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RESUMO  

 

A presente dissertação teve como principal objetivo o desenvolvimento de uma proposta 

metodológica visando o ensino da Percepção Musical para alunos de pedagogia. A vivência 

musical proposta foi desenvolvida e implementada junto a uma turma de graduação em 

Pedagogia. Trata-se de uma Pesquisa-ação realizada na Faculdade Padrão em Goiânia- GO. 

Iniciou-se com a revisão de literatura, desenvolveu vivências com turmas e chegou a dados 

que foram analisados. De início, optou-se pela realização de um Projeto Piloto, através do 

qual se ministrou 12 sessões-aulas, cujos resultados foram incluídos neste trabalho, visando 

a consolidação da metodologia proposta. Terminado este momento da pesquisa, realizou-se 

11 novas sessões-aulas, com o intuito de demonstrar, através de filmagens e dos protocolos 

anotados, o modo de realização da metodologia proposta/consolidada, os procedimentos de 

cada sessão e os resultados do ensino/ aprendizagem. A coleta de dados, foi feita através 5 

instrumentos de coleta: 1 - Protocolos; 2 - Dois testes realizados no início e no término da 

pesquisa, denominados Pré-teste e o Pós-teste; 3 – Entrevistas, feitas aos participantes da 

pesquisa; 4 - Filmagens das aulas; e 5 – Resultado da Análise do Júri. A hipótese da pesquisa 

foi a de que seria possível responder às perguntas descritas a seguir; uma vez terminada a 

análise dos dados coletados: 1 - Como relacionar e avaliar uma variedade de obras didáticas 

dentro de uma proposta alternativa para o ensino da percepção rítmica e melódica?; 2 - De 

que forma inserir o uso das composições criadas pelo pesquisador, no ensino da Percepção 

Musical ?; 3 -  De que maneira operacionalizar a utilização de timbres alternativos e da 

palavra como aspectos de significativa relevância na aprendizagem da Percepção Musical?; 

e 4 -  De que forma adequar a metodologia de ensino proposta, tendo em vista que o público 

alvo serão alunos/as do curso de graduação em Pedagogia? Para subsidiar as reflexões 

teóricas e os dados coletados durante a Pesquisa-ação, utilizou-se base teórica dos autores 

Bellochio (2000), Schafer (1991), Brito (2003) e Swanwick (2003), além da análise de 

documentos oficiais que definem as diretrizes para a Educação Infantil. Concluiu-se que a 

produção de um material contextualizado, tendo a vivência musical como uma das 

características principais, possibilita ao educador musical construir caminhos que podem 

promover um ensino de música enriquecedor. 

Palavras-chave: Vivência musical, Percepção musical, Educação infantil, Música e 

Pedagogia.   
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ABSTRACT 

This work aimed to develop a methodological proposal to the teaching of Musical Perception 

for education students. The proposal musical experience was developed and implemented 

with a graduating class in Pedagogy. This is an Action Research carried out in the Faculdade 

Padrão in Goiânia- GO. It began with a literature review, developed experiences with groups 

and even data that were analyzed. At first, we opted for the realization of a pilot project, 

through which it gave 12 sessions, classes, whose results were included in this study, aimed 

at consolidating the proposed methodology. Finished this time of the study, there was 11 

new sessions-classes, in order to demonstrate, through filming and recorded protocols, the 

embodiment of the proposal / consolidated methodology, procedures of each session and the 

results of the teaching / learning. Data collection was made by 5 collection instruments: 1 - 

Protocols; 2 - Two tests at the beginning and end of the study, called Pre-test and Post-test; 

3 - Interviews, made to research participants; 4 - Footage of classes; and 5 - Jury Analysis 

Results. The hypothesis of the research was that it would be possible to answer the following 

questions described; once the analysis of data collected: 1 - How to relate and evaluate a 

variety of textbooks within an alternative proposal for the teaching of rhythmic and melodic 

perception ?; 2 - How to insert the use of compositions created by the researcher, in the 

teaching of Musical Perception ?; 3 - How to operationalize the use of alternative sounds 

and words as significantly relevant aspects in the learning of Musical Perception ?; and 4 - 

How to adjust the teaching methodology proposal, given that the target audience will be 

students / of the undergraduate degree in Pedagogy? To support the theoretical reflections 

and the data collected during the action research, we used theoretical basis of the authors 

Bellochio (2000), Schafer (1991), Brito (2003) e Swanwick (2003); beyond the analysis of 

official documents defining the guidelines for Early Childhood Education. It was concluded 

that the production of a contextualized material having a musical experience as a major 

feature, allows the music educator build pathways that can promote an enriching music 

education.  

    

 Keywords: Music Experience, Music Perception, Child Education, Music and Pedagogy.  
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1 INTRODUÇÃO  

   

O processo de ensino-aprendizagem na percepção musical é, comumente, 

relacionado ao estudo dos aspectos rítmico e melódico (BARBOSA, 2009). A percepção 

musical, além de ser entendida como disciplina (podendo ser realizada em conservatórios, 

cursos de graduação em música, e/ou até mesmo em escolas de ensino regular) pode, 

inclusive, ser explicada através dos processos de percepção cognitiva que, como resultado, 

levam ao entendimento de uma determinada obra musical (ibd., p.15). Percebe-se que tal 

processo é, geralmente, abordado segundo critérios de ordem teórico-metodológica, 

presentes em livros didáticos concernentes ao assunto e em pesquisas de psicologia da 

música.   

Através de uma breve análise de métodos para o ensino teórico-prático da 

Percepção Musical (BONA, 1978; DUARTE, 1996; GRAMANI, 2007, 2008; 

HINDEMITH, 2004; MED, 1986a, 1986b; POZZOLI, 1983; PRINCE, 1993, 2001; e 

PRIOLLI, 1970) notou-se a utilização de estratégias didáticas que enfatizam o estudo 

rítmico-melódico de trechos isolados. Estes estudos não são propostos, tendo como apoio 

pedagógico, um contexto musical. Na maior parte, estas obras didáticas, para não dizer quase 

todas, abordam os conteúdos pela utilização de exercícios rítmicos e melódicos, direcionados 

à uma prática e apreciação musical visando o exercício em si; e, não, em função de um 

contexto musical. Isso resulta no fato de que são praticados de forma mecânica, numa 

proposta da realização dos exercícios por eles mesmos. Tratam-se de uma coletânea de 

exercícios que podem ser utilizados em propostas didático/pedagógicas de iniciação musical; 

no entanto, não indicam os pressupostos da metodologia a ser utilizada pelo professor 

interessado, ou mesmo, o contexto em que estariam inseridos. De outra forma, tendo como 

base a vivência pedagógica e visando a realização desta pesquisa, pensa-se que o ensino e o 

conhecimento musical, para alcançarem um sentido, necessitam ser propostos dentro de um 

contexto. Este contexto promoveria a criação musical, incluindo o uso destes estudos 

verificados na literatura da área (BEINEKE, 2011; BRITO, 2001, 2003; SWANWICK, 

2003). Pode-se dizer, que seja qual for a proporção das criações propostas, num processo 

contínuo de vivência musical visando a prática destes conteúdos, chegar-se-á à 

aprendizagem musical.  
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Quando se fala no contexto musical, e nas suas respectivas proposições de grupos 

rítmico e/ou melódicos (POZZOLI, 1983), pretende-se enfatizar que estes poderiam ser 

utilizados com a função de promover nos alunos (as) uma ideia contextualizada; com a 

percepção musical entendida a partir do fenômeno musical. Neste sentido, sem a intenção 

de realizar uma reflexão aprofundada na comparação entre a música e o estudo linguístico, 

dir-se-ia que o estudo de uma frase gramatical isolada, desprovida de um texto-contexto, se 

assemelharia ao estudo de um trecho rítmico e/ou melódico de uma ideia musical mais ampla 

porém, não necessariamente longa, igualmente descontextualizada.   

Contudo, não se pretende julgar a eficiência dos métodos utilizados para o ensino 

da percepção. Pensa-se que todo conhecimento e esforço daqueles que propõem 

contribuições de caráter metodológico e/ou pedagógico em qualquer área, não se 

restringindo apenas à educação musical possui, de um modo geral, seu valor histórico. 

Busca-se, especificamente na pedagogia musical, por caminhos que proporcionem ao aluno 

(a) o entendimento do conhecimento musical.  

As dificuldades no estudo da percepção musical podem ser influenciadas por 

diversos fatores. Pode-se citar o uso de obras didáticas de abordagem confusa e a má 

qualificação de educadores (as) musicais (HINDEMITH, 2004). Anota-se ainda a atuação 

de profissionais de educação, generalistas, que utilizam a música como recurso didático, com 

resultados ainda pouco pesquisados; escolas de ensino especializado ou de ensino regular 

abordando pedagogias de ensino ultrapassadas; e, em diversos casos, o não acesso dos alunos 

a livros de referência sobre o assunto devido às suas condições sociais ou, até mesmo, por 

fatores relacionados à estrutura da escola.   

De início, a intenção real desta pesquisa era a de que o educador-pesquisador 

realizasse uma Experiênci-Ação1 em uma escola de música especializada. Para isso, visando 

uma coleta de dados consistente para subsidiar tanto a vivência musical como a fase de 

análise, praticou-se os pressupostos da Pesquisa-Ação; e, tendo em vista estes pressupostos, 

desenvolveu-se um diálogo constante entre co-autora (também orientadora deste trabalho) e 

pesquisador/mestrando. Optou-se por mudar o contexto inicial proposto para a coleta. A 

partir daí, o projeto tomou outra forma, direcionando-se ao ensino de terceiro grau; e, em 

                                                 
1 Experiênci-Ação – Termo conceituado por Santos e Leão (2013), como um processo de vivência musical 

definido como [...] planejado, flexível quanto ao atendimento das necessidades que os alunos trazem para a 

sala de aula e observado pelo professor intermediador/pesquisador, com fins de análise de seus resultados a 

curto e longo prazo (p.51).  
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meio à complexidade que todo desafio impõe ao educador (a), que busca refletir e entender 

sobre a complexidade inerente e inevitável que se põe no processo da formação do educador 

infantil, decidiu-se que a vivência da proposta seria realizada em uma turma de Graduação 

em Pedagogia, objetivando a preparação do educador musical infantil. Esta nova proposta 

de vivência com sujeitos de terceiro grau, como tal, foi aprovada pelo CEP/UFG. A área 

temática beneficiada passou a ser a capacitação de professores leigos, no contexto do ensino 

superior.   

Assim, a pesquisa em questão teve como principal objetivo o desenvolvimento de 

uma proposta metodológica no ensino da Percepção Musical para iniciantes (leigos), adultos, 

em uma turma de Graduação em Pedagogia, numa faculdade particular de Goiânia. Quando 

se diz proposta metodológica, em se tratando de uma Experiênci-Ação, não se pretendeu 

vivenciar uma proposta pedagógico-musical somente, sem compromisso com as 

possibilidades de mudanças e adequações ao longo do processo de ensino/aprendizagem. 

Foram garantidas nesta proposta, durante o processo de ensino/aprendizagem, a criatividade 

em sala de aula; bem como, as mudanças e adequações essenciais, necessárias e cabíveis 

tendo em vista a imprevisibilidade do processo de ensinar/aprender música, em cada 

contexto especifico. Também não se está afirmando que o apropriado seria realizar uma 

proposta metodológica sem sistematização, ou planejamento; enfim, sem metas, objetivos, 

fins e meios. Consistiu da meta basilar da proposta uma experiência criativa como processo, 

numa relação de troca constante entre aluno e professor, em que a ação do grupo levasse às 

mudanças essenciais, ao aprendizado. Desta forma, com base nos pressupostos de Swanwick 

(1991) e Leão (2013), validou-se a construção de uma proposta metodológica que partiu da 

premissa de que era possível que o educador (a) musical desenvolvesse seu próprio material, 

praticando a criatividade ao longo do processo de ensino/aprendizagem.  

Para que as sessões fossem planejadas, foram criadas pelo pesquisador principal, 

composições que utilizassem timbres alternativos (BRITO, 2001, 2003; SCHAFER, 1991; 

e SOUZA, 2000) e a palavra (BONA apud MATEIRO e ILARI et al, 2011; e SCHAFER, 

1991). O uso das composições está relacionado ao esforço adequado do 

pesquisador/professor em questão, que incidiu sobre a confecção de um material 

composicional, que tivesse como finalidade principal a aprendizagem rítmica e melódica, 

num contexto pré-estabelecido: o da sala de aula de alunos de terceiro grau. Melhor dizendo, 

as músicas criadas durante a realização desta pesquisa tiveram como propósito a 
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contextualização do conhecimento musical a ser abordado para cada sessão-aula. Por 

exemplo, se o conteúdo musical a ser abordado numa sessão-aula fosse o ritmo quaternário 

e o uso da figura e pausa referente ao valor da semínima, então tais conteúdos estariam 

presentes na estrutura da composição.       

Pretendeu-se que a utilização de timbres alternativos englobasse o momento da 

escolha de instrumentos (em seu sentido bem amplo, incluindo os artesanais), que estivessem 

previstos no modelo inicial das composições; possibilitando, assim, a busca de materiais 

sonoros alternativos (BRITO, 2001, 2003; SCHAFER, 1991).  Além disso, tal utilização, 

com a finalidade de introduzir possibilidades sonoras alternativas (PENNA, 2008), - embora, 

não seja descartado o uso de instrumentos convencionais-, encontra a sua similaridade nas 

Oficinas de Música (PAZ, 2000); e até mesmo na proposta do re-arranjo (PENNA, 2008).   

O uso da palavra nas aulas justifica-se pela criação de caminhos na construção de 

uma maior significação, por ocasião da apreensão das figuras rítmicas e da altura das notas 

(GAINZA, 1968; PAZ, 2000), tendo em vista a existência de trechos complexos.  Partindo 

ainda do raciocínio de que boa parte do conhecimento “não se cria a partir do nada” 

(PENNA, 2008), salienta-se que o Método Orff é o precursor no uso da palavra como 

recurso didático de extrema relevância, para a aprendizagem da linguagem musical, com 

ênfase no entendimento do ritmo. Segundo Ermelinda Paz (2000):   

Resumindo, podemos dizer que o Método Orff nos legou três importantes 

caminhos. O primeiro refere-se à descoberta do ritmo da palavra em todo 

o seu potencial; o segundo diz respeito ao ritmo no corpo, mas 

transformando o corpo num instrumento de percussão - utilização de pés, 

joelhos, palmas e estalos, nas mais diversas combinações timbricas - e, por 

último, o uso do instrumental especifico, por ele criado com fins 

pedagógicos (PAZ, 2000, p. 262).  

A escolha de uma turma de Graduação em Pedagogia resultou do fato de que 

acredita-se que é preciso implementar a formação musical do professor pedagogo 

(BELLOCHIO, 2000); possibilitando resultados para subsidiar as diferentes áreas de 

conhecimento que abrangem a formação do docente (LIMA, BRAZ, CLEMENTINO et al, 

2012). Além disso, mediante as exigências de que este profissional deve ter um conjunto de 

“qualidades pedagógicas” (WILLEMS, 1981, p. 42), acredita-se que tal alternativa 

metodológica pode levar o estudante de pedagogia à compreensão dos princípios básicos do 

fenômeno musical; relacionados, neste caso, à prática e à teoria enfocados no estudo da 

percepção. Com o desenvolver da pesquisa, percebeu-se a necessidade de se manter a relação 
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da metodologia proposta, a partir das necessidades reais que tais educadores (as). No próprio 

curso de pedagogia, que contempla e prepara o pedagogo para o ensino da educação infantil, 

falta aprofundamento na capacitação para a educação musical (vide grade curricular, em 

anexo). A vivência da pedagogia da música, como um recurso didático específico de área, 

prepara o aluno de terceiro grau para a prática em sala de aula; e a música pode ser utilizada 

de modo apropriado e consistente, garantidas as metodologias corretas e específicas de seu 

ensino.    

Como forma de problematização, alguns questionamentos nortearam a construção 

desta pesquisa. Pensa-se ser relevante enfatizar que, com o decorrer da vivência, no contato 

direto com a turma de Pedagogia, observado o contexto da Experiênci-Ação, a realidade foi 

se desvelando a partir da consideração das necessidades dos alunos; e, novos 

questionamentos, desafios e ideias para solucionar as questões surgiram progressivamente. 

O processo criador da vivência oportunizou romper barreiras (que poderiam impedir o 

desenvolvimento da presente pesquisa) do contexto em questão. Não se criou soluções novas 

e brilhantes, mas, a partir de uma análise cuidadosa do que acontecia durante as vivências 

em sala de aula, e das reflexões constantes feitas a partir de um embasamento teórico, 

buscou-se e construiu-se caminhos metodológicos que atendessem às necessidades da turma. 

Esta construção visou contemplar o aprendizado da Percepção Musical, bem como a 

aprendizagem musical de um modo geral.    

Desta forma, seguem-se os questionamentos que levaram à Experiênci-Ação: Como 

relacionar e avaliar uma variedade de obras didáticas dentro de uma proposta alternativa para 

o ensino da percepção rítmica e melódica? De que forma se pode inserir o uso da composição 

criadas pelo professor/pesquisador no ensino da Percepção Musical? De que forma se pode 

operacionalizar a utilização de ‘timbres alternativos’ e da ‘palavra’ como aspectos de 

significativa relevância na aprendizagem da Percepção Musical? De que forma adequar a 

metodologia de ensino proposta, tendo em vista que o público alvo, é de alunos (as) do curso 

de graduação em Pedagogia, sem necessariamente ter conhecimentos musicais prévios?  

