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Há muitos artistas que se expressam por meio da música e dos sons. Para 
produzir suas obras, eles utilizam diferentes materiais e instrumentos. Vamos 
conferir?
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 Corpo humano.
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Objetos do 
cotidiano.

Troque ideias com os colegas

1. Existe diferença entre o som emitido pelos gatos e o som produzido pelos 

cães? Se existe, como você a descreveria?

2. E entre o som do piano e o do violão? 

3. É possível fazer sons usando pedras, pedaços de madeira, cascas de coco e 

materiais recicláveis? Que som esses materiais produzem?

4. Por que um músico prefere um instrumento musical a outro? 

Para iniciar

Sons para criar música
 Ao propor as questões para os estudantes, ajude-os a identificar as qualidades que 

diferenciam os sons citados. Você pode pedir, por exemplo, que imitem os sons emiti-
dos pelos cães e pelos gatos e, em seguida, perguntar: “Como é a respiração em cada 
imitação?”; “Vocês usam mais ar imitando o latido ou o miado?”; “Qual som é mais 
fino (agudo) e qual é mais grosso (grave)?”; “Qual é mais forte e qual é mais suave?”. 
Chame a atenção para o fato de que o miado começa mais suavemente e o latido 

dos cães é mais seco, mais forte. Faça perguntas semelhantes em relação 
aos sons do piano e do violão: “Qual é mais forte?”; “Qual dura mais?”. Para 

 Apresentação musical da Orquestra de Sons e Latas,  
no X Fórum Mundial da Paz, em Florianópolis, Santa Catarina, 
em 2016. Todos os instrumentos utilizados na orquestra são 
construídos pelos educadores e alunos com materiais 
reciclados. Você sabia que podemos produzir sons com os 
mais diversos elementos? Conheça alguns deles.

ampliar a questão sobre os sons produzidos com pe-
dras, pedaços de madeira e cascas de coco, pergunte: 
“Esses materiais podem ser usados como instrumen-
tos musicais? Por quê?”; “Vocês já ouviram os sons 
produzidos com eles?”; “Como podemos tirar sons 
desses objetos? Batendo, raspando, sacudindo?”; etc.

 Explore as imagens com os estudantes, incentivando-os a observar cada material e instrumento apresentados. Oriente a ex-
ploração perguntando, por exemplo: “Como são os instrumentos musicais retratados na foto?”; “Já viram alguém tocando instru-
mentos desse tipo?”; “Como eles são tocados?”; “Para vocês, é possível produzir sons com objetos do cotidiano, com o corpo ou 
com objetos de sucata e madeira?”; “O som produzido por eles é parecido com o de algum instrumento musical? Qual?”; “Qual 
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Materiais 
naturais.
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Materiais 
recicláveis.

 As questões desta página têm a função de desvelar o conheci-
mento prévio e a experiência de vida dos alunos. Deixe-os livres 
para se expressar e registre suas respostas em um diário de 
bordo. Você pode criar também um texto coletivo com a turma. 

Depois, ao final da sequência didática, volte ao texto para que os alunos cotejem suas noções iniciais 
acerca das características do som com os conceitos que apreenderam. Espera-se que eles verifiquem, 
assim, que tais conceitos podem ser ensinados e aprendidos na escola, contribuindo para que se ex-
pressem a contento em relação ao som e à música.

seria o efeito de juntar o som produzido por esses elementos com o som produzido por instrumentos musicais?”; etc.
Por meio dessa conversa você poderá verificar o que os alunos já sabem sobre os materiais e instrumentos utilizados para produzir sons. 
Espera-se também que as questões propostas alimentem a curiosidade dos alunos, estimulando-os a buscar novos conhecimentos e 

a formular as próprias hipóteses acerca dos sons, dos timbres e da criação musical. Informe aos alunos que a Orquestra de Sons e Latas é um projeto 
desenvolvido pela ONG Moradia e Cidadania, que promove oficinas de sensibilização musical e construção de instrumentos com materiais reciclados 
na Escola Faustina de Luz, em Tubarão, Santa Catarina. Seu objetivo é a inclusão social e a redução da violência escolar por meio da educação musical.
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2 Com instrumentos 
variados!
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