
 

 

ATIVIDADE ARTE – (MÚSICA) 

Nome:  Data: ___/___/_______ 

Unidade Escolar:  Ano: 7º 

Componente Curricular: ARTE/MÚSICA 

Objetos de Conhecimento:  

Materialidades: Os Parâmetros Sonoros. 

Notação e Registro Musical: Formas de Registro Musical 

Habilidades:  

(GO-EF07AR21-A/B) Discriminar e classificar fontes sonoras de acordo com os parâmetros do som 
e os elementos constitutivos da música.  

(GO-EF07AR22-A/C) Compreender a necessidade do registro musical, conhecendo e identificando 
os diferentes tipos de registros: convencional e não convencional.  

(GO-EF07AR22-B) Examinar, conceituar e elaborar as formas de registro musical convencional e não 
convencional. 

 

 

RAYMOND MURRAY SCHAFER 

 

 

Raymond Murray Schafer, grande compositor e educador musical, nasceu em 1933, no Canadá. 
Quando criança estudou piano com a mãe e, na adolescência, ingressou no Royal Conservatory of 
Music, em Toronto, onde teve aulas de piano e cravo. Não chegou a completar seus estudos. Em 
1956 mudou-se para a Alemanha e depois para a Inglaterra, onde estudou composição. Em 1962, 
voltou ao Canadá e trabalhou no Centro de Música Canadense. Em 1964, mudou-se para a costa 
oeste, iniciando um período intenso de pesquisa, docência e criação, na Universidade de Simon 
Fraser, onde ficou por cerca de dez anos. Dessa época datam os primeiros livros sobre educação 
musical. 

Suas propostas seriam classificadas como propostas de educação sonora, ao invés de propostas de 
educação musical, uma vez que seu foco é essencialmente a qualidade da escuta, seja ela musical 
ou não. 

Assim, até os ruídos considerados indesejáveis podem transformar-se em música ou em parte de 
uma obra musical. Schafer adverte, porém, que devido à grande quantidade de ruídos que ouvimos 
durante todo o nosso dia, passamos automaticamente a não percebê-los mais. No entanto, se 
atentos, nós daremos conta de que o “silêncio é ilusório; procure encontrá-lo.” 



 

 

Um dos grandes pontos de concentração de seu trabalho em educação musical, foi apresentar aos 
alunos, independente da idade, os sons do ambiente e tratar a paisagem sonora do mundo como 
uma grande composição musical, da qual o homem é o principal compositor; e fazer julgamentos 
críticos que levem à melhoria de sua qualidade; 

Suas composições refletem toda essa gama de exploração sonora. Podemos ver em suas partituras, 
a forma de registro convencional e não convencional, mesclados, para captar, registrar toda a 
diversidade de sons usados em suas músicas. 

Como exemplo temos a peça "Miniwanka", que descreve vários estados da água, trazendo em seu 
texto a palavra água, chuva, riacho, rio, nebrina e oceano, nas línguas indianas norte americanas: 
Dakota, Wappo, Crow, Chinook, Achomawi, Otchipwe, Salish, Natick, Klamath e Luiseno. 

Texto extraído e adaptado de https://terradamusicablog.com.br/murray-schafer-pedagogia-musical/ (Acessado em 
11/08/2021) 

 

 

 

ATIVIDADE I 

 

1. Assista aos vídeos a seguir, para fazer uma compreensão crítica da obra Miniwanka de Murray 
Schaver: 

• https://www.youtube.com/watch?v=ViBbRM3gFnI (Acessado em 31/03/2022) 

• https://www.youtube.com/watch?v=kw6VafHCFQc (Acessado em 31/03/2022) 

 

ATIVIDADE II 

1. Observe atentamente o exemplo da Audiopartitura Um Grito na Noite: 

Espera-se que os estudantes analisem cuidadosamente a audiopartitura. 

 

2. Explore as sonoridades propostas conforme a legenda, observando as dinâmicas indicadas na 

audiopartitura de Um Grito Na Noite. 

Espera-se que os estudantes possam explorar as sonoridades propostas, observando as 

dinâmicas indicadas. 

3. Em grupo interprete a audiopartitura observando o evento narrativo trazido pela mesma. 

Espera-se que os estudantes possam interpretar uma audiopartitura. 

https://terradamusicablog.com.br/murray-schafer-pedagogia-musical/
https://www.youtube.com/watch?v=ViBbRM3gFnI
https://www.youtube.com/watch?v=kw6VafHCFQc


 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADE III 

Agora que vimos que podemos registrar os sons de forma não convencional, construa sua própria 

audiopartitura, contando um evento narrativo conforme o exemplo dado na Atividade anterior. 

 