Com relação à estrutura da presente dissertação, os capítulos apresentam a seguinte 

estruturação: o primeiro capítulo, trata da “Introdução” ao texto. O segundo, da formação 

musical do pedagogo e da presença da música em sua matriz curricular. Foi feita uma 

exposição sobre como a música tem sido referenciada e discutida, nas diretrizes para a 

educação infantil; bem como o papel dos órgãos que têm a incumbência de expor a matriz 
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curricular e as diretrizes que norteiam os cursos de licenciatura em pedagogia, em âmbito 

nacional. Para tal, foram analisados os Referenciais Curriculares para a Educação Infantil 

(RCNEI), as Leis de Diretrizes e Bases para Educação (LDB), os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (especificamente, o de Arte) além das matrizes curriculares exigidas pelo MEC, 

de acordo com a Diretrizes Curriculares Nacionais para o licenciado em pedagogia (LIMA, 

BRAZ, CLEMENTINO, 2012). Não é pretendido aqui, realizar uma generalização de qual 

seria o perfil dos cursos de pedagogia e do pedagogo; nem de quais deveriam ser os 

conteúdos pré-estabelecidos, tendo em conta que em cada região deve se considerar o 

contexto do local, assim como a autonomia do educador infantil e da equipe pedagógica na 

construção de sua proposta pedagógica. Entretanto, através deste capítulo, objetivou-se fazer 

uma explanação sobre a formação musical do pedagogo, sobre a presença da música na 

matriz curricular do curso de pedagogia, bem como sobre a presença da música na educação 

infantil, para que se compreendesse mais nitidamente esta relação entre música, educação 

infantil e o profissional que atua neste nível escolar, - o pedagogo. Além disso, no 

levantamento de literatura realizado (BRASIL, 1998a, 1998b, 1998c; BRASIL, 1997; 

BRITO, 2003; FIGUEIREDO, 2005; FURQUIM e BELLOCHIO, 2010; HENRIQUES, 

2014; QUEIROZ e MARINHO, 2007; SPANAVELLO E BELLOCHIO, 2005; WERLE e 

BELLOCHIO, 2009;)  percebeu-se que a música está presente na educação infantil e nas 

séries iniciais do ensino fundamental; e que, de fato, encontrou-se obras didáticas que 

abordam as diversas maneiras de se utilizar a música neste nível de escolaridade ( BRITO, 

2013, GAINZA, 1964). Contudo, raras são as obras que questionaram a formação musical 

do educador e como a música vem sendo utilizada por este profissional. Com a 

obrigatoriedade do ensino de música no ensino básico, surgem as primeiras pesquisas sobre 

o assunto (CUNHA, LOMBARDI, CISZEVISKI, 2009; FURQUIM e BELLOCHIO, 2010; 

GALIZIA, 2009; MENDES e CARVALHO, 2012; QUEIROZ, 2012; REQUIÃO, 2013; 

SOBREIRA, 2008; WOLFFENBÜTTEL, 2010). No entanto, acredita-se que seja 

imprescindível que o pedagogo, se requerido ensinar música sem ter licenciatura em música, 

tenha o mínimo de formação e/ou experiência musical, tanto teórica como prática, para que 

a utilização da música em sua prática docente contribua para a melhoria na qualidade de 

ensino e aprendizagem na educação infantil, sem prejudicar os pressupostos do 

ensino/aprendizagem em música.  

O terceiro capítulo, intitulado “Desafios no ensino da percepção musical: 

descontextualizando o que deveria ser contextualizado”, trata de uma apreciação e reflexão 



    

 7 

    

  

sobre obras didáticas que tenham como objetivo principal o ensino da percepção musical. 

Além disso, neste texto é valiosa a contribuição as reflexões abordadas por teóricos que 

discutem sobre a educação musical e seus diversos modos de aprendizagem, e de obras 

direcionadas à teoria da aprendizagem em música (GORDON, 2000; GAINZA, 1988; 

PENNA, 1990; SWANWICK, 2003). As contribuições de métodos para educação musical, 

reconhecidos historicamente como de relevância, são expostos, tais como o Método 

Dalcroze, Método Orff e Método Kodály. Neste capitulo, está destacada a importância do 

educador musical ter autonomia para desenvolver modos de ensino, que condizem com a 

realidade de sua prática; e que visem a contextualização musical, como prática norteadora 

para o entendimento dos conteúdos musicais; ressaltando a necessidade de ter um mínimo 

de conhecimento dos métodos que direcionam o ensino da percepção musical, e de outros 

conteúdos temáticos da música.  

No quarto capítulo, tendo como título “A utilização de instrumentos alternativos na 

sala de aula”, é discutido a utilização de timbres, em muitos casos denominados como 

alternativos (SOUSA, 2000), objetos sonoros (BRITO, 2003; SCHAFER, 1991), ou timbre 

não-convencionais (BRITO, 2001); mas que, contextualizados dentro da vivência musical 

como processo de ensino-aprendizagem, tornam-se instrumentos com a mesma função de 

um violão, teclado, flauta, entre outros. Além disso, denominou-se tais instrumentos como 

Instrumentos Alternativos (I. A); ou seja, para serem utilizados tanto como fontes sonoras 

no enriquecimento da textura, como na função de instrumento musical; visto que foram 

utilizados na execução musical, por um instrumentista (neste caso da pesquisa, pelo 

educando e o pesquisador). Neste capítulo, faz-se a justificativa do “por quê” e do “como” 

foram planejadas as atividades das vivências desenvolvidas nas sessões/aulas, constituindo 

a Experiênci-Ação.  

No quinto capítulo foi realizada uma descrição da “Metodologia”, para a realização 

do planejamento, da vivência das aulas de conteúdo musical, da coleta de dados desta 

pesquisa e da apresentação da metodologia de análise dos dados. Tendo como procedimento 

a pesquisa qualitativa, as vivências musicais e a coleta de dados no formato de Experiênci-

Ação; a análise dos dados resultantes foi feita com os pressupostos da Pesquisa-Ação. A 

proposta de pesquisa-ação criou condições para que a criatividade, a relação entre 

aluno/professor fosse flexível e se adequasse perfeitamente ao que se propôs. Foi feita uma 

descrição de que como foi estruturada cada etapa da pesquisa, desde a escolha do local de 
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pesquisa, as etapas escolhidas para a coleta de dados, a escolha dos sujeitos participantes. 

Foram descritos os instrumentos utilizados para a coleta de dados visando a avaliação do 

método aplicado ao objeto da pesquisa, tais como o Pré e Pós-Teste, bem como as Entrevistas 

Estruturadas, apresentadas a todos os participantes da pesquisa. É válido ressaltar, que além 

da pesquisa qualitativa, pôde-se fazer uma análise estatística dos dados que envolverem 

conteúdo numéricos, assim caracterizando-se por uma pesquisa quanti-quali (LIMA, BRAZ, 

CLEMENTINO, 2012).  

Neste quinto capitulo tratou-se da “Apresentação dos Dados Coletados”, a partir 

dos Protocolos anotados em cada sessão, tanto das sessões que serviram de Projeto Piloto, 

como dos dados posteriores, coletados numa segunda iniciativa, do projeto propriamente 

dito. Teve como objetivo principal a análise de cada etapa, a exposição e a reflexão de acordo 

com os relatórios escritos e os vídeos realizados durante a pesquisa. Este capitulo foi dividido 

em duas partes principais. Na primeira parte, intitulada Projeto Piloto, resultado de relatórios 

escritos num primeiro momento da realização da Experiênci-Ação, expondo o que foi 

realizado em cada sessão-aula, quais os procedimentos metodológicos, além dos pontos 

negativos e positivos de cada encontro. Esta coleta foi importante por subsidiar a decisão de 

como programar as fases subsequentes da coleta de dados propriamente dita.  

Já na segunda parte, foram expostos os Excertos e os Comentários feitos pelo Júri, 

através de análise dos vídeos de cada sessão-aula, que foram realizadas num segundo 

momento, embora num menor espaço de tempo, pelo período de 11 sessões. Contudo, todas 

as sessões-aula que foram programadas para o segundo momento tiveram o intuito de 

mostrar, através dos vídeos, como se daria a proposta idealizada pelo pesquisador deste 

trabalho. As duas etapas subsidiaram a discussão e as conclusões finais.  

No último capítulo, o Sexto, foram apresentadas as “Considerações Finais”, que 

não teve a intenção de dar por encerrado ou esgotar o processo de pesquisa do tema; mas de 

indicar os fatores e elementos importantes resultados dos dados.  Os dados e as análises dos 

procedimentos levaram às reflexões sobre os elementos importantes detectados pelo que foi 

proposto como Experiênci-Ação. Pensa-se, a priori, em se dar continuidade a esta pesquisa. 

Estas análises e ponderações, propostas por esta pesquisa terão o papel de ponte de reflexão, 

que não se esgotarão aqui. Tendo como base a releitura e a consolidação da proposta, e sob 

os pressupostos da literatura da área, procurou-se mostrar o que tem sido feito ‘pela’ e ‘para’ 

a educação musical. Trata-se de promover a discussão do assunto, seja qual for o modo de 
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ensino e aprendizagem, formal e/ou informal, observado e estudado. Através das 

considerações finais pretendeu-se, ainda, ter elementos destacados para se discorrer sobre a 

necessidade de estar o educador musical na constante e incansável busca pelo 

aprimoramento. Pensa-se que este aprimoramento, através da des-construção (propostas 

inovadoras de ensino da música) e construção de sua prática (conclusões advindas dos 

resultados das pesquisas), se possa possibilita a abertura de canais para novas percepções 

dentro da prática docente. Afinal de contas, cada momento no processo de ensino e 

aprendizagem nunca será o mesmo; sendo, portanto, um momento único, neste universo que 

se chama educação. E foram estes momentos únicos, detectados pelos dados resultantes da 

Experiênci-Ação, os que nortearam nossas conclusões.  
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2 UMA BREVE APRECIAÇÃO SOBRE O REFERENCIAL CURRICULAR 

NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL   

  

A diversidade de linguagens presentes na educação infantil representa uma tentativa 

de oferecer à criança, por meio da prática educativa, a construção de um conhecimento 

interligado, baseado nas concepções que envolvem o saber da criança, da sua relação com o 

mundo social, além das características que norteiam a própria educação neste nível de ensino 

(BRASIL; 1998a; p. 45, 46). Observou-se que para um direcionamento do profissional 

atuante neste nível, as instâncias responsáveis pela formulação de propostas que propõem 

tanto os aspectos práticos como teóricos na educação infantil, oferecem legislação 

específica, tais como o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI), 

integrando a série de documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (CERISARA, 

2002; FERRI, 2008; LUCAS, 2008; PONTES, 2001; STAFFEN, 2007).   

Neste referencial pode-se encontrar orientações ao educador, que contemplem, uma 

exposição sobre determinada linguagem, levando em conta a faixa etária para quem está 

sendo ensinada, -  a saber, no primeiro ano de vida; crianças de um a três anos; e crianças de 

quatro a seis anos. Entretanto, o atendimento de criança dos 0 aos 6 anos de idade 

caracterizem, comumente a faixa etária na educação infantil, este limite foi modificado 

através das Leis 11. 114/05 e 11. 274/ 06, baseando-se na criação do Ensino Fundamental 

de nove anos, incluindo desta forma a criança de seis anos neste nível; com a consequente 

redefinição de zero a cinco anos, na abrangência de faixa etária na Educação Infantil 

(PENNA, 2008, p. 128; SOBRAL, 2008, p. 24).  

Assim, salvo as mudanças de faixa etária, relatadas anteriormente, na Educação 

Infantil, além da ampliação do Ensino Fundamental, o RCNEI:   

foi concebido de maneira a servir como um guia de reflexão de cunho 

educacional sobre objetivos, conteúdos e orientações didáticas para os 

profissionais que atuam diretamente com crianças de zero a seis anos, 

respeitando seus estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira 

(BRASIL; 1998a, 1998b, 1998c, p. 05).       

Aborda-se, portanto, no referencial, os objetivos, conteúdos e as orientações 

consideradas gerais para o educador, além de uma discussão sobre a observação, o registro, 
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bem como a avaliação formativa, de acordo com cada área de conhecimento. Contudo, 

levando em consideração a realidade em sala de aula, segundo Staffen (2007): “Pode-se 

considerar também que o RCNEI se torna vago para o uso dos professores que atuam 

efetivamente nas escolas, planejando suas aulas e constituindo suas práticas pedagógicas 

diárias” (2007, p.18). A mesma autora ainda afirma (destaca) que: “Pode se pensar em uma 

intencionalidade de tornar o texto vago ou aberto o suficiente para oportunizar ao professor 

constituir sua prática sem ter o RCNEI como um livro de receitas ou apenas uma lista de 

atividades (grifos do autor, ibd., p.19).   

Conforme Sobral (2008), o RCNEI “... objetiva contribuir no sentido de qualificar 

as propostas curriculares para a educação infantil, considerando, no entanto que estas devem 

ser discutidas criticamente e adequadas às reais necessidades e especificidades de cada 

instituição” (ibd. , p.22).   

Ainda refletindo sobre o RCNEI, para Lucas (2008):  

Trata-se de uma concepção de currículo que sugere que a educação infantil 

é uma extensão para baixo do ensino fundamental e não a primeira etapa 

da educação básica, como afirma a LDB. Foi feito um verdadeiro exercício 

de contorcionismo para encaixar as especificidades da educação da criança 

de 0 a 6 anos em um modelo educacional criado para outra faixa etária e 

com outras finalidades (LUCAS, 2008, p. 67, grifo do autor).   

Desta forma, embora não se proponha realizar uma análise profunda sobre o 

RCNEI, e levando ainda em consideração a sua contribuição para a Educação Infantil, 

enfatiza-se a importância do profissional de educação infantil, bem como do professor de 

música atuante na educação infantil, de estar criticamente refletindo sobre, para e na sua 

prática educativa diária (BELLOCHIO, 2000, p. 21). Contudo, o professor pode se embasar 

em suporte teórico que possa subsidiar suas reflexões, numa troca constante entre ação 

educativa e teoria, com a valorização mutua e equilibrada (coerente) desses dois aspectos.   

Quanto à composição do Referencial, este se encontra organizado em três volumes, 

sendo o primeiro um documento Introdução, o segundo referente à Formação Pessoal e 

Social e o terceiro, relativo ao âmbito de experiência Conhecimento de Mundo (BRASIL; 

1998a, 1998b, 1998c, p. 07). No terceiro volume, intitulado Conhecimento de Mundo, os 

eixos de trabalhos ou as áreas de conhecimento a serem abordadas, seguindo a ordem 

presente no referencial são, respectivamente: Movimento, Música, Artes Visuais, 

Linguagem oral e escrita, Natureza e Sociedade, e por fim Matemática (BRASIL, 1998c, 

Vol. 3).   
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Desta forma, partindo do fato de que esta pesquisa realizou-se com uma turma de 

graduação em pedagogia, considerou-se relevante e primordial apontar quais as diretrizes 

que subsidiam o trabalho do educador infantil, servindo de parâmetro num âmbito nacional. 

Atentou-se ao fato de que é necessário levar em conta o contexto de cada local, 

especificamente.  Também, buscou-se esclarecer, através do entendimento, não apenas do 

referencial curricular, bem como os dos parâmetros curriculares e na LDB, se a música, de 

fato, se encontrava proposta legalmente nestes documentos, como uma área de conhecimento 

integrante da proposta curricular nacional, para este nível de ensino.   

  

2.1. A PRESENÇA DA MÚSICA NO REFERENCIAL CURRICULAR 

NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL   

  

A indicação do ensino da música no RCNEI, tornou-se um dos aspectos a ser 

discutido neste trabalho, pois entende-se que a música faz parte do contexto diário na prática 

educativa neste nível escolar. Entretanto, buscou-se, através deste documento oficial de 

orientação curricular, a comprovação dessa indicação, embora, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) referir-se, no título V, art. 26, § 2º que: “O ensino de arte constituirá 

componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a 

promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. Desta forma, subentende-se que a prática 

educativa musical esteja incluída, na educação infantil. Além disso, através da Lei 

11.769/2008 (MENDES, CARVALHO, 2012; PENNA, 2010; REQUIÃO, 2012; 

SOBREIRA, 2008; WOLFFENBÜTTEL, 2010) o ensino de música passa a fazer parte como 

componente curricular, sendo que a LDB dispõe no título V, art. 26, § 6º que: “A música 

deverá ser conteúdo obrigatório mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o 

§ 2º deste artigo”.  

Contudo, refletindo sobre os documentos e as leis oficiais que possibilitam a 

presença da música na educação infantil, Diniz citando Penna (PENNA, 2004 apud DINIZ, 

2005), escreve:  

Leis e propostas oficiais não tem o poder de, por si mesmas, operar 

transformações na realidade cotidiana das salas de aula. No entanto, 

tornando-se objeto de reflexão e questionamento, podem contribuir para as 

discussões necessárias ao aprimoramento de nossas práticas; analisados e 
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reapropriados, podem, ainda, ser utilizadas como base de propostas, 

reivindicações e construção de alternativas (PENNA, 2004, p. 15 apud 

DINIZ, 2005, p. 12).   

A Música é indicada como um dos eixos de trabalho presente no âmbito de 

experiência Conhecimento de Mundo. De acordo com as orientações didáticas presentes no 

RCNEI (BRASIL, 1998a), quanto à organização do tempo de trabalho educativo junto às 

crianças, a música integra-se ao quadro (grupo) de atividades permanentes, sendo a 

realização destas, de forma regular, diária, ou ainda semanal (BRASIL, 1998a, p. 54-55). 

