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Instalação sonora 

Duração: 4 aulas 

Introdução 

Perceber sons faz parte do nosso cotidiano. Essa percepção pode ser explorada não apenas na 

execução de uma música, como também em outras formas de arte, como as instalações sonoras. Nesta 

sequência, os alunos terão a oportunidade de criar uma instalação sonora partindo da experimentação 

de sons e composições com o corpo, a voz e instrumentos feitos de objetos do cotidiano. 

Objetivos de aprendizagem 

O objetivo desta sequência didática é desenvolver o trabalho colaborativo e a experimentação 

de improvisações e sonorizações, explorando diversas fontes sonoras, como corpo, voz e instrumentos 

musicais feitos de materiais diversos, para criar uma instalação sonora. Também será desenvolvido o 

conceito de timbre. Para isso, esta sequência visa a explorar duas unidades temáticas. 

Na unidade temática música, serão explorados os seguintes objetos do conhecimento e as res-

pectivas habilidades: 

Contextos e práticas – (EF15AR13) Identificar e apreciar diversas formas e gêneros de expressão mu-

sical, 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. 

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. 

Na unidade temática artes integradas, serão explorados o seguinte objeto do conhecimento e 

a respectiva habilidade: 

Arte e tecnologia – (EF15AR26) Explorar diferentes tecnologias e recursos digitais (multimeios, anima-

ções, jogos eletrônicos, gravações em áudio e vídeo, fotografia, softwares etc.) nos processos de cria-

ção artística. 
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Recursos e materiais necessários 

Materiais diversos para a improvisação de instrumentos musicais (latinhas de refrigerante, garrafas 

PET, tampas de garrafa, tampas de panela, baldes, colher de pau), computadores com acesso à inter-

net, câmera filmadora ou celular com câmera. 

Referências para instalações sonoras 

Chelpa Ferro. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo432759/chelpa-ferro>, 

<www.democrart.com.br/aboutart/artista/chelpa-ferro/>. Acesso em: 23 jan. 2018. 

Instalação sonora. Disponível em: 

<https://cinescontemporaneos.wordpress.com/2017/05/23/instalacao-sonora/>. Acesso em: 23 jan. 

2018. 

Janet Cardiff e George Bures Miller. Disponível em: <www.cardiffmiller.com/artworks/inst/>. Acesso 

em: 23 jan. 2018.  

Desenvolvimento 

Aula 1 – Pesquisando instalações sonoras 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: grupos de cinco ou seis integrantes, na sala de informática  

Introdução: Iniciação ao tema (10 minutos) 

O professor inicia a aula explicando que sons e espaços se relacionam, uma vez que o cotidiano 

é repleto de variedades sonoras, como os sons da natureza e os ruídos das máquinas e das pessoas. 

Em seguida, acrescenta que os sons podem ser explorados de diferentes maneiras nas composições 

musicais e também em outras formas de arte. 

Feita essa introdução, em uma roda de conversa, o professor pergunta aos alunos o que eles 

sabem sobre instalação artística. Após os alunos expressarem o que sabem sobre o tema, o professor 

enfatiza que a principal característica desse tipo de arte é a experiência interativa que ela proporciona 

ao público. A instalação é uma obra de arte feita para ocupar um ambiente específico, no qual o público 

pode entrar e experimentar formas, texturas, sons e cheiros, ou seja, é uma obra de arte com a qual o 

público pode interagir.  

Atividade: Pesquisa sobre o tema (20 minutos) 

Depois dessa explicação, o professor pergunta aos alunos se acham que seria possível fazer 

uma instalação sonora, ou seja, uma instalação em que o único ou principal elemento explorado fosse 

o som. Após ouvir as falas dos alunos, o professor diz que, em grupos, eles vão pesquisar na internet 

exemplos de instalação sonora para apresentar aos colegas. 



 

 

Material Digital do Professor 

Arte – 5º ano 

1º bimestre – Sequência didática 2 

O site dos artistas canadenses Janet Cardiff (1957-) e George Bures Miller (1960-), indicado na 

seção Referências desta sequência didática, pode ser um ponto de partida para a pesquisa. Nele há 

uma série de vídeos que mostram instalações sonoras produzidas por esses artistas.  

Cada grupo deverá selecionar uma instalação para mostrar à turma. 

Encerramento: Apresentação do tema (10 minutos) 

Terminada a seleção, os grupos vão mostrar à turma a sua escolha. Nessa curta apresentação, 

eles devem enfatizar como a instalação funciona e como se dá a interação do público com ela. 

 

Aula 2 – Preparando a instalação sonora 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: grupos de cinco ou seis integrantes 

Introdução: Retomada do tema (5 minutos) 

O professor inicia a aula relembrando com os alunos o conceito de instalação sonora e os 

exemplos que os grupos apresentaram. 

Atividade: Experimentação (25 minutos) 

Após essa breve retomada, o professor combina com a turma a exploração de espaços da es-

cola para eleger um onde será feita a instalação coletiva. Para a instalação sonora, é importante pensar 

nas transformações do ambiente por meio do som e da interatividade com o público. Assim, os alunos 

devem ser orientados a explorar a sonoridade do local, prestando atenção aos sons que ali existem e 

em como modificar esse espaço propondo novos sons, como colocar sobre uma mesa ou pendurar na 

parede objetos que, manuseados pelo público, produzam sonoridades variadas. 

