práticas 

diversas de composição/criação, execução e apreciação 

musicais. 

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. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Os parâmetros sonoros na música 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

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

Recursos e/ou material necessário: reprodutor de áudio ou vídeo; dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou 

computador), músicas previamente selecionadas. 

Atividade 1: Apresentação dos parâmetros sonoros (15 minutos) 

Inicie a aula abordando com os estudantes o conceito de parâmetros sonoros. Diga que a 

música, por ser formada por signos e ser uma maneira de comunicação, pode ser considerada uma 

linguagem. O elemento que constitui essa linguagem é o som.  

Explique que o som, como fenômeno físico, tem parâmetros capazes de serem identificados e 

controlados, que são chamados de parâmetros sonoros. Demonstre para a turma quais são e de quais 

maneiras podemos identificá-los:  

• Altura → grave × agudo: o pio de um pássaro é agudo, o som de um trovão é grave. 

• Duração → curto × longo: o som pode ser medido pelo tempo de sua ressonância. Quando 
percutidos, a madeira produz sons curtos, enquanto o metal produz sons que vibram por 
mais tempo, portanto, mais longos. 

• Intensidade → forte × fraco: é o que costumamos chamar de volume, o som do motor de 
um caminhão é forte, o som de um sussurro é fraco. 

• Timbre → pode-se dizer que é a “cor” do som, ou seja, o que personaliza cada som. Por 
meio do timbre conseguimos, por exemplo, identificar a diferença entre o som de um 
violão e o de um piano, mesmo que estejam tocando a mesma nota musical. 

Incentive os alunos a conversar sobre esses elementos. De que maneira você percebe as 

propriedades dos sons que o cercam em seu cotidiano? É possível compor uma música explorando 

apenas um deles? Será que todas as músicas apresentam esses parâmetros? É possível identificá-los 

por meio de audição? 

 

Atividade 2: Escuta ativa (30 minutos) 

Sugira aos alunos que escutem algumas músicas e tentem identificar nelas os parâmetros 

sonoros vistos na atividade anterior, orientando-os a formar pequenos grupos, anotar suas percepções 

e as compartilhar com o grupo. Como os compositores utilizaram esses parâmetros em cada uma? Há 

grandes variações ou as músicas se mantêm de uma forma mais parecida, mais regular?  

A escolha desse repertório deve ser pensada previamente. Identifique com os alunos qual ou 

quais estilos musicais os agradam mais. Dessa forma, varie a escolha das músicas entre estilos com os 

quais os alunos estão familiarizados e estilos que ainda não conhecem ou com os quais tenham pouco 

contato. 
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Sugestões para pesquisa e escuta: 

• “Sequenza I para flauta solo” – Compositor: Luciano Berio. 

• “02'-15'”– Compositor: Karlheinz Stockhausen. 

• “Maria, Maria” – Compositor: Milton Nascimento. 

 

Encerre a aula com uma roda de conversa para que os grupos compartilhem entre si suas 

impressões a respeito da atividade de escuta. Nesse momento, é interessante que os grupos observem 

as características em comum e distintas. Caso julgue necessário, retome determinados trechos das 

músicas para que os alunos possam compartilhar detalhes que perceberam durante a atividade.  

 

Aula 2 – Os parâmetros sonoros no papel 

Duração: cerca de 45 minutos. 

Local: sala de aula. 

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

Recursos e/ou material necessário: cartolina; lápis preto; lápis de cor; canetinhas; borracha; régua; reprodutor de áudio 

ou vídeo; dispositivo com acesso à internet (celular, tablet ou computador); audiovisual ou imagens impressas de 

partituras gráficas e áudios de músicas variadas. 

Atividade 1: Apresentação de partitura gráfica (10 minutos) 

Retome com os alunos os conceitos de altura, duração, intensidade e timbre, trabalhados na 

aula anterior. Relembre-os de que, como viram, a música pode ser considerada uma forma de 

linguagem, e sua matéria-prima é o som, que possui características que podemos definir como 

parâmetros – ou qualidades – sonoros. Na aula anterior, foram trabalhadas a escuta e a identificação 

desses parâmetros em diferentes estilos e composições. 

A partir do século XX, além dos sons dos instrumentos musicais convencionais (acústicos e 

elétricos), diversas fontes sonoras passaram a ser matéria-prima para as músicas. Ruídos, sons 

elétricos/eletrônicos, sons corporais, entre outros, passaram a fazer parte das composições. Isso 

ampliou consideravelmente as possibilidades de criação musical. Em consequência, expandiram-se 

também as maneiras de registrar graficamente essas músicas. 