Ressalta-se, também, quanto aos objetivos gerais da Educação Infantil, que a Música é 

abordada como uma das linguagens a serem desenvolvida pela criança (ibd., p.63).   

No que diz respeito aos conteúdos a serem abordados, o RCNEI indica que estes 

serão organizados em dois blocos sendo eles: O fazer musical e Apreciação Musical 

(BRASIL, 1998c, p. 57).   De acordo com o mesmo documento os conteúdos deverão 

abranger:   

-a exploração de materiais e a escuta de obras musicais para propiciar o 

contato e experiências com a matéria- prima da linguagem musical: o som 

(e suas qualidades) e o silêncio; - a vivência da organização dos sons e 

silêncios em linguagem musical pelo fazer e pelo contato com obras 

diversas; - a reflexão sobre a música como produto cultural do ser humano 

é importante forma de conhecer e representar o mundo (ibd., p. 57).  

Desta maneira, percebe-se a influência da Abordagem Triangular de Ensino da Arte 

proposta por Ana-Mae Barbosa (DINIZ, 2005, p. 21) quanto à abordagem dos conteúdos 

musicais, bem como a caracterização da linguagem musical (PONTES, 2001, p. 32).  

No que diz respeito às orientações gerais ao professor, sugere-se que o fazer musical 

deva ser trabalhado por meio de situações lúdicas, enfatizando, ainda, que o educador infantil 

deve ficar atento às necessidades das crianças. Destaca-se, também, a realização de projetos 

visando a produção musical, que envolvam oficinas para a construção de instrumentos, 

brincadeiras de roda, jogos, entre outras. No que diz respeito ao espaço a ser utilizado nas 

atividades musicais, é possível detectar a necessidade de um espaço próprio e amplo para o 

desenvolvimento da prática musical.  

Com relação à observação, ao registro, e à avaliação formativa em música, o RCNEI 

relata que estes instrumentos devem:   

... basear-se na observação cuidadosa do professor. O registro de suas 

observações sobre cada criança e sobre o grupo será um valioso 

instrumento de avaliação. O professor poderá documentar os aspectos 
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referentes ao desenvolvimento vocal (se cantam e como); ao 

desenvolvimento rítmico e motor; à capacidade de imitação, de criação e 

de memorização musical. É recomendável que o professor atualize, 

sistematicamente, suas observações, documentando mudanças e 

conquistas. Deve-se levar em conta que, por um lado, há uma diversidade 

de respostas possíveis a serem apresentadas pelas crianças, e, por outro, 

essas respostas estão freqüentemente sujeitas a alterações, tendo em vista 

não só a forma como as crianças pensam e sentem, mas a natureza do 

conhecimento musical (BRASIL, 1998c, p. 77).     

Conclui-se que a Música, além de estar presente na prática educativa diária na 

Educação Infantil, com seu espaço garantido através da LDB e nos documentos oficiais de 

orientação curricular (DINIZ, 2005, p. 12), deverá ser reconhecida como área de 

conhecimento artístico e cientifico, contextualizada histórico, cultural e socialmente; com 

características específicas, tendo em conta ainda, o modo pelo qual as crianças compreendem 

e aprendem música   (CAMPBELL, 2010); e a formação do profissional que atua nesta área, 

como elemento fundamental para a efetiva realização da prática educativa.   

  

2.2 A MÚSICA NOS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS – ARTE  

  

Considerando as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN- Arte), 

a respeito do ensino de Arte nos anos iniciais do Ensino Fundamental I, o referente 

documento relata a importância da Arte como área de conhecimento no processo de ensino 

e aprendizagem, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento da percepção estética e 

do pensamento artístico. O documento destaca, também, que através da arte, o aluno 

desenvolve sua sensibilidade, imaginação e percepção (BRASIL, 1997d, p.19), tendo, ainda, 

a possibilidade de relacionar, de forma criadora, o conhecimento desta área com as demais 

disciplinas curriculares (presentes no currículo). Assim, o PCN- Arte indica a abordagem de 

quatro de linguagens, sendo elas: Música, Dança, Artes Visuais e Teatro.  

A discussão sobre a relação de integração e de complementaridade entre arte e 

ciência é discutida de modo que: “Na verdade, nunca foi possível existir ciência sem 

imaginação, nem arte sem conhecimento (BRASIL, 1997d, p. 34). Tal discussão, segundo o 

PCN- Arte, remete à necessidade de formulação de novos paradigmas que estejam em 

consonância com as transformações políticas, sociais e tecnocientíficas da sociedade 
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contemporânea no presente século (idem, p. 35), e desta forma, incluindo-se a Música nesta 

necessidade de formulação.  

É importante ressaltar que, mesmo através de orientações curriculares como o PCN- 

Arte, as dificuldades referentes ao ensino da Arte, e mais especificamente ao ensino de 

Música, nas séries iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º), se torna um desafio. Existe 

ambiguidades, muitas vezes geradas pela LDB (FIGUEIREDO, 2005); bem como 

dificuldades quanto à formação de um profissional, seja ele unidocente e/ou generalista, bem 

como as dos professores de música, que atuam nas séries iniciais (BELLOCHIO, 2000).   

Na parte referente à Música, propõe-se o acolhimento e a contextualização das 

referências musicais dos alunos (as); bem como, oferecer a estes o acesso à outras obras, 

através de atividades de apreciação e de produção de composições que lhes possibilitem 

novas experiências musicais; e que sejam significativas ao seu desenvolvimento pessoal 

(BRASIL, 1997d).  

Desta forma, percebe-se uma referência, ainda que não aprofundada, da Música na 

escola; porém, acredita-se que a questão não se resume às indicações breves sobre a música, 

como área de conhecimento. Segundo Bellochio (2000):  

No Brasil, quando a questão diz respeito ao ensino de Música na escola, 

imediatamente a “importância”, sobretudo, em termos de compreensão e 

tratamento sócio- pedagógico da área, fica secundarizada. Creio que essa 

situação se agravará principalmente pelo fato de não ser clara a 

significação da área junto aos processos escolares que potencializam a 

escolarização. Música é festa? É terapia? É para acalmar as crianças? É 

conhecimento? Que conhecimento? Serve para auxiliar e tornar mais 

agradável o desenvolvimento de outras áreas? Enfim, múltiplas questões 

invadem a mente dos que trabalham com a docência na sala de aula (ibid., 

2000, p. 72, 73).  

Observa-se que esta secundarização, quanto ao tratamento sócio-pedagógico, pode 

ser influenciada pelo descompasso existente entre o que se propõe como conteúdo curricular 

e o que o professor de música é capaz de ensinar. É requerido que o profissional que atua 

nas séries iniciais possua formação suficiente para trabalhar com a linguagem musical. Para 

Pontes (2001, p.22), esta possível ausência de formação faz com que os professores (as) 

acabem abordando a Arte, e neste caso a Música, através da concepção da Arte somente. E 

levam para a sala de aula a aprendizagem adquirida de forma leiga, construída a partir de 

sua história pessoal (de maneira intuitiva ou inconscientemente).   
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De acordo com os PCN-Arte, os conteúdos que envolvem a Música serão apoiados 

entre três grupos, sendo eles: Comunicação e Expressão em Música: Interpretação, 

Improvisação e Composição; Apreciação Significativa em Música: Escuta, Envolvimento e 

Compreensão da Linguagem Musical; A Música como Produto Cultural e Histórico: Música 

e Sons do Mundo (BRASILd, 1997, p. 78-,79, 80). Cabe destacar que em cada grupo 

encontram-se temas como arranjos, utilização do sistema tonal/modal na prática do canto, 

identificação de instrumentos musicais e materiais sonoros, apreciação de obras musicais em 

diferentes culturas e épocas, utilização da notação tradicional à percepção da linguagem 

(idem, p. 78, 79).  

Deste modo, a forma como são expostos, no PCN- Arte (BRASIL, 1998d), os 

conteúdos e as formas de se trabalhar a Música nos anos iniciais do ensino, faz-se necessária 

a formação de um profissional que possua um conhecimento aprofundado da área específica 

de música.   

  

2.3.  DESAFIOS NA FORMAÇÃO MUSICAL DO PEGAGOGO  

  

A atuação do pedagogo na Educação Infantil (E.I) e nos anos iniciais do ensino 

fundamental (AIEF); a utilização da música, como linguagem, nestes níveis de ensino; levam 

à discussão sobre a formação musical deste profissional e sobre as possíveis consequências 

se não houver e for garantida tal formação.  

Para Spanavello e Bellochio (2005) a necessidade de se conhecer o profissional 

atuante nas séries iniciais da educação possibilitará um redimensionamento das práticas 

musicais no contexto educativo.  

Comentando as disposições presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Pedagogia, pode-se citar Lima, Clementino e Braz (2012) que explicam que o curso 

de pedagogia:   

... destina-se à formação para o exercício da docência na Educação Infantil 

e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; bem como à formação para os 

cargos de gestão pedagógica e serviços de apoio escolar nos cursos de 

Ensino Médio de modalidade Normal, cursos de Educação Profissional, e 

outras áreas nas quais estejam previstos os conhecimentos pedagógicos. 

(ibid. p. 57).  



    

 17 

    

  

Além disso é de grande importância a exposição realizada por Lima, Braz e 

Clementino (ibid., p. 57) acerca dos temas abordados na formação do pedagogo, no qual a 

Arte se encontra na seção dedicada a conteúdos e métodos. Além disso, percebe-se a 

diversidade, a complexidade e a variedade de áreas de conhecimento a serem abordadas no 

curso de Pedagogia, segundo as orientações curriculares do MEC, para Instituições de 

Ensino Superior, apresentadas sucintamente pelos mesmos autores (ibid., 2012):  

Epistemologia da Educação; Filosofia da Educação; História da Educação; 

Antropologia da Educação; Sociologia da Educação; Psicologia do 

Desenvolvimento e da Aprendizagem; Fundamentos da Infância; Língua 

Portuguesa; Biologia da Educação; Didática; Pesquisa e Prática 

Pedagógica; Alfabetização e Letramento; Conteúdos e Métodos: da 

Educação Infantil, da Educação de Jovens e Adultos; do Ensino da Língua 

Portuguesa, da Matemática, da História, da Geografia, das Ciências, das 

Artes e da Educação Física; Organização do Trabalho Docente; Língua 

Brasileira de Sinais ( LIBRAS); Teoria e Prática de Currículo; Políticas 

Educacionais; Relações Humanas; Gestão Educacional e Escolar; 

Planejamento Educacional e de Ensino; Avaliação Educacional e de 

Ensino; Educação e Tecnologia; Literatura Infanto- Juvenil; Educação 

Juvenil. (LIMA et al, apud LIMA, BRAZ, CLEMENTINO (org), 2012, 

82, grifos meus).  

A apresentação das áreas a serem abordadas na formação do pedagogo, inclui o 

ensino da Música; e, a partir desta constatação, torna-se um desafio proporcionar uma 

formação musical de qualidade, tendo em vista a diversidade de temáticas e conceitos que 

podem correr o risco de serem abordados superficialmente; uma vez que se pode privilegiar 

umas em detrimento de outras.   

Cunha, Lombardi e Ciszevski (2009), considerando a importância dos professores 

unidocentes (generalistas), atuantes na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I, 

afirmam que é imprescindível a capacitação de profissionais para a realização de um trabalho 

consistente que contenham a aprendizagem dos conteúdos musicais.  

Contudo para Diniz e Joly (2007), a formação musical não se inicia a partir do curso 

de Pedagogia mas através de educação continuada:  

Enfim, podemos dizer que a formação musical dos professores das Sief é 

um processo permanente, sem um fim estabelecido a priori e que não se 

inicia no curso de Pedagogia, mas desde a infância, na fase do pré-treino. 

E que a formação musical inicial fornece o embasamento teórico e 

pedagógico para que as professoras saibam reconhecer a importância da 

linguagem musica no desenvolvimento integral dos indivíduos e saibam, 

também, por meio do diálogo entre teoria e prática, compreender como 

desenvolver as atividades de música em sala de aula, de acordo com as 
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variadas faixas etárias e contextos sociais, culturais e escolares (DINIZ, 

JOLY, 2007, p. 72).  

  

Enfatizando os aspectos do saber fazer e do pensar sobre o fazer, Spanavello e 

Bellochio (2005) entendem que:    

A formação inicial constitui-se em elemento importante para o 

desenvolvimento de um trabalho musical significativo em termos de 

construção do conhecimento em música. Entretanto, não é única e nem 

determinante por si só. O educador pode (e deve) buscar novas alternativas 

de trabalho que ultrapassem essa sua formação, de modo que seja capaz de 

construir novos conhecimentos a partir do seu próprio trabalho e das 

reflexões que giram em torno deste. Isso exige não só um fazer por fazer, 

mas, sobretudo, “saber fazer” e “pensar sobre o fazer” (SPANAVELLO, 

BELLOCHIO, 2005, p.93).  

  

Acredita-se que é importante uma postura crítica quanto à prática de capacitação do 

educando; e esta pode ser influenciada pela qualidade da formação oferecidas nos cursos de 

graduação em Pedagogia, e até mesmo nas disciplinas de música desses cursos. Tendo como 

base estes aspectos, alguns questionamentos podem ser relevantes, tais como: - de que forma 

a música é abordada nos cursos de Pedagogia? São abordados de forma superficial, 

aprofundada, dando prioridade aos aspectos teóricos ou práticos? O docente (ou professor), 

seja o pedagogo ou professor especialista, responsável pela disciplina de música, possui 

formação apropriada para lidar com a educação musical da criança? Existe um espaço 

adequado para a realização das aulas de música na instituição de Ensino Superior? A carga 

horária da disciplina de música nos cursos de Pedagogia é suficiente para trabalhar diversos 

aspectos concernentes a área? Existe uma integridade entre a formação inicial e a permanente 

do Pedagogo que possibilitem o aprofundamento na área de Música?  

Discutindo ainda a questão do professor pedagogo e do professor especialista, cita-

se Bellochio (2000, p. 125, 126):  

Em primeiro lugar, os professores especialistas são necessários na escola, 

garantindo espaço à área de arte, ao tratamento específico do corpo de 

conhecimentos epistêmicos da área de Educação Musical, dando sequência 

ao desenvolvimento da mesma, através de ações comprometidas e de 

pesquisa, e também pela própria luta histórica dos arte educadores, em 

função da qualificação profissional dos professores de artes em cursos 

superiores de licenciatura (plena) e pós-graduação (BELLOCHIO, 2000, 

p.125, 126).  

A mesma autora salienta:  

Como venho expondo, acredito ser necessário investir, intensamente, na 

formação de professores, inicial e permanente, tanto professores 
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especialistas em Educação Musical como também professores das SIEF, 

na construção crítica e reflexiva de sua competência profissional no âmbito 

escolar, envolvendo-o ativamente na ação e na investigação sobre a ação 

realizada (ibd., p. 126).  

Acredita-se que, a partir da possibilidade de atuação desses profissionais (tanto o 

pedagogo e o professor especialista no ensino de música na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental), a formação não seja apenas encaminhada como uma 

capacitação profissional de área específica; e sim, que a Música a ser aprendida seja mais do 

que uma disciplina do currículo, com seus conteúdos específicos, e que contribua na 

formação integral do ser humano.  

  

2.4 UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE A CRIANÇA E A PRÁTICA EDUCATIVA 

MUSICAL  

  

As implicações inerentes à prática educativa musical na educação infantil e nas 

séries iniciais do ensino fundamental, remetem à diversas questões. Estas questões 

relacionadas à criança, ao seu modo de envolvimento com a música, levam à discussão de 

quais são os propósitos que levam os educadores a ensinarem música e como este ensino 

vem influenciando a educação infantil.  Discute-se o processo do fazer musical (BRITO, 

2009), a necessidade de abordar a escolha de repertórios que enriqueçam a vivência musical 

da criança, e de que maneira se constrói a exploração do universo sonoro através de 

instrumentos musicais ou de objetos sonoros.  

De acordo com Brito (2003, p. 35), as crianças se envolvem com o universo sonoro, 

antes mesmo do nascimento, ainda na fase intrauterina, através de um ambiente de sons 

provocados pelo corpo da mãe; e que o processo de musicalização de bebês e crianças inicia-

se espontaneamente e de maneira intuitiva, através do contato com os sons presentes no 

cotidiano.  

Segundo Jeandot (1993) a receptividade à musica se caracteriza como um fenômeno 

corporal; e que, através da relação entre gesto e som, a criança constrói seu conhecimento 

sobre música, enfatizando, ainda a importância dos primeiros contatos entre a criança e os 

objetos do ambiente, como o início de sua interação com o mundo sonoro.  
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Para Campbell (2010), as crianças têm seu próprio modo de lidar com a música, 

conseguindo descrever o papel que a música desempenha em suas vidas com suas próprias 

palavras. Segundo a mesma autora:   

Os usos da música não estão perdidos nas crianças, e muitas crianças 

reconhecem que a presença da música em suas vidas está ligada aos 

eventos e experiências que elas valorizam [...] Enquanto as crianças 

aprendem música, elas estão conscientes de como elas a aprendem” 

(CAMPBELL, 2010, p. 10).   

De acordo com Lino (2010)   

Uma investigação que contemple música e infância como substantivos 

plurais entende que o pesquisador deve implicar-se no campo. Assim, ele 

não trabalha sobre as crianças, mas com as crianças, num lugar onde o 

imprevisto é acolhido porque implica a sua própria vida social, afetiva, 

política, imaginária e espiritual (LINO, 2012, p. 32, grifos do autor).  

