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Percussão corporal 

Duração: 3 aulas  

Introdução 

Podemos produzir variados sons com nosso corpo. Além de usar a voz, o corpo todo, como 

uma caixa acústica, pode ser fonte dos mais diversos tipos de sons, gerados por meio da percussão 

corporal.  

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é propor práticas de exploração das muitas possibilidades 

de percussão corporal e, com esses sons produzidos, criar uma improvisação musical. 

Para isso, na unidade temática música, são explorados os seguintes objetos de conhecimento 

e as respectivas habilidades: 

Contexto e práticas – (EF15AR13) Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expressão musi-

cal, tanto tradicionais quanto contemporâneos, reconhecendo e analisando os usos e as funções da 

música em diversos contextos de circulação, em especial, aqueles da vida cotidiana. 

Elementos da linguagem – (EF15AR14) Perceber e explorar os elementos constitutivos e as proprieda-

des sonoras da música (altura, intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, brincadei-

ras, canções e práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação musical. 

Materialidades – (EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo 

(palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo timbres e ca-

racterísticas de instrumentos musicais variados. 

Notação e registro musical – (EF15AR16) Explorar diferentes formas de registro musical não conven-

cional (representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como procedimentos e técnicas 

de registro em áudio e audiovisual, e reconhecer a notação musical convencional. 

Processos de criação – (EF15AR17) Experimentar improvisações, composições e sonorização de histó-

rias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou instrumentos musicais convencionais ou não 

convencionais, de modo individual, coletivo e colaborativo. 

Recursos e materiais necessários 

Equipamento para projeção de vídeo e reprodução de áudio (computador e data show com áudio). Se 

possível, utilizar algum equipamento para gravação das composições criadas pelos alunos. 

Papel e lápis para anotar as sequências sonoras, cópias impressas de uma partitura convencional 

(pauta) de uma música conhecida dos alunos. 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Produzindo sons com o corpo 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em círculo 

Introdução: Reconhecendo conhecimentos prévios (15 minutos) 

Para iniciar, o professor propõe, com a turma organizada em círculo, a cada estudante que 

produza um som. Os alunos devem seguir algumas regras: 

• Não é permitido usar a voz (embora se possa usar a boca). 

• Não é permitido usar objetos. 

• Não é permitido repetir o som já produzido por algum estudante (sendo que uma palma 
não é o mesmo som que duas palmas, e duas palmas rápidas também não é o mesmo som 
que duas palmas espaçadas uma da outra). 

Depois que cada aluno tiver produzido seu som, o professor perguntará: “O que é isso que 

fizemos?”. O objetivo é chegar à palavra “percussão” na conversa com os alunos, mas outras palavras, 

como “instrumento musical”, “música”, “corpo” e “batida”, também são bem-vindas nesse momento. 

Atividade: Sinfonia percussiva (15 minutos)  

Para esta atividade, cada aluno deverá ter memorizado o seu som e a forma de produzi-lo. O 

professor será o maestro de uma sinfonia. Ele vai se colocar no centro da roda e ir apontando para os 

alunos que ele quer que reproduzam o som. Uma vez apontado, o aluno não deve interromper a pro-

dução do seu som até que o professor aponte para ele novamente, fechando a mão. Esse é o sinal para 

parar. Além dos sinais de apontar (“produza seu som”) e de apontar fechando a mão (“interrompa seu 

som”), há os comandos de aumentar a intensidade e diminuir a intensidade, que o professor indicará 

levando a mão para o alto ou para baixo, como se aumentasse ou diminuísse o volume de uma caixa 

de som. 

E, assim, brincando com esses quatro comandos (iniciar, parar, aumentar e diminuir a intensi-

dade), o professor será o maestro de uma sinfonia percussiva. Quando os alunos tiverem compreen-

dido bem o funcionamento da sinfonia, o professor pode convidar algum deles para ser o maestro e 

colocar-se no centro da roda, adotando os mesmos comandos que foram instituídos no início. 

Encerramento: Reflexão sobre “O que nós fizemos?” (10 minutos) 

Para finalizar a aula, o professor perguntará aos alunos: “O que foi feito na aula hoje?” e res-

gatará as proposições feitas no início da aula. Caso a expressão “percussão corporal” não surja das 

falas dos alunos, este é o momento de introduzir o conceito, que significa uma forma de produzir sons 

batendo partes do corpo umas nas outras, como se fôssemos um instrumento musical. 
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Aula 2 – Notação musical 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de cinco ou seis alunos 

Introdução: O que é uma partitura? (10 minutos) 

O professor entregará a cada aluno uma partitura musical convencional impressa, com pauta, 

claves de sol, notas, apojaturas, etc. Nesse momento, não importa a música escolhida, mas reco-

menda-se que seja a partitura de uma música simples e de conhecimento dos alunos para aproximá-

los do universo da notação. 

O professor pedirá aos estudantes que observem o papel e fará a seguinte pergunta: “Alguém 

sabe o que é isso?”. Então, incentivará os alunos a dizer palavras relacionadas ao tema. O objetivo é 

chegar à palavra “partitura”. Caso não se chegue a ela, o professor mesmo pode introduzi-la. Uma vez 

nomeada, é hora de perguntar: “Para que serve a partitura?”. E, mais uma vez, é importante deixar 

que as ideias surjam para verificar, dentre os alunos, o que já sabem sobre esse tema. Uma definição 

simples e correta é “uma partitura serve para anotar (ou escrever) os sons de uma música, para que 

não nos esqueçamos de como aquela música deve ser reproduzida”. 

