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ARTE – AULA 12 

 

Linguagem: Música. 

Objetos do Conhecimento: Elementos da linguagem. 

 

A amável rainha Helen 

 

 

Em um reino muito distante, havia um povo honesto e feliz. 

Eles viviam felizes com seus afazeres e sempre festejavam para 

agradecer as colheitas. A governante do reino era a rainha Helen, uma 

mulher forte e justa, que era cega desde que nasceu, mas que 

desenvolveu muito bem sua audição e sabia distinguir a voz de cada 

um de seus súditos. E, por conhecer todos por suas vozes e governar 

com honestidade e justiça, era muito amada pelos seus súditos.  

 No castelo, quando chegava dona Josefa, a costureira real, com suas risadas muito altas, 

a rainha logo dizia:  

- Josefa, venha até mim! Preciso de um belo vestido para o baile de gratidão à colheita! 

A costureira, que apreciava a habilidade da rainha em conhecer as vozes das pessoas, um 

dia lhe perguntou: 

- Alteza, como a senhora sabe quem está chegando? 

A rainha docemente lhe respondeu: 

- Josefa, como você sabe a diferença entre um vestido e outro? 

Dona Josefa prontamente retornou: 

- Ah, minha rainha, são cores e tecidos diferentes, que tornam cada vestido único. 

A rainha Helen sorriu e completou: 

- Assim também acontece com as vozes que ouço, amada Josefa! Cada voz tem um timbre 

diferente, que, para mim, é como uma cor de vestido. Podem até ser vozes parecidas, mas sei 

diferenciar cada uma, por sua intensidade, sua altura e até a duração das palavras.  

Josefa, que já admirava a rainha, passou a apreciar ainda mais aquela mulher, que, além 

de amável e justa, era inteligente e sabia que ouvir seu povo era o caminho para conhecê-lo. 
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Timbre 

 

O timbre é a característica sonora que nos permite diferenciar os sons de mesma frequência 

produzidos por fontes sonoras distintas. Assim, quando ouvimos a voz de duas pessoas 

dizendo a mesma palavra, por exemplo, podemos diferenciar uma voz da outra. O mesmo 

ocorre quando ouvimos uma nota musical tocada por um saxofone e por um violão.  

Autora: Gisele Vitório | Imagem: @freepik 

 

 

1- De acordo com as informações anteriores, por que a rainha Helen sabia diferenciar as 

pessoas pela voz? Explique com suas palavras. 

  

  

  

  

 

 

2- Assinale qual é o sentido que nos ajuda a interpretar o som e diferenciar o timbre. 

a) (    ) Visão 

b) (    ) Tato 

c) (    ) Audição 

d) (    ) Paladar 
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3- Convide um familiar para cantar com você um trecho da música “Garota de Ipanema”, de 

Vinicius de Moraes e Tom Jobim, e identifique os diferentes timbres entre vocês. Registre a 

seguir as características das vozes. 

 

Olha que coisa mais linda 

Mais cheia de graça 

É ela, menina 

Que vem e que passa 

Num doce balanço 

A caminho do mar 

 

Moça do corpo dourado 

Do sol de Ipanema 

O seu balançado é mais que um poema 

É a coisa mais linda que eu já vi passar 

 

Ah, por que estou tão sozinho? 

Ah, por que tudo é tão triste? 

Ah, a beleza que existe 

A beleza que não é só minha 

Que também passa sozinha [...] 

Fonte: https://www.vagalume.com.br/vinicius-de-moraes/garota-de-ipanema.html | Acesso em 12/4/2021 

 

 

Minha voz Voz do familiar 
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4- Vamos brincar de origem sonora? Convide seus familiares para brincar com você e siga os 

passos a seguir: 

 

a) Reúna seus familiares e decida quem será o primeiro que deverá descobrir a fonte 

sonora. 

 

b) Em seguida, coloque uma venda nos olhos do familiar escolhido e faça algum barulho, 

com o auxílio de objetos da casa, como bater uma colher em um copo, bater duas 

almofadas ou abrir uma gaveta. 

 

c) O familiar deverá descobrir quais são os objetos responsáveis pelo som. Se ele acertar, 

uma nova pessoa assume seu lugar. 

  