Além disso, segundo Beineke (2011):  

Pesquisas em educação musical que consideram as perspectivas e 

significados das atividades sob a óptica das crianças têm demonstrado que 

suas práticas precisam ser compreendidas segundo seus próprios 

parâmetros, que muitas vezes não correspondem aos critérios dos adultos 

(BEINEKE, 2011, p. 93).  

Desta maneira, observa-se que a criança, tornando-se sujeito no processo educativo 

contribui, efetivamente, na construção do trabalho pedagógico-musical realizado pelo 

professor (a), a partir da própria compreensão que a criança tem sobre a música como 

linguagem de conhecimento, de produção, de expressão, de criação e de prazer.  

A presença da música na educação infantil tem sido utilizada, focando diversos 

objetivos, e na maioria das vezes, atendendo a propósitos relacionados a atitudes, hábitos e 

comportamento tais como a realização de atividade comemorativas durante o período letivo 

escolar, a memorização de conteúdos de outras linguagens, como por exemplo a matemática 

(BRASIL, 1998c, p. 47). Desta forma, percebe-se a importância da prática educativa 

musical, tendo em vista que uma vivência musical rica e contextualizada poderia influenciar 

no processo de desenvolvimento da criança (BRASIL, 1998c, p. 49).   

De acordo com Bellochio (2000, p. 73), a ação e reflexão sobre a prática pedagógica 

de professores atuantes em SIEF2 na maior parte dos casos é ausente; de modo que muitas 

                                                 
2 O termo SIEF é utilizada pela autora referindo-se às Séries Iniciais do Ensino Fundamental (BELLOCHIO, 

2000, p. 18).     
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vezes, segundo relatos dos professores unidocentes e/ou generalistas, a aula de Música é 

considerada como sinônimo de ‘aula de bagunça’, ‘de cantar musiquinha’ (aspas do autor).  

Para Gainza (1964), a pedagogia musical com a criança, deverá se basear num 

estudo aprofundado da personalidade infantil, sendo que, para ela:  

O conhecimento da conduta, dos interesses, das preferências e das 

necessidades da criança orientará o educador, que se capacitará deste 

modo, para poder escolher corretamente, não apenas os métodos de ensino, 

como também a música e os materiais a serem utilizados (GAINZA, 1964, 

p. 23).   

Acrescenta-se que sendo a prática educativa um processo que vai além da escolha 

do conhecimento prévio da criança, da escolha de métodos, de repertório e de materiais, a 

prática educativa diária é de suma relevância, tendo em vista a constante troca entre o 

educador/educando, e os processos que envolvem o ensino e aprendizagem como um todo.  

Considerando o trabalho pedagógico realizado no contexto da prática educativa 

musical com crianças, ressalta-se que este deve ser considerado como um processo contínuo 

em constante construção, envolvendo “perceber, sentir, experimentar, imitar, criar e refletir” 

(BRITO, 2003, p. 46). Assim, o trabalho com diversas atividades musicais que envolvam a 

experimentação com instrumentos convencionais e objetos sonoros; a apreciação do 

repertório trazido pelas próprias crianças; a criação de composição feita pelas crianças; a 

prática de improvisação; a reflexão do professor que tenha como foco entender a 

compreensão que as crianças têm sobre a música, são fatores que possibilitarão uma prática 

educativa dinâmica e um constante processo de construção de significados quanto ao 

trabalho pedagógico musical.  

Embora direcionando, especificamente, ao trabalho em creches e pré-escolas, 

conforme Brito (2003), a pratica educativa musical diária deverá contemplar atividades 

como:  

Trabalho vocal; interpretação e criação de canções; brinquedos cantados e 

rítmicos; jogos que reúnem som, movimento e dança; jogos de 

improvisação; sonorização de história; elaboração e execução de arranjos 

(vocais e instrumentais); invenções musicais (vocais e instrumentais); 

invenções musicais (vocais e instrumentais); construção de instrumentos e 

objetos sonoros; registro e notação; escuta sonora e musical: escuta atenta, 

apreciação musical; reflexões sobre a produção e a escuta (BRITO, 2003, 

p. 58).  
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Tomando as possibilidades de atividades citadas anteriormente e que podem ser 

desenvolvidas na educação infantil, acredita-se que tais propostas possam ser realizadas nas 

séries iniciais do ensino; levando em consideração as características de cada faixa etária.  

As atividades que envolvem o fazer musical podem ser desdobradas visando 

diversos focos de trabalho. Contudo, salienta-se que o fazer musical não constitui apenas 

numa excessiva valorização da prática musical; mas sim, numa continuada interação entre 

“o corpo/mente, fazer/pensar” (BRITO, 2010, p. 30).  

Em relação ao fazer musical, ainda conforme Brito:  

Reconhecer e respeitar a produção musical infantil implica reconhecer que 

a música também é um sistema aberto e dinâmico e que as crianças 

elaboram e re-elaboram suas idéias de música dinamicamente, em planos 

que consideram o emergir dos acontecimentos. Ideias que abarcam as 

representações mentais acerca da questão, o modo como elas lidam com os 

conceitos envolvidos, a prática e os significados afetivos, inclusive, que 

são conferidos ao fazer musical (ibid., 2010, p. 30):    

A partir da concepção de elaboração e re-elaboração realizadas pelas crianças  num 

processo dinâmico (de acordo com a sua própria produção), nota-se a necessidade que tem 

o educador(a) de estabelecer critérios que possibilitem um processo de troca e abertura  entre 

a sua proposta pedagógico-musical (utilizando-se de repertórios sugeridos, da escolha de 

instrumentos sonoros e dos objetos musicais; propostas de improvisação) e  a maneira pela 

qual as crianças se expressam, agem e constroem os conceitos abordados na vivência 

musical.  

Neste sentido, segundo Swanwick (2003): “O foco educacional tem, acima de tudo, 

de estar nos verdadeiros processos do fazer musical. Somente então é possível dar sentido 

ao contexto, seja histórico, social, biográfico, acústico ou outro” (SWANWICK, 2003, p. 

50).   

Reforçando ainda a proposta do fazer musical, salienta-se que este, estará ligado a 

percepção de mundo dos sujeitos, que segundo Targas e Joly (2009), citando Pena:   

...o fazer musical está ligado à percepção de mundo, variando conforme o 

momento histórico e o espaço social onde vivem as pessoas que estão 

envolvidas em processos do fazer artístico, seja ele composto por 

apreciadores, iniciantes, amadores ou profissionais. As experiências 

estéticas e sensoriais, frutos da vivência cotidiana de cada indivíduo, 

refletem as percepções auditivas, afetivas e emocionais das diferentes 

leituras de mundo, que também são decorrentes das diversidades de cada 

cultura (PENNA, 1999, apud TARGAS e JOLY, 2009, p. 114).  
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Analisando a importância da aprendizagem criativa, tendo como foco a perspectiva 

das crianças sobre suas próprias práticas musicais, Beineke (2011) reflete sobre três pontos 

principais que possam contribuir subsidiando o trabalho dos educadores musicais. O 

primeiro ponto referindo-se as ideias de que as crianças têm sobre a música como prática 

social e o modo como elas conectam as atividades realizadas em sala de aula às suas 

vivências cotidianas. O segundo ponto, refere-se ao fato de que a qualidade da interação e 

processos de negociação são valorizadas devido à ideia dos alunos de que o ato de tocar e 

compor integram o mesmo processo, sem a análise separada dos produtos musicais feitos 

pelo grupo, sendo que estes produtos refletem os processos do próprio grupo. Já o terceiro 

ponto, situa a importância da reflexão feita pelos alunos sobre suas práticas musicais no 

contexto da sala de aula tendo em vista as aprendizagens colaborativas, concepções sobre a 

maneira como os alunos compreendem seu processo de aprendizagem musical.  

A mesma autora argumenta que:  

 ... ouvir as crianças com o intuito de conhecer as ideias de música que 

fundamentam sua compreensão musical pode oferecer subsídios 

importantes para a condução das aulas pelo professor, que analisa não 

apenas como as crianças pensam música, mas também como atribuem 

significados às suas práticas musicais. Nesse processo, o trabalho criativo 

ultrapassa o objetivo de criar algo novo para os alunos ou a aplicação de 

conhecimentos musicais adquiridos, pois mais do que os produtos 

elaborados em aula, o foco são as aprendizagens colaborativas, de seres 

humanos que se relacionam fazendo música, que se escutam e que 

aprendem uns com os outros (BEINEKE, 2011, p. 103).  

  

Com relação à escolha do repertório, e partindo da importância de ouvir o que as 

crianças têm a dizer ou expressar sobre a sua compreensão,  o educador  terá de estar atento 

ao uso adequado da melodia, do ritmo, entre outros aspectos musicais privilegiando assim a 

criança, como sujeito principal da vivência, sendo também relevante “ [...] aproveitar as 

contribuições que as próprias crianças trazem, o que não significa trabalhar apenas com as 

músicas veiculadas pela mídia, que costumam ser, infelizmente, as menos indicadas para a 

realização do trabalho” ( BRITO, 2003, p. 94).  

No que diz respeito à ampliação e o enriquecimento das vivências musicais de bebês 

e crianças pequenas, através da apreciação musical, conforme Stiff (apud BEYER e 

KEBACH (org), 2009), tem-se que:  

 

As escolas de educação musical infantil devem estar atentas para essa 

questão, oportunizando que mesmo as crianças bem pequenas possam 
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ouvir música e agir sobre ela de diferentes maneiras:  dançando, ouvindo 

deitadas com os olhos fechados, fazendo comentários pessoais sobre a 

música, participando de exercícios que trabalhem a forma ou o caráter ou 

a tonalidade ou outros elementos em evidência na obra apreciada, 

desenhando sobre a música, com a música ... Uma mesma obra musical 

pode ser trabalhada em vários momentos, privilegiando em cada momento 

um aspecto da apreciação (STIFF apud BEYER e KEBACH 2009, p. 

34, 35).  

Com relação à adequada utilização de instrumentos e de materiais e ou/objetos 

sonoros, Brito (2003) afirma que o trabalho com a música pode ou deve reunir uma grande 

variedade de fontes sonoras. Segundo a autora,   

Podem-se confeccionar objetos sonoros com as crianças, introduzir 

brinquedos sonoros populares, instrumentos étnicos, materiais 

aproveitados do cotidiano etc., com o cuidado de adequar materiais que 

disponham de boa qualidade sonora e não apresentem nenhum risco à 

segurança de bebês e crianças (BRITO, 2003, p. 64).   

Acredita-se que utilização de objetos sonoros na sala de aula de música possa 

atender às necessidades musicais das crianças, enriquecendo e ampliando a sua experiência 

com o universo sonoro musical. Por outro lado, a simples utilização de materiais, sem uma 

devida contextualização musical, poderá resultar em diminuição de qualidade da vivência 

musical das crianças.  

Ainda discutindo a questão de instrumentos musicais e objetos sonoros no contexto 

da prática educativa, acredita-se que a construção e instrumentos favoreça o envolvimento 

da criança com a construção do conhecimento musical. Para Brito (2003), o trabalho 

envolvendo a criação e construção de instrumentos musicais leva ao entendimento do 

fenômeno sonoro:  

Construir instrumentos musicais e/ou objetos sonoros é atividade que 

desperta a curiosidade e o interesse das crianças. Além de contribuir para 

o entendimento de questões elementares referentes à produção do som e às 

suas qualidades, à acústica, ao mecanismo e ao funcionamento dos 

instrumentos musicais, a construção de instrumentos estimula a pesquisa, 

a imaginação, o planejamento, a organização, a criatividade, sendo, por 

isso, ótimo meio para desenvolver a capacidade de elaborar e executar 

projetos. É importante sugerir ideias, apresentar modelos já prontos e 

também estimular a criação de novos instrumentos musicais (BRITO, 

2003, p. 69).  

Observando-se a possibilidade de realização de diferentes atividades musicais, 

desde o trabalho vocal até a reflexão sobre o fazer musical e a escuta, acredita-se que o 

trabalho que envolve a linguagem musical deve realizar-se de modo que as diferentes 
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atividades atendam a um princípio de integridade e ao mesmo tempo de diferenciação. Não 

se deve priorizar ou valorizar um determinado aspecto em detrimento de outro. Dessa forma, 

o professor passa a encarar o trabalho pedagógico-musical como um contexto em que os 

diversos aspectos da construção do conhecimento musical da criança seja prioritário na 

atividade planejada de vivência musical, sempre dinâmica e criativa.  
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3 DESAFIOS NO ENSINO DA PERCEPÇÃO MUSICAL: 

DESCONTEXTUALIZANDO O QUE DEVERIA SER CONTEXTUALIZADO   

  

A existência de métodos que visem o ensino da Percepção Musical, tendo a 

educação musical como finalidade última, traz à tona as discussões entre os educadores 

musicais sobre os caminhos metodológicos a serem escolhidos na prática de ensino. 

Pergunta-se, a partir destas questões, quais os métodos utilizados no ensino da percepção 

musical que são mais efetivos; e mais importante do que discutir somente os métodos, é não 

deixar de lado o fato de que ensinar música através da disciplina percepção é ensinar o aluno 

a pensar, sentir e fazer música, com entendimento, participação e envolvimento.  

Contudo, faz-se necessário compreender qual o papel da percepção musical como 

disciplina. De acordo com Barbosa: “Configura-se, geralmente, como o “lugar” de um 

treinamento auditivo baseado na realização de solfejos, ditados e exercícios rítmicos” 

(BARBOSA, 2009, p. 15, grifo do autor). A utilização de ditados rítmicos ou melódicos e 

de exercícios rítmicos nos conteúdos programados pelo professor de música, podem suscitar 

um primeiro questionamento: Os ditados, a prática de solfejo, e os exercícios rítmicos estão 

inserido em um contexto?  

Ainda sobre o esclarecimento do que se trata a disciplina de Percepção Musical, 

segundo Otutumi (2008):  

Neste sentido, acreditamos que a Percepção seja uma subárea da Música 

com características próprias, propiciadora de ramificações de diferentes 

ordens dentro do conhecimento humano, e por essa razão, talvez uma das 

mais amplas, pois, encontra conexão com quase todas as outras subáreas, 

seja de forma objetiva ou subjetiva (OTUTUMI, 2008, p. 6, 7).  

Assim, pode-se perceber a dimensão do termo Percepção. Não se trata somente de 

uma disciplina isolada, nem tampouco de uma subárea do conhecimento relevante para o 

ensino da Música. Trata-se, prioritariamente, de uma disciplina que objetiva ensinar uma 

habilidade humana, - a percepção dos fenômenos musicais. Entender música significa ter 

aprendido e desenvolvido aspectos resultantes da cognição musical. Conhecer música é antes 

de tudo, perceber música. Obviamente, se faz importante e necessário observar em que 

contexto está sendo inserido o ensino da percepção; se num curso de licenciatura em música 
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ou de bacharelado em instrumento; em escola especializada, curso livres de música, escola 

de ensino regular, ou se em cursos de terceiro grau, que utilizam a música como disciplina 

na sua grade curricular.  

Através de um levantamento de obras (BONA, 1993; DUARTE, 1996; GRAMANI, 

2007, 2008; HINDEMITH, 2004; MED, 1986a, 1986b; POZZOLI, 1983; PRINCE, 2001; 

PRIOLLI, 1970) que tenham como objetivo a orientação para o ensino da percepção, nota-

se a ênfase na aprendizagem de conteúdos tais como ditados rítmicos e melódicos, com 

exercícios pré-estabelecidos.   

Conforme Med (1986a):   

O treino do solfejo juntamente com os estudos rítmicos e de ouvido 

(ditados) é a maneira mais aconselhável para a aprendizagem da 

imaginação musical e desenvolvimento da musicalidade. Podemos chamar 

o “Solfejo” de porta do pensamento musical consciente (MED, 1986a, p. 

11).   

De acordo com Pozzoli (1983) os meios adequados e que tenham como finalidade 

a compreensão da linguagem musical consistem em duas formas: o solfejo e o ditado 

musical. Para este autor o aluno deve:  

Ter a aptidão de apanhar a um tempo: a duração, a altura e a simultaneidade 

dos sons; deve ter a aptidão de repetir com exatidão a frase ditada, valendo-

se da própria voz ou de um instrumento; deve ter a aptidão de distinguir os 

diversos elementos que a compõem, os quais são ritmo, melodia e 

harmonia ( ...) Devido a estas razões, aconselhamos dividir o ensino do 

ditado em três ramos: 1º ditado rítmico; 2º Ditado melódico; 3º Ditado 

harmônico; a fim de que o aluno, exercitado primeiramente em cada parte, 

possa estar em condição de perceber o discurso musical, quando se lhe 

apresente, em sua forma complexa ( POZZOLI, 1983, p. 5, grifos do autor).  

Neste sentido, a compreensão do discurso musical refere-se ao domínio do aluno 

na realização de exercícios rítmicos, de acordo com padrões pré- estabelecidos. Segundo 

Swanwick (2003):   

O método específico de ensino não é tão importante quanto nossa 

percepção do que a música é ou do que ela faz. Ao lado de qualquer sistema 

ou forma de trabalho, está sempre uma questão final, isso é, realmente, 

musical? Existe um sentimento que demanda caráter expressivo e um senso 

de estrutura naquilo que é feito e dito (SWANWICK, 2003, p. 58, grifo 

do autor).  
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Paul Hindemith3, em sua obra ‘Treinamento Elementar para Músicos’, relata que 

esta obra se encontra dividida em três partes, sendo elas: A - Aspecto rítmico, B - Aspecto 

melódico, e C - Ação combinada.  Segundo o próprio Hindemith (2004), a obra é assim 

apresentada:  

A primeira parte compreende exercícios de ritmo e compasso, em sua 

forma básica. [...] O ASPECTO MELÓDICO compreende exercícios de 

afinação, intervalos e escalas que na AÇÃO COMBINADA, se unem às 

experiências sobre acordes, progressões harmônicas ou estrutura melódica 

[...] Espalhados pelas três seções, há curso completos de Notação e Ditado. 