Atividade: Lembrando a percussão corporal (25 minutos) 

O professor pedirá aos alunos que se reúnam em grupos de cinco ou seis. Então, relembrará o 

que foi feito na aula anterior, bem como o conceito de percussão corporal. A atividade será a seguinte: 

os alunos deverão inventar uma música feita somente de percussão corporal, como a música da aula 

anterior, com 10 a 12 sons. Para cada som, os grupos criarão seu respectivo símbolo, que deverá ser 

escrito na partitura na ordem de execução na música. O professor também explicará a importância de 

criar uma legenda com esses símbolos, pois, assim, quem não conhece seus significados conseguirá ler 

a partitura e reproduzir os sons da música. 

Um exemplo pode ser registrado na lousa pelo professor: 

Partitura com 10 sons: 

O > > < & % #  > > O  

Legenda: 

O –  bater a mão aberta no peito 

> – bater uma palma forte 

< – bater duas palmas rápidas 

& – fazer um som de estalo com a língua 

% – bater o pé no chão 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 3º ano 

3º bimestre – Sequência didática 2 

# – bater os dois pés no chão ao mesmo tempo 

Dadas as explicações, a turma terá o tempo restante para criar suas partituras. 

Encerramento: Recolhendo as partituras (5 minutos) 

Para encerrar, o professor pedirá aos alunos que entreguem as partituras com as legendas, 

mas sem o nome dos autores da música. O motivo será explicado na aula seguinte. 

Aula 3 – Tocando as partituras 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em grupos de cinco ou seis alunos 

Introdução: Retomando conceitos, embaralhando as músicas (5 minutos) 

Para iniciar a aula, é fundamental retomar os conceitos de percussão corporal e de partitura, 

apreendidos nas aulas anteriores. Feito isso, o professor pede aos alunos que formem novamente os 

grupos da aula anterior.  

Atividade: Como é que eu reproduzo isso? (25 minutos) 

O professor entregará uma partitura a cada grupo, de forma que nenhum grupo receba a pró-

pria partitura. Além disso, é importante que os grupos não saibam quem elaborou a partitura recebida. 

“Como é que eu reproduzo isso?” Esse é o desafio lançado. Observando as legendas e as partituras, 

cada grupo deverá encontrar uma forma de executar a música criada. Os grupos deverão aprender a 

música, ensaiá-la e apresentá-la ao final da aula. 

Conforme os grupos apresentam a música de sua partitura, o professor perguntará (exibindo 

a partitura) qual foi o grupo que elaborou aquela música e se a execução apresentada está de acordo 

com o que eles imaginaram. O importante nesse momento é que os alunos compreendam a distância 

entre a música idealizada, a partitura escrita e a música apresentada.  

Encerramento: Esboçando conceitos (10 minutos) 

Ao final da aula, o professor reunirá os alunos para uma roda de conversa: “Quais foram as 

dificuldades?”, “Por que as músicas não saíram como imaginamos?”. Nessa fase, é importante deixar 

que os alunos levantem hipóteses. Então, o professor redistribuirá as partituras convencionais (as mes-

mas da aula anterior) explicando-lhes o sentido: “Tanto a partitura que vocês criaram quanto esta são 

partituras válidas. Mas por que esta, convencional, não precisa de legendas?”. O objetivo, nesse mo-

mento, é que os alunos compreendam que, para quem estuda música, há uma legenda, ou seja, há um 

significado para cada um daqueles símbolos, mas, como todas as partituras convencionais seguem a 

mesma legenda, não é necessário repeti-la em cada partitura. 
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Aferição de aprendizagem 

Ao longo das três aulas, deve ser observada a participação dos alunos nas conversas, nos exercí-

cios de criação e produção de sons com o corpo e na criação e execução da improvisação com percussão 

corporal, especialmente suas práticas musicais durante as atividades de composição e execução.  

Devem ser verificadas também as falas dos alunos ao realizarem a apreciação dos seus traba-

lhos e dos colegas, a expressão corporal durante a execução da música, como são os gestos que pro-

duzem enquanto ouvem a música e a capacidade de expressar o ritmo. Também se deve observar a 

produção das partituras e legendas, verificando se compreenderam a proposta. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. Ao fazer percussão corporal, podemos dizer que: 

a) usamos nosso corpo como se fosse um instrumento musical. 

b) fazemos sons, ruídos e barulhos, mas não música. 

c) não podemos usar partituras, porque elas são feitas somente para instrumentos convencionais. 

2. Uma partitura convencional, diferentemente da partitura inventada (não convencional), serve 
para: 

a) dizer qual o jeito certo de escrever uma música. 

b) todos aqueles que estudam música usarem uma legenda comum, facilitando o aprendizado. 

c) inventar sempre maneiras novas e criativas de escrever uma música. 

Gabarito das questões 

1. a) usamos nosso corpo como se fosse um instrumento musical. 

2. b) todos aqueles que estudam música usarem uma legenda comum, facilitando o aprendizado. 


