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Na aula passada nós vimos como a musicalidade é importante para a 
identidade cultural de um povo. 

A Música Popular Brasileira, a música indígena, as músicas regionais... todas 
possuem um papel importante na dinâmica cultural e se perpetuam como 
patrimônio material (instrumentos) e imaterial (modo de tocar). 

Hoje, conheceremos um pouco mais sobre outros instrumentos musicais. 

Vamos lá? 

Um objeto que pode ser usado para fazer música é chamado de instrumento 
musical. Um instrumento musical pode ser tão grande e complexo quanto um 
piano ou tão pequeno e simples quanto um apito ou um sino minúsculo. Os 
instrumentos musicais são encontrados em quase todas as culturas e períodos 
históricos. Cientistas encontraram tambores de argila e trompetes de búzios 
que foram usados por alguns dos primeiros seres humanos, milhares de anos 
atrás. 

Instrumentos musicais são objetos ou aparelhos construídos ou adaptados para 
produzir sons musicais. De forma geral, consideramos como sons musicais 
aqueles em que podemos manipular algum parâmetro 
sonoro: altura, duração, intensidade ou timbre.  
 

Altura - é um termo utilizado para definir se um som é agudo ou 
grave. Sons altos são agudos e sons baixos são graves. O que 
faz um som ficar agudo ou grave é a frequência do som. Quanto 
maior a frequência, mais agudo (alto) é o som; e quanto menor 
a frequência, mais grave (baixo) é o som. Essa frequência 
corresponde aos ciclos (oscilações por segundo) da onda 
sonora. É importante não confundir altura do som com volume 

(ou intensidade) do som. 
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Duração - é o tempo que o som permanece em nossos ouvidos, 
isto é, se o som é curto ou longo. É a característica que revela o 
tempo de emissão de um som. Depende do tempo que duram as 
vibrações do objeto que os produz. As diversas durações são 
utilizadas em combinação com uma regularidade básica chamada 
de pulso ou pulsação. Essas variações são comumente chamadas 

de ritmo.Alguns sons possuem ressonância curta, isto é, continuam soando por 
um breve período de tempo, como o som dos tambores, e outros tem 
ressonância longa, como os sons dos sinos que permanecem soando por um 
período de tempo maior. 

 
Intensidade - é um termo usado para definir se um som é fraco 
ou forte. Quando mexemos no botão de volume de um aparelho 
de som, estamos alterando a intensidade da música. É comum 
as pessoas dizerem que, aumentando o volume, o som fica mais 
“alto“, mas essa definição está incorreta, pois o volume não 
altera a frequência do som (não deixa mais agudo nem mais 

grave). Volume somente altera a intensidade. 
 

Timbre - é o que diferencia dois sons de mesma frequência 
(mesma nota). Por exemplo, a nota Dó tocada no violão tem um 
som muito diferente da nota Dó tocada no teclado ou no violino. 
Isso significa que esses instrumentos 
possuem timbres diferentes. 
 

 

Os instrumentos podem ser: 

Instrumentos de sopro – são aqueles que para produzirem som precisam ser 
soprados. 

Instrumentos de percussão - são os que produzem sons através de batidas 
ou movimentos. 

Instrumentos de cordas - São aqueles que criam sons através da vibração de 
suas cordas enquanto são tocados. Podem ser tocados de diferentes formas: 
dedilhadas, palhetadas, raspadas ou beliscadas, ou até batidas. 

Legal, né? 

E quais instrumentos musicais você conhece? 

Vamos para a atividade? 
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1. A nossa atividade consistirá em uma pesquisa. Baseado no que 
estudamos na aula de hoje, escolho um instrumento musical de sua 
preferência para cada tipo de instrumento e pesquise sobre a história 
desse instrumento. 
Fale de como ele é feito, onde surgiu, qual o estilo musical que mais utiliza 
o seu som, dentre outras informações que você julgar importante. 
 

Instrumentos de sopro – Instrumento escolhido: _______________________ 

Pesquisa: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Instrumentos de percussão – Instrumento escolhido: ___________________ 

Pesquisa: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
Instrumentos de cordas – Instrumento escolhido: ______________________ 

Pesquisa: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 