Por último, na segunda parte do livro, há exercícios que, durante a aula, 

devem ser usados exclusivamente pelo professor, com o fito de conservar 

para o aluno, o fator do desconhecimento, essencial em qualquer espécie 

de ditado (HINDEMITH, 2004, p. 11, grifos meus.).  

Embora o presente tópico não tenha como objetivo principal descrever com 

aprofundamento cada método apresentado, observa-se procedimentos semelhantes quanto 

ao ensino da percepção, e neste trecho citado anteriormente, destaca-se o professor como o 

indivíduo detentor do saber e o aluno o que ainda irá descobrir a linguagem musical. 

Entretanto, segundo Swanwick (2003):   

Quando a música soa, seja lá quem a faça e quão simples ou complexos os 

recursos e as técnicas sejam, o professor musical está receptivo e alerta, 

está realmente ouvindo e espera que seus alunos façam o mesmo. A menor 

unidade musical significativa é a frase ou o gesto, não um intervalo, tempo 

ou compasso (SWANWICK, 2003, p. 57, grifo do autor).   

O mesmo autor ainda afirma que:  

Olhar um eficiente professor de música trabalhando (em vez de um 

“treinador” ou “instrutor”) é observar esse forte senso de intenção musical 

relacionado com propósitos educacionais: as técnicas são usadas para fins 

musicais, o conhecimento de fatos informa a compreensão musical (ibd., 

p. 58).   

Em outra obra sobre o ensino da percepção musical, intitulada Percepção Musical: 

método de solfejo baseado na MPB, de autoria do compositor Aderbal Duarte (1996) 

indicam-se os seguintes recurso didáticos:  

-Centenas de exercícios rítmicos e melódicos; - diagramas de regência para 

facilitar a condução dos exercícios; - duetos e outros exercícios a mais de 

uma voz para desenvolver a independência do ouvido; tabela de intervalos 

para facilitar o solfejo de todos os intervalos da escala; referencial 

harmônico e melódico para desenvolver a capacidade de identificar os 

intervalos e os acordes, consonantes e dissonantes; exemplos musicais, 

cifras desenhadas para o violão, e condução rítmica escrita para piano, afim 

                                                 
3 Paul Hindemith- compositor alemão, professor, violista, regente e teórico (GROVE, 2002, p. 523) 
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de que o exercício possa ser executado de acordo com a idéia do arranjo 

original; padrões rítmicos para o estudo da escala (DUARTE, 1996, p.24).  

  

Em outras obras se percebe a valorização da memorização e da repetição, como no 

caso da obra A arte de ouvir: percepção rítmica, de Prince (2001), em que segundo o autor:   

O treinamento da percepção auditiva é um pouco mais complicado que o 

da leitura, pois, para viabilizá-los, precisamos de ditados. Nem sempre há 

a disponibilidade de pessoas capacitadas para executá-los. [...] É necessária 

a memorização de tudo o que ouvimos, e isto pode não acontecer na 

primeira audição (o que não tem a menor importância). Mas é 

imprescindível que se ouça tantas vezes quantas forem necessárias para a 

fixação na memória. E, ainda que haja a disponibilidade de uma pessoa 

para ditar, o tempo disponível pode não ser suficiente (PRINCE, 2001, p.  
6).   

Na obra Rítmica, que enfoca especificamente o estudo do ritmo musical, conforme 

Gramani (2007), os exercícios rítmicos são subsidiados pelas seguintes ideias:  

...séries rítmicas contrapostas a ostinatos; decodificação de células rítmicas 

em estruturas de pulsações e contraposição a marcações regulares em 

subdivisões diferentes; motivos rítmicos em compassos 5 e 7 contraposto 

à marcação de tempo regular; explorando subdivisão binária em 

contraposição à subdivisão ternária; explorando subdivisão ternária em 

contraposição à subdivisão quaternária; alternância de compassos 

contraposta a movimentos regulares; “melodias” rítmicas contendo 

mudanças de compasso, contrapostas a ostinatos rítmicos. (GRAMANI, 

2007, p. 12).   

O mesmo reconhece que “é necessário lançar-se mão da sensibilidade musical para 

que esta, agregada ao raciocínio aritmético, possibilite uma realização MUSICAL dos 

exercícios” (ibd.,2007, p. 12).   

Embora situado no contexto educacional norte-americano, Gordon (2000), 

apresenta uma proposta referente aos níveis e subníveis da sequência de aprendizagem do 

conteúdo rítmico, sendo eles:  

Métricas usuais binária e ternária: Funções de macro/microtempo; 

Métricas usuais binária e ternária: Funções de divisão; Métricas usuais 

binária e ternária: Funções de divisão/ prolongação; Métricas usuais 

binária e ternária: Funções de prolongação; Métricas não-usuais 

emparelhadas e desemparelhadas: Funções de macro/microtempos; 

Métricas usuais combinadas: Funções de macro/microtempos, divisão, 

divisão/prolongação e prolongações; Métricas usuais binária, ternária e 

combinada: Todas as funções; Métricas não-usuais emparelhada intacta e 

desemparelhada intacta: Funções de macro/microtempos; Métricas não-

usuais emparelhada intacta e desemparelhada intacta: Todas as funções 

(GORDON, 2000, p. 269).  
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De acordo com Willems (1964, p. 11, 12) para o estudo do ritmo musical deve ser 

considerar indispensável os seguintes aspectos:   

a) Fazer uma distinção entre o ritmo (fonte de vida e de formas musicais) 

a rítmica (ciência das formas rítmicas e a métrica (meio intelectual de 

medição). (...) b) Considerar o ritmo não de forma isolada, mas sim, como 

parte integrante da tríade: ritmo- melodia- harmonia (...) c) Considerar o 

ritmo, assim como a melodia e a harmonia, como “elementos de uma 

síntese musical- humana” (WILLEMS, 1964, p.11, 12 grifos do autor).  

A partir da breve apreciação de alguns métodos ou propostas com objetivo de 

trabalhar a percepção musical, tendo como foco os aspectos rítmicos e melódicos percebeu-

se a padronização por meio de exercícios envolvendo ditados melódicos, rítmicos, ou em 

ações combinadas. Notou-se, também, que há ênfase na memorização e na repetição, 

princípios relevantes para a aprendizagem. O que se percebeu nas diversas propostas foi 

realmente uma intenção de levar o aluno de música à aprendizagem eficiente. Assim, sabe-

se que é possível repensar maneiras diferentes de trabalhar a percepção musical, a partir de 

métodos que visem o ensino da percepção musical, criativos e inovadores, levando em conta 

o atendimento das necessidades do aluno e a sua realidade em sala de aula.  

  

3.1 CONSIDERAÇOES SOBRE OS METODOS ATIVOS NA EDUCAÇÃO MUSICAL  

  

O contexto da prática educativa musical possibilita ao educador (a) refletir sobre o 

seu trabalho pedagógico-musical, enfatizando a utilização de métodos que contribuam no 

processo de aprendizagem musical da criança. Nesta perspectiva dinâmica, acredita-se ser 

necessário ao educador se dispor a entender as novas concepções que enfatizam a prática de 

métodos ativos. Este tópico da dissertação intenta abordar as concepções referentes aos 

métodos ativos de Dalcroze, Orff e Kodály, que contribuem para o atendimento e vêm ao 

encontro destas dinâmicas em sala de aula. São pressupostos Teóricos ainda muito usados, 

sujeito à formulações e a contextualização; que sustentados por suas concepções originais, 

servem de base para o desenvolvimento de novas propostas didático-musicais.   

Neste sentido, de acordo com Penna (1990) o método:  

... não é neutro, exprimindo concepções de mundo, de educação e, no caso 

em estudo, noções diferenciadas de música e de musicalidade. Na 

transmissão do saber, interagem conteúdo e forma: a metodologia não 

substitui o domínio do conteúdo, por parte do professor, nem a necessidade 
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de repassar esse saber ao aluno. Mas, por outro lado, é o método que 

organiza os conteúdos em função de uma finalidade educativa, que pode 

ser de domesticação ou de libertação, e crítica e de não-crítica. Dessa 

forma, em lugar de opor esses dois elementos da prática pedagógica, cabe 

pensar o lugar de cada um na ação educativa (PENNA, 1990, p. 42, 43).  

Com o intuito de compreender a participação ativa do aluno, e não apenas o método 

proposto, pode-se citar Gainza (1988):   

A participação ativa do sujeito no ato de musicalização não mobiliza 

apenas os aspectos mentais conscientes que conduzem a uma apreciação 

objetiva da música, mas também uma gama ampla e difusa de sentimentos 

e tendências pessoais por esse motivo a música é, para pessoas, além de 

objeto sonoro, concreto, específico e autônomo, também aquilo que 

simboliza, representa ou evoca (GAINZA, 1988, p. 34).  

Neste sentido, Penna (1990) entende que são considerados métodos ativos:   

... por exigirem uma participação efetiva do aluno. A importância dessa 

ação do educando no processo de aprendizagem já era enfatizada, no início 

do século, por educadores como Dewey, Montessori e Decroly, que 

reforçavam, ainda, a necessidade de estruturar o ensino em termos da 

natureza da criança e em função de suas necessidades. Nesse sentido, 

podem ser considerados métodos ativos os elaborados por Dalcroze, 

Willems, Orff, Kodaly, Martenot4, que partem da vivência para chegar 

ao conhecimento teórico (PENNA, 1990, p. 61).  

Fonterrada (2008), destaca o contexto histórico dos métodos ativos da seguinte 

maneira:   

O século XX viu despontar, em curto espaço de tempo uma série de 

músicos comprometidos com o ensino da música. Dentre eles destacam-se 

alguns, pela pertinência de suas propostas e por sua penetração no Brasil, 

tornando-se, com isso, mais significativos entre nós. São eles: Émile- 

Jaques Dalcroze, Edgar Willems, Zoltán Kodály, Carl Orff e Shinichi 

Suzuki, na maior parte europeus, com exceção do japonês Suzuki, que, 

todavia, viveu na Alemanha durante anos e apresenta uma proposta 

nitidamente ocidentalizada. (FONTERRADA, 2008, p. 121, 122).  

A ideia de não neutralidade na perspectiva dos métodos ativos abre a possibilidade 

ao educador de obter condições para desenvolver e contextualizar maneiras próprias de 

trabalhar a música, em sala de aula, respeitados o conhecimento das idéias e as práticas de 

cada método.   

Segundo Fonterrada (2008), atualmente não tem dado a devida importância ao 

conhecimento dos métodos ativos:  

                                                 
4 A autora ressalta que o Método Suzuki e a Oficina de Música também poderiam ser considerados como 

métodos ativos (PENNA, 1990, p. 61)  
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O esquecimento dos métodos ativos de educação musical vem sendo 

danoso ao ensino de música no país, provocando duas posturas opostas: a 

de adotar um dos métodos acriticamente e de maneira descontextualizada, 

descartando outras possibilidade, e a de ignorar seus procedimentos, 

investindo em propostas pessoais, geralmente baseadas em ensaio-e-erro 

e, em geral, privilegiando o ensino técnico- instrumental ( leia-se 

treinamento dos olhos e das mãos) ou a diversão, dentro do pressuposto de 

que música é lazer (FONTERRADA, 2008, p. 120).   

Assim, acredita-se que não é a tarefa fácil para o educador compreender as 

contribuições dos métodos ativos e utilizá-las no contexto educacional. Segundo Fonterrada 

(2008) há maneiras de melhorar a educação musical:  

... caso se queira fortalecer a área da educação musical, é importante que 

os educadores musicais pioneiros sejam revisitados, não para serem 

adotados tal como se apresentam em suas propostas de origem, mas como 

fonte vital, da qual se podem extrair subsídios para propostas educacionais 

adequadas à escola e à cultura brasileiras. É isso que se fará a seguir, para 

que o professor, a partir das condições históricas e do contexto em que o 

ensino de música se dá hoje, possa proceder às necessárias avaliação crítica 

e adaptações, a fim de que se usufrua efetivamente das contribuições que 

essas abordagens podem trazer ao ensino da música no Brasil 

(FONTERRADA, 2008, p.120, 121).   

É interessante destacar as conexões entre as diferentes propostas dos métodos ativos 

de educação musical tais como Kodály, Dalcroze e Orff.  Conforme Landis e Karter (1972):  

As três doutrinas se encontram em alguns aspectos relacionadas, embora 

cada uma tenha suas próprias finalidades e práticas. Tanto Kodaly como 

Orff conscientemente aprenderam com Dalcroze: Carl Orff disse que 

reconhece a inter-relação de sua filosofia instrucional com a de Kodaly; 

Kodaly visitou uma vez o Instituto Orff em Salisburgo e adquiriram um 

conjunto dos instrumentos especiais criados (projetados) pela Schulwerk. 

Os líderes dos movimentos de Orff e Kodaly se visitaram na Europa e nos 

Estados Unidos para a troca de ideias, combinado, com sucesso os dois 

métodos em workshops. (LANDIS e KARTER, 1972, p.3).  

 

Os tópicos a seguir tratam da exposição de ideias dos métodos Dalcroze, Kodály e 

Orff, ressaltando que não será feita uma explanação biográfica nem histórica, objetivando, 

apenas a apresentação das metodologias de ensino.   

 

3.2  UM DIÁLOGO COM O MÉTODO DALCROZE5  

                                                 
5 Antes de destacar alguns pontos sobre o método Dalcroze, o autor gostaria de ressaltar a 

oportunidade que teve de participar de um curso de formação do método Dalcroze com o Professor 
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Conforme Mariani (2011), o Método Dalcroze surgiu da observação de 

experiências realizadas com alunos de solfejo e harmonia e solfejo do Conservatório de 

Genebra, local onde Dalcroze iniciou as suas atividades de educador (MARINI apud 

MATEIRO, ILARI, 2011, p. 39).  

De acordo com Landis e Carter (1972), o método Dalcroze envolve três áreas, o 

Solfejo, a Improvisação e a Rítmica; embora o autor destaque que tanto o solfejo como a 

improvisação, já eram trabalhadas por Dalcroze no ensino de harmonia e teoria, antes mesmo 

da Rítmica ser desenvolvida. É interessante ressaltar, que quando se trata do Método 

Dalcroze, a ênfase é dada à Rítmica; que é considerada como a única proposta inovadora do 

método; contudo, o solfejo e a improvisação foram exploradas também como ferramentas 

importantes na vivência musical (LANDIS e CARTER, 1972, p. 8).  

Desta maneira, a Rítmica consiste num “sistema de educação criado por Jaques- 

Dalcroze, que visa a musicalização do corpo - é uma disciplina na qual os elementos da 

música são estudados através do movimento corporal” (MARIANI apud MATEIRO, ILARI, 

2011, p. 27).  

De acordo com Mariani (apud Mateiro e Ilari, 2011):  

A Rítmica criada Jaques-Dalcroze pretendia desvencilhar o aluno de uma 

prática mecânica no aprendizado da música, normalmente apoiado na 

análise, na leitura e na escrita sem a participação do corpo, que ele 

considera fundamental para a sensibilização da consciência rítmica (ibd., 

p. 31).  

Para Fonterrada (2008):  

O sistema de educação musical a que Dalcroze chamou “Rythmique” 

(Rítmica) relaciona-se diretamente à educação geral e fornece 

instrumentos para o desenvolvimento integral da pessoa, por meio da 

música e do movimento. Além desse propósito mais amplo, atua como 

atividade educativa, desenvolvendo a escuta ativa, a voz cantada, o 

                                                 
Iramar Rodrigues, no 34º Curso Internacional de Verão- Brasília (CIVEBRA). À época, o 

pesquisador tinha apenas acesso as ideias do método Dalcroze por meio de referenciais 

bibliográficos. Assim, a oportunidade de realizar o curso provocou uma mudança fundamental na 

concepção de como trabalhar com a linguagem musical por meio da relação entre música e corpo. 

Embora partindo de uma experiência pessoal, ressalta-se que foi vivenciado, praticamente em todas 

atividades propostas deste curso, uma maneira rica e dinâmica de se realizar a pratica educativa 

musical. Iramar Rodrigues é brasileiro, radicado na Suíça; é professor licenciado do Instituto Jaques-

Dalcroze de Genebra, das disciplinas solfejo, rítmica, improvisação e pedagogia da rítmica e do 

solfejo. Ministra cursos e conferências na Europa, na Ásia, nos EUA, no Brasil e em países da 

América espanhola. Disponível em http://www.cmbp.com.br/cmbp/?page_id=623.  
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movimento corporal e o uso do espaço. Dalcroze enfatiza o fato de o corpo 

e a voz serem os primeiros instrumentos musicais do bebê, daí a 

necessidade de estímulo às ações das crianças desde tenra idade, e da 

maneira mais eficiente possível (FONTERRADA, 2008, p. 131).  

Para Marini (apud MATEIRO, ILARI, 2011), através da Rítmica, a escuta ativa 

acontece por meio da participação do corpo e da mente, gerando, desta forma, “uma 

consciência rítmica”. Ainda de acordo com a autora, a Rítmica “propicia a integração das 

faculdades sensoriais, afetivas e mentais, favorece a memória e a concentração, ao mesmo 

tempo em que estimula a criatividade” (ibd., p. 41).  

Na parte referente à prática e no ensino do solfejo, o objetivo consistia em 

desenvolver a capacidade da escuta interna, sendo realizada de maneira intensiva, 

juntamente como o movimento corporal (LANDIS e CARTER, 1972).  