Os grupos podem planejar participar das instalações produzindo sons com o corpo, com a voz 

e com instrumentos musicais diversos. Eles podem fazer algumas experimentações no próprio ambi-

ente que escolherem para a instalação a fim de perceberem como o som reverbera nesse espaço. 

Durante essas experimentações, é importante o professor transitar pelos grupos e expandir as 

possibilidades de exploração dos sons, sugerindo mudanças de intensidade e de altura, por exemplo, 

além de explorar o conceito de timbre. 

Timbre é a característica peculiar de um som, o que o torna único e reconhecível, relacionada à fonte sonora. Assim, a 
mesma nota musical pode ter sonoridade diferente de acordo com o instrumento usado. Por exemplo, uma nota tocada 
no piano é distinta da mesma nota tocada no violão. 

Para compreender esse conceito, os alunos podem realizar uma mesma sequência de sons, 

primeiramente batendo palmas, depois batendo os pés no chão e por fim batendo uma colher de pau 
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em uma tampa de panela. O professor deve incentivar os alunos a explorar na instalação essas carac-

terísticas dos sons. 

Encerramento: Roda de conversa (10 minutos) 

Em uma roda de conversa, professor e alunos discutem sobre as experimentações realizadas, 

aprendizados e dificuldades que tiveram durante esse processo. 

 

Aula 3 – Montagem da instalação 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: grupos de cinco ou seis integrantes, no espaço escolhido para a instalação 

Atividade 1: Preparação da instalação (20 minutos) 

O professor auxilia os grupos a levar para o local escolhido os materiais necessários à instala-

ção. 

Os alunos devem decidir onde serão colocados os objetos que o público poderá manipular e 

também como ficarão posicionados os grupos para a execução dos sons. 

Sugere-se que a instalação seja preparada um pouco antes do horário de intervalo para que as 

demais turmas e os funcionários da escola possam participar. 

Atividade 2: Execução e filmagem da instalação (20 minutos) 

Alguns alunos ficarão responsáveis pela filmagem da exposição da instalação. Eles devem ser 

orientados a registrar a instalação de forma geral e também os detalhes, observando a interação entre 

obra e público e capturando suas ações e impressões, já que uma instalação artística tem como ele-

mento estruturante a interação.  

Durante a apresentação da instalação, alguns alunos podem interromper a execução dos sons 

e circular pelo espaço para procurar perceber quais são as fontes sonoras, como os sons foram explo-

rados e quais sensações a instalação provoca. 

Observação 
Para a execução da instalação, deixe cada grupo livre para dispor seus instrumentos ou explorar objetos presentes no 
espaço. Oriente para que cada integrante do grupo tenha uma função incentivando, assim, a construção coletiva. 
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Aula 4 – Apresentação dos registros em vídeo 

Duração: uma aula de 40 minutos 

Organização dos alunos: em roda  

Atividade: Exibição dos registros em vídeo (20 minutos) 

A aula final será dedicada à exibição dos registros da instalação sonora. Para isso, é importante 

providenciar um ambiente tranquilo para que os alunos possam assistir ao vídeo sem interrupções 

nem ruídos externos. 

Observação 
Se possível, o professor poderá fazer uma pequena edição do vídeo inserindo legendas com informações sobre a turma 
e o tipo de trabalho desenvolvido. 

Encerramento: Roda de conversa (20 minutos) 

Depois de assistirem ao vídeo, o professor abre um debate sobre o trabalho, enfatizando as 

diferenças entre ver ou interagir com a instalação sonora e assistir ao registro em vídeo.  

O professor deve pontuar com a turma que o registro de uma obra de arte que é efêmera, 

como uma instalação, uma performance ou uma intervenção, é importante ferramenta para ampliar o 

alcance do trabalho e difundir, por meio de sites, blogues e redes sociais, a produção dos artistas. 

As seguintes questões podem ser utilizadas para mediar a conversa: 

• Como surgiu a ideia para a instalação? 

• Como se deu a composição dos sons? 

• Como o público reagiu à instalação? 

• Que sensações vocês tiveram ao participar da instalação tanto como artistas quanto como 
público? 

• Assistir à instalação em vídeo não é o mesmo que participar dela ao vivo. Por quê? 
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Aferição de aprendizagem 

A aferição da aprendizagem verificará se os alunos participaram de todas as etapas das aulas, 

desde a pesquisa de instalações sonoras na internet até a montagem e a execução da instalação, se 

participaram da conversa final sobre o resultado do trabalho e se apreenderam os conceitos de insta-

lação sonora e de timbre. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. O que é uma instalação? Qual é a principal característica de uma instalação sonora? 

2. O que é timbre? Como essa característica do som foi utilizada na instalação? 

 

Gabarito das questões 

1. A instalação é uma obra de arte feita para ocupar um ambiente específico, no qual o público pode 
entrar e experimentar formas, texturas, sons e cheiros, ou seja, é uma obra de arte com a qual o 
público pode interagir. Em uma instalação sonora, o principal elemento explorado são os sons. 

2. Timbre é a característica particular de um som, que se relaciona com a fonte sonora. Resposta 
pessoal. Espera-se que o aluno se lembre das diversas fontes sonoras que explorou com o grupo 
para executar um mesmo som. 