Diga aos alunos que esse registro também é chamado de notação musical e pode ser 

classificado como convencional (tradicional) e não convencional (notação criativa). A notação 

tradicional é feita com o registro de notas musicais, respeitando os padrões de escrita desenvolvidos 

ao longo da história da música ocidental. Esse tipo de notação traz, entre outras, informações como: 

altura do som, quando ele deve soar e por quanto tempo, qual é a fonte sonora que o realiza 

(instrumento tocado ou a voz) e a intensidade do som.  
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Mas como fazer para escrever diferentes tipos de som em uma partitura que até então só 

registrava sons de instrumentos ou voz? Foi necessário criar símbolos para a representação desses 

sons. Gráficos, imagens, figuras ilustrativas, formas geométricas, desenhos, tudo é possível de ser 

utilizado nas partituras não convencionais (também chamadas de partituras gráficas ou criativas).  

Pesquise previamente na internet e exiba para os alunos assistirem o vídeo da peça Stripsody, 

da cantora Cathy Berbérian (1925-1983). Trata-se de uma peça curta e bem-humorada, que apresenta 

uma partitura toda feita de desenhos de onomatopeias. Caso não seja possível exibir o vídeo, procure 

levar imagens de partituras gráficas para mostrá-las aos alunos. A notação gráfica facilita a leitura e 

possibilita que mesmo pessoas sem conhecimento de teoria musical entendam os sons escritos. 

Atividade 2: Criação de uma partitura gráfica (35 minutos) 

Os alunos farão uma atividade de escuta e criação de partitura gráfica na qual vão registrar 

aquilo que estão ouvindo.  

Proponha-lhes que criem os sinais e as representações gráficas que quiserem para expressar 

as mudanças nas propriedades do som. Por exemplo, para indicar que o som de determinado 

instrumento musical foi de mais agudo para mais grave e de mais forte para mais fraco, etc. 

Peça-lhes que trabalhem em pequenos grupos. Cada grupo pode escolher uma música para 

fazer a análise e a reprodução gráfica dos sons. Caso a escola tenha computadores disponíveis com 

acesso à internet, os alunos poderão realizar a pesquisa e a seleção das músicas utilizando esse 

recurso. Outra possibilidade é levar para a aula algumas músicas selecionadas previamente para a 

atividade. Sugira aos grupos que escolham músicas que apresentem grande variação nos parâmetros 

sonoros. Os estudantes podem escolher apenas o trecho de uma composição para reproduzi-lo 

graficamente. 

As partituras gráficas podem ser feitas em cartolinas, ou em algum outro suporte com formato 

grande, e afixadas na sala ou em outro local da escola. Além de ser uma atividade que desenvolve a 

escuta, a percepção e a assimilação dos parâmetros do som, as partituras gráficas têm um resultado 

estético muito interessante. 

Ao final da atividade, solicite aos alunos que apresentem a partitura aos colegas, colocando a 

música ou o trecho transcrito para tocar enquanto a observam. Estimule-os a tentar “ler” nas formas 

representadas os movimentos sonoros que a música apresenta, em um exercício de associação do som 

ao estímulo visual. Oriente os estudantes a compartilhar suas impressões a respeito da atividade 

sugerindo que eles reflitam sobre as diferentes abordagens adotadas pelos grupos para representar 

oscilações em determinados parâmetros sonoros. Nesse momento, pode ser interessante questionar 

os alunos sobre quais parâmetros receberam mais destaque durante a criação das partituras. Por que 

será que esses parâmetros foram privilegiados? Isso depende da escuta do grupo? Da maneira como 

a composição foi elaborada?   
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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.  

Em um primeiro momento, espera-se que os alunos sejam capazes de conceituar e identificar 

auditivamente os parâmetros do som (altura, duração, intensidade e timbre), por meio de escuta de 

repertório. 

Em um segundo momento, é esperado que os alunos tenham contato com a notação gráfica, 

identifiquem, a partir da escuta de repertório, os parâmetros sonoros que caracterizam as 

composições ouvidas e os transcrevam para uma partitura criativa. 

 

Questões para auxiliar na aferição 

Além das atividades propostas nesta sequência didática, algumas questões podem ser 

utilizadas para aferir a aprendizagem dos alunos em relação aos objetivos de aprendizagem aqui 

explorados. Por exemplo:  

1. Escolha um dos parâmetros sonoros (altura, duração, intensidade e timbre) e o defina com suas 
palavras  
 

2. Explique como funciona uma partitura criativa e como você elaborou a sua partitura. 

 

Gabarito das questões 

1. Resposta pessoal. A resposta pode variar de acordo com a percepção de cada aluno em relação 
aos parâmetros sonoros.  

2. Resposta pessoal. É interessante que os alunos compartilhem as experiências de criação das 
partituras para verificar em que as ideias musicais se assemelharam e se diferenciaram. 