A improvisação no Método Dalcroze é de grande importância, tratando-se de uma 

parte essencial na aprendizagem musical. Conforme Mariani (apud MATEIRO, ILARI, 

2011).  

A improvisação não acontece somente após alguns anos de aprendizagem, 

mas em cada aula, como consequência do trabalho realizado. Portanto, o 

professor propõe exercícios de improvisação, que correspondam ao 

conteúdo da aula, por meio de atividades vocais, instrumentais e corporais 

(MARIANI, apud MATEIRO e ILARI, 2011, p. 45).  

Complementando, segundo Fonterrada (2008):  

O sistema Dalcroze estimula a imersão dos participantes nos aspectos 

estruturais e dramáticos da obra musical, valorizando, a um só tempo, a 

compreensão de seus elementos constituintes e de seus aspectos 

expressivos. Por meio de sua proposta pretende levar o indivíduo à escuta 

consciente e ao movimento, que teria dois papéis opostos e 

complementares: o de ato provocado pela música, entendido como sua 

emanação, e o de provocador e gênese do som, afastando a ideia do 

movimento como algo externo à música e, circunstancialmente, a ele 

sobreposto, como usualmente ocorre (FONTERRADA, 2008, p. 131).   

Na atualidade, o Metódo Dalcroze continua sendo considerado importante 

contribuição por oportunizar e estabelecer a integração entre movimento da música com o 

movimento corporal de quem a percebe. A exploração da música e sua compreensão por 

meio da Rítmica, do Solfejo e da Improvisação, facilitam e promovem o aprendizado 

musical.  
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3.3. A PROPOSTA DO METÓDO KODÁLY  

O contexto da educação musical na Hungria teve a sua contribuição através dos 

trabalhos de Zoltan Kodály e Bela Bartók, no resgate da identidade cultural do país por meio 

da pesquisa do folclore e da tradição húngara. E foi neste contexto que se dimensionou o 

Método Kodaly, com uma das propostas pedagógicas notáveis do século XX.  

A intenção de Kodály era promover a educação musical e que esta tarefa fizesse 

parte da prática escolar diária, presente em todos os níveis.  O músico tinha interesse de 

promover a música no cotidiano dos cidadãos, não apenas como forma de prazer mas como 

linguagem do conhecimento. A sua proposta de alfabetização musical visava dar 

oportunidade de acesso à população húngara ao aprendizado musical. Exemplificando 

através das palavras de Fonterrada (2008), o objetivo do Método Kodály é:   

... ensinar o espírito do canto a todas as pessoas, além da alfabetização 

musical para todos, trazendo a música para o cotidiano, nos lares e nas 

atividades de lazer, de modo a formar público para a música de concerto. 

Kodály está interessado em proporcionar enriquecimento da vida de 

maneira criativa e humanizada, por intermédio da música. Para ele, 

proporcionar a alfabetização musical para todos é o primeiro passo em 

direção a esse ideal (ibd., 2008, p. 156, 157).  

Acrescentando mais informações sobre o tema, Landis e Carter (1972) entendem 

que “o objetivo principal do sistema de educação musical de Kodály era o de proporcionar 

as habilidades de leitura e de escrita musical à toda população do país” (LANDIS e 

CARTER, 1972, p. 41).   

De acordo com Silva (apud MATEIRO e ILARI, 2011):  

A proposta de Kodály é essencialmente estruturada no uso da voz. Assim, 

seu material pedagógico- musical difere da proposta pedagógica de outros 

educadores musicais, tais como Carl Orff ou Murray Schaffer. Para Kodály 

e seus colaboradores, o cantar envolve três tipos de materiais musicais: i. 

canções e jogos infantis cantados na língua materna; ii. melodias 

folclóricas nacionais (com futuro acréscimo de melodias de outras nações); 

iii. temas derivados do repertório erudito ocidental (SILVA, apud 

MATEIRO e ILARI, 2011, p. 57).  

Com relação aos aspectos técnicos do Método Kodály, o mesmo autor comenta:   

... a proposta está estruturada a partir do cantar, os materiais de ensino são 

basicamente solfejos melódicos e rítmicos, combinados em quatro 

elementos. No aspecto melódico: (i) solmização com a Tônica Sol- Fá (uso 

de notas na realização do solfejo melódico); (ii) manossolfa na realização 

das alturas musicais; (iii) Dó móvel (leitura relativa de alturas fora e na 
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pauta musical) e leitura absoluta; (iv) no aspecto rítmico o uso de sílabas 

na realização do solfejo rítmico ( ibd., 2011, p. 70, 71).  

De acordo com Fonterrada (2008), as partes que compõem o método Kodaly não 

constituem inovação, sendo adaptações de propostas que já existiam em outros países, como 

é o caso da solmização com a tônica Sol- Fá, pois este sistema foi usado na Inglaterra, por 

John Curwen, por volta de 1840 (LANDIS e CARTER, 1972).   

No entanto, acredita-se que o verdadeiro valor de um método não esteja reduzido à 

forma pela qual é proposto. De fato, o método não pode e nem deve ser encarado como uma 

fórmula mágica, do contrário não faria sentido a sua utilização no contexto da educação, 

contexto este complexo e dotado de imprevisibilidades; em que novas formas de ensinar são 

propostas cotidianamente. Mas, sabe-se que certos métodos, de comprovada eficiência, têm 

proporcionado grande avanços para a educação musical; e o método Kodály é um deles.  

Reforça-se de que através do método Kodály pode-se perceber que é possível utilizar a 

cultura musical de um país, tendo como inspiração o folclore nacional. Este educador 

musical destacou a necessidade de se resgatar a própria produção musical de um determinado 

contexto como forma de enriquecer a prática musical.  

  

3.4. APONTAMENTOS SOBRE O MÉTODO ORFF   

  

As contribuições do compositor Carl Orff para a educação musical são expostas 

através da série de cadernos do Orff- Schulwerk, compostas em cinco volumes, criados em 

parceria com Gunild Keetman (BONA, apud, MATEIRO e ILARI, 2011), conduzidos de 

forma cuidadosa considerando o desenvolvimento da criança.   

De acordo com Fonterrada (2008) o ensino baseado no ritmo, no movimento e na 

improvisação e a integração entre as linguagens artísticas constituem-se nos fundamentos 

que embasam a abordagem Orff.  

Para Landis e Carter (1972), “a idéia central na qual Carl Orff baseia sua abordagem 

para educação musical é a de que música, movimento e a fala são inseparáveis, e que estas 

formam uma unidade que Orff chamou de música elementar” (LANDIS e CARTER, 1972, 

p.71).  
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Conforme Bona (apud MATEIRO e ILARI, 2011),   

A essência da proposta pedagógica de Orff encontra-se na educação 

musical elementar ou básica. Para o autor, a música elementar oferece 

oportunidades para vivências significativas, contribuindo para o 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo (apud MATEIRO e 

ILARI, 2011, p.140, negrito do autor).  

Considerando a influência de Dalcroze sobre a proposta de ensino de Carl Orff, 

Penna (2008) apresenta o seguinte comentário:  

Orff busca desintelectualizar e destecnizar o ensino da música, acreditando 

que a compreensão deve vir depois da experiência, que é, ela sim, a base 

do processo. Dessa forma, por exemplo, primeiramente sentir o ritmo, em 

vez de analisar seus componentes, e experimentar como estes se agrupam 

relacionam. Adquirir noção de espaço/tempo e exprimir-se em passos e 

movimentos elementares (andar, correr, saltar, trotar, galopar) é 

considerado preparação indispensável para interpretar a música e a dança 

(PENNA, 2008, p. 200).  

            

De acordo com Landis e Carter (1972) a concepção da obra de Orff pode ser referida 

através de várias características presentes no Orff- Schulwerk, tais como:  

(1) A escala pentatônica foi utilizada em todo o primeiro volume do 

Schulwerk. (2) Modelos de ostinato e bordões, no qual ele esperava que as 

crianças criassem em sala de aula, foram consistentemente escritos no 

modelo das peças que ele propôs. (3) Tal como Kodaly, Orff selecionou 

músicas para o uso instrucional que tinha um forte sabor nacionalista [...] 

4 Os motivos eram tirados das canções e usados na introdução e no 

acompanhamento da canção. (5) O conjunto de instrumentos especiais de 

Orff foram utilizados (6) Uma parte da ideia básica da música elementar 

pode ser vista nos volumes publicados da Schulwerk: os cantos e chamadas 

da infância, especialmente o conhecido canto universal da infância, a terça 

menor descendente, são usados no início. [...] (7) Padrões da fala, iniciando 

somente com palavras isoladas e progredindo para atividade mais 

complexas tais como cânones falados, são apresentados na publicação 

Schulwerk” (LANDIS e CARTER, 1972, p. 74).   

  

Tendo em vista a importância da utilização da palavra falada, cita-se novamente   

Penna (2008): “No método Orff, a palavra falada é a geradora do ritmo e da música: as 

inflexões expressivas dão movimento à fala; esse movimento, uma vez ordenado, configura-

se em ritmo e expande-se numa entonação sonora que se inicia sobre a terça menor” 

(PENNA, 2008, p. 199). De acordo com esta autora, enraizado na exploração da linguagem 

falada, todo o trabalho melódico deriva do intervalo de terça menor.  



    

 38 

    

  

A improvisação é a abordada como meio para o desenvolvimento da criatividade 

da criança, que segundo Landis e Carter (1972):   

Na Orff Schulwerk, a criatividade, na maioria das vezes, toma a forma de 

improvisação. A participação ativa como parte de uma performance em 

grupo é parte da concepção de Orff de música elementar. Espera-se que o 

aluno improvise com liberdade: esta é uma pratica constante das aulas de 

Orff”. Todas as atividades contidas no Schulwerk são um meio para a 

improvisação- movimento, fala, ritmos corporais, o canto, instrumentos 

melódicos e não- melódicos (LANDIS e CARTER, 1972, p. 86).  

Outra importante contribuição do método Orff para a área de educação musical foi 

a proposta do Orff- Instrumentarium (Instrumental Orff), que foi planeja por ele com a 

cooperação de Curt Sachs e Karl Maendler; e aperfeiçoada, posteriormente, por Klauss 

Becker (FONTERRADA, 2008).   

De acordo com Bona (apud Mateiro e Ilari, 2011):  

O Instrumental Orff ou Orff- Instrumentarium compõe-se de uma série de 

instrumentos classificados de acordo com a sua construção e técnica de 

execução, direcionados à prática de música e dança elementar. Convém 

lembrar que Orff não foi o inventor de nenhum desses instrumentos, mas 

reconheceu o significado e a utilização deles na educação musical e no 

movimento. O conjunto é formado flautas, instrumentos percussivos de 

afinação definida (plaquetas, tímpanos) e de percussão de altura 

indeterminada, cordas friccionadas e dedilhadas (BONA apud MATEIRO 

e ILARI, 2011, p. 145).   

Percebe-se a partir da proposta do método Orff que diferentes aspectos da 

linguagem musical podem ser trabalhados de forma criativa. Esta proposta se consolidou 

através do próprio empenho do educador em desenvolver seu próprio material/instrumental; 

atualmente conhecido no Brasil como Instrumental Orff, ou Bandinha Orff. Obviamente, 

que o contexto em que se deu a proposta do método Orff, se diferencia da realidade brasileira 

no ensino de música. Contudo, acredita-se que por meio da integração de diferentes 

mecanismos da pedagogia-musical, a realização da vivência musical poderá ser enriquecida 

com estes modelos de ensino musical apresentados acima.   

Nota-se que o conceito de instrumental Orff tem o seu modelo análogo no Brasil; 

improvisados e contextualizados, tais como as construções e montagens espontâneas das 

bandinhas de instrumentos alternativos e as bandinhas rítmicas das favelas e escolas infantis 

existentes no território brasileiro.   
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4  A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS NA SALA DE AULA: 

R. MURRAY SCHAFER E A EDUCAÇÃO   

  

O presente capítulo tem como objetivo apresentar a concepções e as práticas de R. 

Murray Schaffer e Hans-Joachim Koellreutter, que se constituíram de suporte teórico para 

os planejamentos e para a confecção de composições, que explorando o uso de timbres 

alternativos e o uso da palavra, foram utilizadas nas sessões/aulas neste processo da pesquisa. 

Por uma questão de organização, os autores serão referenciados em sequência no texto 

abaixo, através das relações de suas ideias e das propostas sugeridas nesta pesquisa.   

O universo sonoro presente no cotidiano pode ser um importante recurso para o 

educador (a) musical explorar nas vivências musicais planejadas para a sala de aula. Todo 

ambiente sonoro se relaciona de forma dinâmica com o indivíduo. Neste sentido a escuta 

musical ativa possibilita ao aluno a compreensão do universo sonoro e musical em que está 

inserido. Neste sentido, as concepções e os trabalhos desenvolvidos por Murray Schafer 

possibilitam caminhos para um redimensionamento do fazer musical, no contexto da sala de 

aula dela como fora dela.  

Entretanto de acordo com Fonterrada (2004):  

...o trabalho de Murray Schafer seria mais bem classificado como um 

trabalho de educação sonora do que propriamente de educação musical, 

termo já comprometido com procedimentos, escolas e métodos de ensino. 

O que ele propõe deveria anteceder e permear o ensino da música, por 

promover um despertar para o universo sonoro, por meio de ações muito 

simples mas fundamentais, capazes de modificar substancialmente a 

relação ser humano/ ambiente sonoro (FONTERRADA, 2004, p. 56).  

Na complexa interação entre o ser humano e o ambiente sonoro, Murray Schafer 

focaliza o seu interesse através de tal interação, criando o termo paisagem sonora que 

caracteriza a relação entre som e meio ambiente (FONTERRADA apud MATEIRO e 

ILARI, 2011, p. 277).  

Conforme Schafer (2011):  

Os sons fundamentais de uma paisagem são os sons criados por sua 

geografia e clima: água, vento, planícies, pássaros, insetos e animais. 

Muitos desses sons desses sons podem encerrar um significado 
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arquetípico, isto é, podem ter-se imprimido tão profundamente nas pessoas 

que os ouvem que a vida sem eles seria sentida como um claro 

empobrecimento (SCHAFER, 2011, p.26).  

No contexto da paisagem sonora, outro aspecto que precisa ser compreendido é o 

termo designado por objeto sonoro que, segundo Schafer (1991):  

... o objeto sonoro é um evento acústico, cujos aspectos podem ser 

percebidos pelo ouvido. Enlaçando e submetendo a “nota” da música 

tradicional, o objeto sonoro, agora, a substitui, como o termo pelo qual 

descrevemos o evento acústico cosmogênico. As paisagens sonoras são 

construídas a partir do evento acústico (SCHAFER, 1991, p. 179, 180).   

Assim, as mudanças proporcionadas pela caracterização do objeto sonoro, como 

terminologia referente ao evento acústico, atinge e abrange as concepções que envolvem a 

caracterização do som e suas relações na linguagem musical, na vivência musical. A relação 

do indivíduo com o universo sonoro não acontece de maneira passiva, e conforme Schafer 

(2011) explica: “O que o analista da paisagem sonora precisa fazer, em primeiro lugar, é 

descobrir os seus aspectos significativos, aqueles sons que são importantes por causa de sua 

individualidade, quantidade ou preponderância” (SCHAFER, 2011, p. 25).   

Assim, segundo esse mesmo autor (SCHAFER, 1991):  

Sinto que ninguém pode aprender nada sobre o real funcionamento da 

música se ficar sentado, mudo, sem entregar-se a ela. Como músico 

prático, considero que uma pessoa só consiga aprender a respeito de som 

produzindo som; a respeito de música, fazendo música. Todas as nossas 

investigações sonoras devem ser testadas empiricamente, através dos sons 

produzidos por nós mesmos e do exame desses resultados. É óbvio que não 

se pode reunir sempre uma orquestra sinfônica numa sala de aula para 

sentir as sensações desejadas; precisamos contar com o que está disponível 

(SCHAFER, 1991, p. 67, 68).  

Na área da educação, o trabalho de Schafer tem como objetivo principal “o fazer 

musical criativo” (ibid.,1991, p. 280), concentrando sua proposta de trabalho baseada 

principalmente em três campos, sendo eles:  

1. Procurar descobrir todo o potencial criativo das crianças, para que 

possam fazer música por si mesmas. 2. Apresentar aos alunos de todas as 

idades os sons do ambiente; tratar a paisagem sonora do mundo como uma 

composição musical, da qual o homem é o principal compositor; e fazer 

julgamentos críticos que levem à melhoria de sua qualidade. 3. Descobrir 

um nexo ou ponto de união onde todas as artes possam encontrar-se e 

desenvolver-se harmoniosamente (ibd., 1991, p. 284, 285).  
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A busca pela percepção dos objetos sonoros presentes no ambiente não é abordada 

de qualquer maneira, no contexto da educação musical; mas de forma potencializada pela 

improvisação e pela capacidade e prática criativa.  

Os sons produzidos podem ser sem refinamento, forma ou graça, mas eles 

são nossos. É feito um contato real com o som musical, e isso é mais vital 

para nós do que o mais perfeito e completo programa de audição que se 

possa imaginar. As habilidades de improvisação e criatividade, atrofiadas 

por anos sem uso, são redescobertas, e os alunos aprendem algo muito 

prático sobre dimensões e formas dos objetos musicais (ibd.,1991, p. 68).  

A relação entre música e palavra apresenta-se sobre um enfoque de exploração 

relacionando inúmeras possibilidades de trabalho, mas sempre relacionando ao objeto 

sonoro. Na obra de O Ouvido Pensante, de autoria de Schafer (1991), o autor dedica um 

tópico inteiro intitulado ‘Quando as Palavras Cantam’, abordando aspectos da relação entre 

a música e a palavra. De acordo com Fonterrada (2004):   

De todos os capítulos de O ouvido pensante, esse é o mais influenciado 

pelas experiências poéticas do concretismo, dadaísmo e dos Sound Poets, 

que encaram a palavra como objeto sonoro. O capítulo é dedicado à 

exploração da voz humana, de todas as maneiras, possíveis: canto, fala, 

pregões, gritos, sussurros. O objetivo é o emprego criativo e cada vez mais 

desinibido da própria voz (FONTERRADA, 2004, p. 53, 54).   

Neste mesmo sentido, conforme Schafer (1991):  

Para que a língua funcione como música, é necessário, primeiramente, 

fazê-la soar e, então, fazer desses sons algo festivo e importante. À medida 

que o som ganha vida, o sentido defina e morre, é o eterno princípio Yin e 

Yang. Se você anestesiar uma palavra, por exemplo, o som de seu próprio 

nome, repetindo-o muitas e muitas vezes até que seu sentido adormeça, 

chegará ao objeto sonoro, um pingente musical que vive em si e por si 

mesmo, completamente independente da personalidade que ele uma vez 

designou (SCHAFER, 1991, p. 239, 240).   

Outra contribuição de relevância realizada por Schafer (1991) e outros 

colaboradores, constituiu na preparação de um kit multimeios para a educação musical, que 

foi intitulada A Caixa de Música. O kit era organizado da seguinte maneira: “1. Instrumentos 

e produtores; 2. Fitas e discos; 3. Partituras; 4. Artigos, panfletos e folhetos; 5. Cartões de 

idéias; 6. Itens de motivação (sugerindo ligações com outras áreas.)”  (SCHAFER, 1991, p. 

314).  

Nota-se que a caixa de música se apresenta como uma proposta criativa pelo fato 

de propor caminhos não convencionais na abordagem dos conhecimentos musicais, tais 

como o uso de “estetoscópio, para ouvir o coração, o estômago ou ainda as paredes dos 
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edifícios; [...] inscrições cuneiformes babilônicas não decifrada, que se supõe serem notação 

musical [...] (ibd.,1991, p. 315).  

Assim, tendo como referencial teórico as concepções de Schafer (1991), sobre a 

importância de objetos sonoros e sobre a exploração da palavra, durante esta pesquisa foram 

realizadas composições, utilizando-se a exploração do objeto sonoro, por meio de timbres 

alternativos e da palavra; entre elas, a pequena peça intitulada ‘Alma Sonora I’, como abaixo 

relacionada (vide Figura 1):  

  

Figura 1 – Alma Sonora 1, de Jairo Aurélio de Deus Sousa.  

  

Nesta composição sugere-se a utilização dos seguintes instrumentos alternativos.  

 Colheres; garrafas de plástico que contenham arroz; saleiro com pedrinhas ou arroz; 

caixinha com palitos, copos de alumínio.   

Contudo, antes dos alunos iniciarem as atividades sugere-se que os alunos explorem 

os instrumentos alternativos através de sua execução.  

Na ‘Alma Sonora I’, os alunos primeiramente executam o ritmo da peça com os 

instrumentos alternativos e, em seguida, o ritmo com a melodia acompanhados pelos 

instrumentos alternativos. Nesta peça, um dos objetivos é explorar o uso da palavra e a 

gestualidade; para isso:  

 Pede-se que os alunos façam uma roda;  
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 Em seguida, após cantar a melodia juntamente com os instrumentos, realiza-se uma 

interrupção da peça, e um aluno entra no meio roda;  

 O aluno que entra no centro da roda é solicitado que improvise sobre o texto da peça, 

explorando ao máximo possível os elementos da fala e do gesto.  

Outra peça criada durante a pesquisa, intitulada ‘Raízes Sonora II’, explora-se 

elementos da paisagem sonora (vide Figura 2).  

  

Figura 2 – Raízes Sonora 2, de Jairo Aurélio de Deus Sousa.  

Nesta peça os instrumentos alternativos sugeridos são:  

 Colheres; garrafas de plástico que contenham arroz; saleiro com pedrinhas ou arroz; 

caixinha com palitos, copos de alumínio, pequena corneta.  

Em ‘Raízes Sonora II’, a corneta representa a sonoridade do apito do trem, os alunos 

usam as colheres, principalmente, para realizarem o som dos trilhos. Sendo que, na seguinte 

proposta, é solicitado para que os alunos façam duas filas, simulando o trem; e depois, que 

as duas filas caminhem, simulando o trem em movimento.  

Portanto, acredita-se que as concepções teóricos e práticas de Murray Schafer 

constituem numa mudança de perspectiva quanto à pratica educativa musical pois promovem 

uma abertura para a realização do ensino musical considerando o seu contexto, visto que em 

todo lugar pode ser observado um ambiente sonoro que oferece materiais tanto para o fazer 

musical como para a abordagem de conteúdos musicais, de forma criativa e colaborativa, de 

acordo com as condições sócio-econômicas de cada lugar.  
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4.1. KOELLREUTER E A EDUCAÇÃO MUSICAL BRASILEIRA  

  

As diferentes concepções e propostas no âmbito da educação musical considerando 

a realidade de cada sociedade, remetem à reflexão sobre propostas no contexto da educação 

brasileira. Assim, esse tópico apresentara uma breve abordagem sobre as concepções do 

compositor e educador alemão, naturalizado brasileiro, Hans-Joachim Koellreutter (BRITO, 

2001).  

De acordo com Brito (2001), os princípios que orientam a prática pedagógica do 

educador Koellreutter, são: “Aprender a apreender dos alunos o que ensinar; questionamento 

constante: por quê? (alfa e ômega; princípio e fim da ciência e da arte); não ensinar ao aluno 

o que ele pode encontrar nos livros” (BRITO, 2001, p. 18) .  

Além disso, ressaltam-se outros pontos que caracterizam a proposta pedagógica 

musical Koellreutter (BRITO, 2001), sendo eles:  

a atualização de conceitos musicais , de modo a viabilizar a incorporação 

de elementos presentes na música do século XX no trabalho de educação 

musical; o relacionamento e a interdependência entre a música, as demais 

artes, a ciência e a vida cotidiana; a improvisação como uma das principais 

ferramentas para a realização do trabalho pedagógico musical; o objetivo 

maior da educação: o ser humano ( ibd., 2001, p. 18).  

A partir desses princípios, é relevante ressaltar a relação no processo de ensino, no 

qual o aluno possibilita ao educador dimensionar a sua prática, não a partir dos 

conhecimentos musicais e pedagógicos que o que educador possui, mas sim, através dos 

constantes questionamentos que o contexto da prática educativa gera como elemento 

impulsionador para novas formas de compreender a vivência musical. Além disso, através 

da ênfase dada ao ser humano como o objetivo principal do ato de educar, é possível salientar 

que o ensino de música, neste caso, não se configura apenas como um acesso à linguagem 

musical, mas como um caminho que contribuirá no processo de humanização do indivíduo 

como um todo.  

Partindo do princípio de que o professor deve apreender e observar o seu aluno, 

garante-se, desta forma, a possibilidade de uma participação ativa e a cooperação entre o 

professor e o aluno. Assim:  



    

 45 

    

  

A participação ativa, a criação, o debate, a elaboração de hipóteses, a 

análise crítica, o questionamento [...] sempre foram os princípios básicos 

presentes em todas as situações de ensino- aprendizagem propostas e/ou 

coordenadas por ele, posturas derivadas de sua vivência, experiência e 

reflexão, de suas pesquisas, análises e críticas aos modelos tradicionais de 

ensinar (BRITO, 2001, p. 29).  

A postura que Koellreutter propõe situações de ensino-aprendizagem mais ativas, 

redimensionando o ensino da música. O ensino de música passa a ter foco na vivência 

musical e não, somente, no ensino de teoria. Afinal a música como produto da criação 

cultural humana necessita de uma postura que não se prenda a conceitos e prática apenas 

considerando o contexto escolar, a partir de conteúdos estáticos e rígidos. Há de se priorizar 

a constante abertura para novas formas e metodologias, reverendo progressivamente a 

linguagem musical, partindo do princípio de que o ensino da música é um processo dinâmico.  

Desta forma, na tentativa de proporcionar o não estabelecimento de uma prática de 

valorize a postura didática tradicional, Koellreutter propõe o ensino chamado de pré- 

figurativo. Este ensino, conforme Koellreutter:   

orienta e guia o aluno, não o obrigando, porém, a sujeitar-se a tradição, 

valendo-se do diálogo e de estudos concernentes àquilo que há de existir 

ou pode existir, ou se receia que exista. Um sistema educacional em que 

não se ‘educa’, no sentido tradicional, mas, sim, em que se conscientiza e 

‘orienta’ os alunos através do diálogo e do debate (KOELLREUTTER, 

1997 apud BRITO, 2001, p. 35).  

Além disso, a improvisação e a exploração de novos materiais sonoros também 

integram a proposta de Koellreutter, que conforme Brito (2001, p. 92)  

A necessidade de organizar signos geradores de formas, de pesquisar e 

experimentar materiais sonoros, a vivencia do silêncio e das características 

do som, da relação entre duração da improvisação e o interesse provocado 

no ouvinte, do contraste entre elementos de redundância e de informação, 

de um novo conceito de tempo, dentre outros aspectos, podem ser 

trabalhados por meio da improvisação em contexto que devem valorizar 

também a reflexão sobre o fazer.  

Dentro do trabalho de improvisação Koellreutter propõe modelos de improvisação 

que possibilitam ao grupo participante a reflexão e a construção do seu próprio conhecimento 

musical.   

Os modelos de improvisação são subsidiados por alguns pontos destacados por 

Koellreutter, sendo eles:   

Faixa etária; objetivos principais: qualidade humanas e qualidades 

musicais; materiais e agentes; disposição do grupo no espaço; exercícios 
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preliminares; sinais convencionado e procedimentos da improvisação 

(decurso da improvisação); ampliação; critérios para crítica e avaliação; 

pesquisa de timbres, materiais sonoros e formas (BRITO, 2001, p. 94).  

Considerando as contribuições de Koellreutter, apresenta-se uma peça intitulada O 

Engraxate (vide Figura 3), que foi composta durante a pesquisa, explorando a improvisação, 

o uso de materiais sonoros e a exploração do grupo no espaço da sala de aula:  

Segue-se a partitura da peça:  

  

Figura 3 – O Engraxate, de Jairo Aurélio de Deus Sousa.  

Nesta peça, os instrumentos alternativos sugeridos são:   

 Colheres; garrafas de plástico que contenham arroz; saleiro com pedrinhas ou arroz; 

caixinha com palitos; pequena corneta; copos de alumínio; corneta- tamanho médio; 

garrafa de plástico vazio e o uso da colher para a raspagem; corneta- tamanho grande; 

frigideira- tamanho pequeno + lixa de unha ou pequeno pente com cabo; cabaça- 

tamanho pequeno e médio.  

A referente atividade com a peça ‘O Engraxate’ encontra-se contextualizada na 

realidade do local onde a pesquisa foi realizada, situado na capital Goiânia, sendo sugerida 

da seguinte maneira:  

 Para a realização da atividade com a peça O Engraxate, o professor organiza, 

juntamente com os alunos, a distribuição de um número X de cadeiras, em partes 

diferentes da sala; representando o local onde o engraxate realiza o seu trabalho.   
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 Os alunos, que se sentam nas cadeiras, simulam os clientes de um engraxate; 

enquanto os demais ficam em pé, na função de engraxate.  

 Enquanto se toca a melodia, o aluno que simula o engraxate anda, acompanhando o 

andamento da música; e os demais, ficam sentados nas cadeiras simulando os 

clientes.  

 A peça deve ser acompanhada pelos instrumentos alternativos.  

 Além de trabalharem o ritmo, o canto, e a prática instrumental através dos 

instrumentos alternativos, a atividade também propõe discutir a importância do 

reconhecimento da profissão de Engraxate, independentemente do status que se 

atribuem às diferentes profissões.  

Outra atividade proposta na pesquisa considerando qualidade humanas e musicais, 

materiais sonoros e a improvisação, consiste na peça Seu Gari (vide Figura 4):  

Segue-se a partitura:  

  

Figura 4 – Seu Gari, de Jairo Aurélio de Deus Sousa.  

Na peça ‘Seu Gari’, os instrumentos alternativos sugeridos são:  

 Colheres; garrafas de plástico de 500 mL que contenham arroz; saleiro com 

pedrinhas ou arroz; caixinha com palitos; pequena corneta; copos de alumínio; 

corneta- tamanho médio; garrafa de plástico vazio e o uso da colher para a raspagem; 

corneta - tamanho grande; frigideira - tamanho pequeno + lixa de unha ou pequeno 

pente com cabo; cabaça - tamanho pequeno e médio; garrafas de plástico de 1,5 L 
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ou 2,0 L que contenham arroz; recipiente de isopor em forma de prato, acompanhado 

de uma tampa e/ou que contenha pedrinhas ou arroz, balde - tamanho pequeno.  

Durante a realização desta peça, sugere-se os seguintes procedimentos:  

Os alunos ficam em roda com os seus instrumentos alternativos;  

 Um aluno fica no centro da roda, representando o profissional Gari, e segurando o 

balde - tamanho pequeno que representa o recipiente de lixo.  

 Enquanto os alunos (as) cantam a peça, outro aluno entra no meio da roda e lança 

seu instrumento alternativo no chão, simulando uma atitude de não conscientização 

ambiental.  

 O aluno que representa o Gari, apanha o lixo (instrumento alternativo) coloca - o no 

balde e entrega uma flor ao aluno que o lançou no chão, demonstrando uma ação de 

respeito e amor, entretanto realizando a atitude de pôr o lixo no local devido.  

Neste exemplo da atividade acima relacionada, praticou-se um os princípios do 

compositor/ educador musical e questão, que ensina e valoriza o humano como o principal 

objetivo da educação musical. A proposta de Koellreuter enfatiza o constante 

questionamento sobre o fazer musical, tanto do educador como do educando; distanciando-

se de práticas pedagógicas musicais que estabelecem como caminho a hierarquização de 

conhecimento e a sequenciação de atividades baseadas em concepções tradicionais; que 

valorizam tão somente a teoria musical; contrapondo com a promoção do conhecimento 

como algo que o aluno tem de vivenciar, criar, improvisar. Estas novas maneiras de ensinar 

música deve ser proporcionado por um professor intermediador que sabe música e entende 

os processos de produção musicais. A vivência do processo musical garante a cognição 

musical. O aluno aprende fazendo e criando o conhecimento musical, no contexto de que faz 

parte.  
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5 METODOLOGIA   

  

Os caminhos trilhados para alcançar os objetivos propostos por esta pesquisa, foram 

subsidiados por uma metodologia considerando a pesquisa qualitativa, sendo que foram 

analisados como Pesquisa-ação. A hipótese era a de que a Experiênci-Ação trouxesse 

resultados significativos, se o grupo da Experiênci-Ação adquirisse, ao final da aplicação 

desta proposta, conhecimentos prático-teóricos através da vivência musical, uma vez que se 

propôs a utilização de composições intituladas “Raízes Sonoras e Alma Sonora”6, com 

ênfase na utilização de timbres alternativos e no uso da palavra, tendo como foco de ensino 

a disciplina de Percepção Musical para iniciantes, em uma turma do curso de Pedagogia.  

Para fundamentar as discussões finais, tendo como referência Lakatos (2007): “Para 

a obtenção de dados podem ser utilizados três procedimentos: pesquisa documental, pesquisa 

bibliográfica e contatos diretos (LAKATOS, 2007, p.160)”, além da pesquisa qualitativa 

resultante da Experiênci-Ação mencionada anteriormente (que resultou na coleta de dados), 

foi feito um levantamento bibliográfico, visando à utilização das informações de cunho 

teórico.  

A coleta de dados estruturou-se da seguinte forma:  

a) A Experiênci-Ação foi realizada na Faculdade Padrão – cidade de Goiânia - GO, 

com uma turma do curso de Graduação em Pedagogia;  

b) O Projeto Pìloto foi realizado com alunas (os) do 4º Período e o Grupo Controle com 

alunas do 5º período do curso de Pedagogia; 

c) Considerou-se como a faixa etária da turma, a idade a partir dos 18(dezoito) anos de 

idade, totalizando trinta participantes. Embora, nota-se que o número variava em 

cada sessão, além disso, o número de participante reduziu-se durante a realização da 

pesquisa;  

d) A utilização de um Pré-Teste – Forma A (no início das atividades) e de um Pós-Teste 

– Forma B (no final das atividades) - (Anexo I) foram considerados, durante a 

                                                 
6 Raízes Sonoras e Alma Sonora – Tratam-se de composições feitas pelo pesquisador principal, em 2012, ainda 

não publicadas. Consistem de 4(quatro) peças escritas para o ensino da percepção, com possibilidades para 

performance de 3 (três) instrumentos alternativos de percussão. 
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elaboração e o planejamento da metodologia, de importância fundamental, tanto no 

diagnóstico do nível musical dos alunos (as), quanto na análise crítica dos resultados 

da aprendizagem dos conteúdos ensinados. Teve-se como objetivo comprovar as 

hipóteses propostas, para posteriores análises e conclusões na dissertação. Além 

disso, com o propósito de perceber o desenvolvimento dos alunos (as) antes e 

posteriormente, com o término da pesquisa, propôs-se através de um gráfico a análise 

estática das informações contidas no Pré-Teste e no Pós- Teste. Nos dois tipos de 

testes foram utilizadas as sete (07) Categorias que nortearam a análise do aspecto 

musical: 1 – Afinação; 2 - Capacidade Rítmica; 3 - Memória Musical; 4 - Capacidade 

de Improvisação/Criação Rítmica e Melódica; 5 - Gestualidade Musical (plasticidade 

rítmica); 6 - Capacidade na Execução de Instrumentos Alternativos (colheres, apitos, 

etc.); e 7 - Dicção Musical.  

e) Para tais Categorias, utilizou-se os 3 (três) critérios (itens indicativos de desempenho 

de nível musical), quais sejam: 1 - ruim, 2 - bom e 3 – ótimo, como indicativos de 

nível musical de cada turma. Segue logo abaixo o Quadro 1, como modelo de 

aplicação (vide Quadro 1):  

NIVEL MUSICAL  RUIM  BOM  OTIMO  

AFINAÇÃO  
      

CAPACIDADE RITMICA  
      

MEMÓRIA MUSICAL  
      

CAPACIDADE  DE  

IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA.  

      

GESTUALIDADE  MUSICAL  

(PLASTICIDADE RÍTMICA)  
      

CAPACIDADE NA EXECUÇÃO DE 

INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS  

(APITOS, COLHERES, ETC.).  

      

DICÇÃO MUSICAL  
      

Quadro 1 – Critérios indicativos das 7 (sete) Categorias.  
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f) Foram utilizados os mesmos itens para a avaliação, tanto no Pré-Teste - Forma A, 

quanto no Pós-Teste -  Forma B, tendo como base as 7 (sete) categorias, descritas 

nesta metodologia.  

g) Durante a pesquisa pretendeu-se ministrar 34 (trinta e quatro) aulas, com duração de 

60 (sessenta) minutos cada; sendo que o período compreendeu de agosto de 2013 até 

junho de 2014; num total de 7 (sete) meses de aplicação do método, com exceção 

dos períodos de recesso. Contudo, as condições oferecidas pelo local da pesquisa e 

de acordo com a disponibilidade que o professor titular oferecia com relação 

efetuação deste trabalho, o número de sessões foram reduzidas a 21; sendo 10 (dez) 

aulas realizadas durante o Projeto Piloto, e as outras 11 (onze), realizadas com a 

gravação das aulas.  

h) Para cada mês foram previstas serem ministradas 4 (quatro) aulas, embora 

dependendo da disponibilidade do professor titular, ministravam-se apenas duas 

aulas, ou até mesmo apenas 1 (uma) aula. A princípio planejou-se as sessões-aulas 

com a seguinte estruturação, sistematizadas como os modelos abaixo relacionados; 

sujeitos, obviamente, a possíveis modificações, de acordo com a situação real de 

aplicação:  

 Sessão- aula 1: 

 15 minutos: dedicados a apreciação e prática de instrumentos 

alternativos; 

 15 minutos: conteúdo teórico-musical. 

 20 minutos: de reflexão prático-musical relacionado ao conteúdo 

teórico, utilizando os instrumentos e a palavra como recursos 

didáticos. 

 10 minutos: improvisação relacionada ao conteúdo dado. 

 Sessão-aula 2: 

 20 minutos: solfejo melódico; 

 15 minutos: conteúdo de teoria musical; 
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 15 minutos: reflexão prático-musical envolvendo o conteúdo 

ensinado através de instrumentos alternativos e do uso da palavra. 

 10 minutos: improvisação relacionada ao solfejo melódico. 

 Sessão- aula 3: 

 20 minutos: desenvolvimento e aquisição de ritmo musical; 

 15 minutos: conteúdo teórico-musical; 

 15 minutos: reflexão prático-musical envolvendo as habilidades de 

ritmo musical, utilizando instrumentos alternativos e o uso da palavra. 

 10 minutos: improvisação associada a pratica do ritmo musical; 

 Sessão-aula 4: 

 20 minutos: improvisação envolvendo solfejo e execução de ritmo 

musical; 

 15 minutos: revisão do conteúdo teórico-musical abordado durante o 

mês; 

 15 minutos: Instruções para a leitura de partitura. 

 10 minutos: Prática em conjunto utilizando solfejo, ritmo musical, 

através do uso da palavra e de instrumentos musicais alternativos. 

i) Com relação aos conteúdos teve-se como meta, abordar os seguintes conteúdos, 

seguindo-se a ordem destes: 1 - parâmetro musical, 2- intervalos, 3 - figuras musicais 

e suas respectivas pausas, 4 - compassos simples, 5 - sinais de dinâmica; 6- 

contratempo; 7- síncope  

j) Os materiais utilizados durante as aulas constituíram-se de objetos de baixo custo 

tais como apitos, colheres, ou construídos pelos próprios participantes da pesquisa, 

inclusive pelo professor-pesquisador. O uso de instrumentos convencionais (violão, 

teclado, gaita de boca) não foi descartado; contudo, estes foram utilizados de acordo 

com a necessidade de cada peça. Para o registro das aulas e do Pré- teste e Pós- Teste, 

utilizou-se uma câmera filmadora.  
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k) Os custos da pesquisa incluíram a aquisição dos objetos relacionados abaixo; sendo 

o custo total, no valor de R$ 998, 90 (novecentos e noventa e oito reais e noventa 

centavos). Contudo, apenas o violão não consta nos objetos citados abaixo, pelo fato 

do pesquisador já possuir este instrumento. Assim, seguiu-se a lista:  

 Teclado Yamaha- Psr 220: R$ 350 (trezentos e cinquenta reais).  

 Gaita de boca 24 furos: R$ 35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos).  

 60 colheres: R$ 174, 00 (cento e setenta e quatro reais).  

 Filmadora: R$ 439, 00 (quatrocentos e trinta e nove reais).  

l) As composições intituladas “Raízes Sonoras e Alma Sonora” poderiam ter sido 

ampliadas à medida que os 7 (sete) conteúdos (listados acima, em d) fossem 

vivenciados em sala de aula; além disso, estas composições foram feitas pelo 

professor-pesquisador. Este esteve aberto às sugestões dos alunos(as), num 

relacionamento criativo.  

m) Registrou-se as aulas do grupo participante da Experiênci-Ação através de gravações 

audio-visuais, mediante a autorização dos próprios aluno (a) participantes, do 

professor titular e da direção da Faculdade Padrão. Estas gravações resultaram em 

dados que foram analisados por um JURI7 formado por 3 especialistas da área.  

n) Também foram feitas, no final da vivência musical, entrevistas estruturadas com 

todos os participantes da pesquisa.  

o) A avaliação de ensino- aprendizagem constituiu-se dos seguintes itens:  

 Aplicação do Pré- teste-FORMA A e do Pós-teste – FORMA B.  

 Desenvolvimento e aquisição das habilidades e dos conteúdos musicais 

trabalhados durante a pesquisa.  

 Socialização entre os participantes envolvidos na pesquisa.  

 Participação, Interesse e Motivação dos alunos.  

                                                 
7 Júri – Segundo Bertunes et all.(2013),  termo definido como grupo de pesquisadores da área de música 

reunidos para assistirem aos vídeos, com a finalidade de descreverem a Experienci-Ação ( p. 44).  
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 Ao fim da pesquisa pretendeu-se, também, que a turma executasse todas as 

peças intituladas Alma Sonora e Raízes Sonoras; utilizando-se, também, da 

improvisação.  

 O período de construção da dissertação englobou desde a etapa de leitura dos 

referenciais bibliográficos, a de vivência musical proposta, até as posteriores 

conclusões resultante da coleta dos dados.  

  

5.1 PROPOSTA DE ANÁLISE  

  

Os dados foram analisados a partir dos resultados de aprendizagem coletados via 

testes, vídeos e questionários. Os que resultaram de dados numéricos (Pré-testes e Pós-testes) 

foram analisados quantitativamente, com tratamento estatístico. Aos dados resultantes das 

entrevistas estruturadas e resultantes da análise dos vídeos, e que passaram a constituir um 

CORPUS 8  de dados textuais, tendo como base Bauer e Gaskell (2003), analisou-se 

qualitativamente.  

  

5.2 APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS   

  

Nesta parte da dissertação, apresenta-se o ítem 5.2.1, que trata do Projeto Piloto. 

Este Projeto Piloto. Foi realizado dentro do período compreendido a partir da autorização da 

Experiênci-Ação, aprovada pelo CEP da UFG.  O projeto, uma tentativa de preparação para 

a definição da metodologia musical a ser empregada na pesquisa pelo pesquisador, serviu 

para a prática e a reflexão e para a obtenção dos Protocolos. Os resultados parciais desta 

parte da dissertação foram utilizados, posteriormente, na análise e no cruzamento de todos 

os dados coletados (que são os questionários, pré e pós-testes; e os resultados dos 

comentários do júri, que se constituíram da segunda etapa de coleta de dados, gravados em 

                                                 
8 CORPUS, segundo Bauer e Gaskell (2003), é o princípio que permite uma coleta sistemática de dados, sem 

seguir a lógica da amostragem estatística (p. 16).  
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vídeo para a avaliação) e totalizaram o conjunto de dados obtidos nesta pesquisa para a 

concretização da análise final.  

Apresenta-se, na sequência, os 10 (dez) Planejamentos das Sessões/Aulas e os 

respectivos 10 (dez) Excertos dos relatos do professor/pesquisador sobre os elementos e 

comentários importantes, detectados para a análise. Estes Excertos resultaram, no final deste 

item 5, numa Análise parcial dos dados, que foi utilizada na análise final; contendo os 

pontos positivos e os negativos para a vivência musical (Experiênci-Ação).  

 

5.2.1  PROJETO PILOTO – PROTOCOLOS E EXCERTOS  

Planejamento da Sessão 1: 

SONORA 1                                                                     DATA 13/08/2013 

 

APRECIAÇÃO E PRÁTICA DE INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS 

Instrumentos alternativos sugeridos:  

 Colheres; garrafas de plástico que contenham arroz; saleiro com pedrinhas ou arroz; 

caixinha com palitos. 

Repertorio utilizado:  

 Wolfgang Amadeus Mozart: Eine Kleine Nachtmusik; Primeiro Movimento. 

Repertorio sugerido: 

 Johann Wenzel Anton Stamitz; Sinfonia a 8 em Mi bemol Maior (La Melodia 

Germânica, Nº 3); Primeiro Movimento. 

Cantiga de Roda Sugerida: 

 Carneirinho, Carneirão. 

OS PARÂMETROS DO SOM 

DURAÇÃO: define a extensão de um som ou silencio; este parâmetro pode variar 

entre som e silencio, curtos e longos.  

INTENSIDADE: parâmetro que define a amplitude das vibrações; sons forte e 

fraco. 

ALTURA: a emissão do som pode ser agudo e grave. 



    

 56 

    

  

TIMBRE: é a qualidade do som.  

 

A música constitui-se de 3 (três) elementos básicos: a melodia, o ritmo e a 

harmonia. 

 

 

RITMO QUATERNARIO 

 

Figura 5- Raízes Sonoras I, de Jairo Aurélio de Deus Sousa 

Primeiramente será executado apenas o ritmo musical, utilizando os instrumentos 

alternativos, com troca de instrumentos entre os participantes e, logo depois, com o uso da 

palavra. 

FIGURAS MUSICAIS E SUAS RESPECTIVAS PAUSAS 

Semibreve:                                                  Pausa da Semibreve:  

 

Mínima:  ou    

Pausa da Mínima:   

 

Semínima:  ou  Pausa da Semínima:  

  Quadro 2- Figuras musicais e pausas. 

Valor de duração das figuras musicais e de suas respectivas pausas: 

Semibreve e pausa da semibreve: 4 tempos. 

Mínima e pausa da mínima: 2 tempos. 
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Semínima e pausa da semínima: 1 tempo 

Obs.: É importante ressaltar que estes valores de duração podem variar de acordo com 

determinadas situações que não serão estudadas neste momento. 

PRÁTICA DE IMPROVISAÇÃO 

Protocolo 1 

 O professor solicitou aos alunos que formassem uma roda, e que ficassem de mãos 

dadas. 

 O professor solicitou a movimentação do corpo sempre marcando o 1º tempo. 

 O professor pediu para que os alunos sempre observassem algum ritmo que o 

professor fizesse, para que depois eles repetissem. 

 Os alunos tocaram de livre maneira os instrumentos. 

 Descreve-se a reação dos alunos até o presente momento: concentração nas 

movimentações corporais solicitadas pelo professor. Os alunos (as), também 

demonstraram satisfação, durante a prática de movimentação corporal e de execução 

dos instrumentos alternativos.  

 Trabalhou-se a apreciação dos instrumentos alternativos enfatizando o ritmo 

quaternário, para tanto, utilizou-se a obra Eine Kleine Nachtmusik (Primeiro 

Movimento) do compositor Wolfgang Amadeus Mozart.  

 Os alunos tocaram de livre maneira os instrumentos, porém, sob a orientação e 

supervisão do professor. 

 Diversos alunos apresentaram dificuldade quanto à coordenação motora, através da 

movimentação corporal, para a realização da marcação rítmica. 

 A movimentação para a realização da marcação rítmica, continuou sendo realizada. 

Solicitou-se que os alunos continuassem com a roda, contudo, sem dar as mãos. 

 Através da composição Eine Kleine Nachtmusik propôs-se trabalhar a dinâmica, 

expressada através da movimentação corporal e da prática dos instrumentos. 

 Observou-se a ausência de um melhor planejamento do professor em relação a 

realização da atividade com a obra Eine Kleine Nachtmusik, pois, os alunos (as), 

num certo momento desta atividade, apresentaram sinais de fadiga. 

 Em seguida o professor deu prosseguimento a aula, explicando o conteúdo teórico 

proposto, especificamente, sobre os parâmetros do som. 

 Depois o professor deu início a atividade com a pequena peça Raízes Sonora I. 



    

 58 

    

  

 

    Figura 6 - Raízes Sonora I, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 Utilizou-se primeiro os instrumentos alternativos para a realização do ritmo. 

 Em seguida utilizou-se a palavra através do texto presente na Raízes Sonoras I. Nota-

se que o texto musical foi cantado de acordo com as figuras musicais presente na 

Raízes Sonoras I. 

 Em seguida explicou-se sobre as figuras musicais, utilizando os instrumentos 

alternativos.  

 Logo após, formou-se novamente uma roda, propondo-se a execução dos 

instrumentos alternativos, e utilizando como repertório a Sinfonia a 8 em Mi bemol 

Maior (La Melodia Germânica, Nº 3; Primeiro Movimento) do compositor Johann 

Wenzel Anton Stamitz.   

 O professor solicitou a duas alunas que entrassem no meio da roda e que 

improvisassem, através de movimentos corporais e executando os seus instrumentos 

alternativos. 

 Retornou-se a prática da peça Raízes Sonoras I. 

 A sessão foi finalizada com a cantiga de roda Carneirinho, Carneirão. 

 Observações: O professor não deu notas explicativas sobre a história dos dois 

compositores Mozart e Stamitz e o sobre os aspectos estilísticos das obras 

executadas. A parte teórica referente aos conceitos de ritmo, melodia, e a harmonia, 

também não foi relatada pelo professor. 

Reflexões (do Jairo) 

 De que maneira aproveitar o espaço da sala de aula ? 

 Como selecionar os instrumentos alternativos? 
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 Como trabalhar afinação? 

 Como explorar os ritmos ou o repertório utilizando estes instrumentos? 

 Dedicar uma atenção individual a todos os participantes da vivência, desde a prática 

dos instrumentos, bem como sobre possíveis dúvidas que possam surgir sobre o 

conteúdo teórico. 

 Buscar formas de trabalhar a movimentação corporal utilizando os instrumentos 

alternativos. 

Excertos do Protocolo 1: 

“Os alunos tocaram de livre maneira os instrumentos. Descreve-se a reação dos alunos até 

o presente momento: concentração nas movimentações corporais solicitadas pelo 

professor. Os alunos (as), também demonstraram satisfação, durante a prática de 

movimentação corporal e de execução dos instrumentos alternativos”.  

“Os alunos tocaram de livre maneira os instrumentos, porém, sob a orientação e supervisão 

do professor”. 

“Diversos alunos apresentaram dificuldade quanto à coordenação motora, através da 

movimentação corporal, para a realização da marcação rítmica”. 

“Observou-se a ausência de um melhor planejamento do professor em relação a realização 

da atividade com a obra Eine Kleine Nachtmusik, pois, os alunos (as), num certo momento 

desta atividade, apresentaram sinais de fadiga”. 

“Nota-se que o texto musical foi cantado de acordo com as figuras musicais presente na 

Raízes Sonoras I”. 

“O professor solicitou a duas alunas que entrassem no meio da roda e que improvisassem, 

através de movimentos corporais e executando os seus instrumentos alternativos”. 

“A sessão foi finalizada com a cantiga de roda Carneirinho, Carneirão”. 

“O professor reflete sobre: De que maneira aproveitar o espaço da sala de aula ?; Como 

selecionar os instrumentos alternativos?; Como trabalhar afinação?; Como explorar os 

ritmos ou o repertório utilizando estes instrumentos? Dedicar uma atenção individual a 

todos os participantes da vivência, desde a prática dos instrumentos, bem como sobre 



    

 60 

    

  

possíveis dúvidas que possam surgir sobre o conteúdo teórico; Buscar formas de trabalhar 

a movimentação corporal utilizando os instrumentos alternativos”. 

Planejamento da sessão 2: 

SONORA 2 

PRÁTICA DE IMPROVISAÇÃO 

Instrumentos alternativos sugeridos:  

 Colheres; garrafas de plástico que contenham arroz; saleiro com pedrinhas ou arroz; 

caixinha com palitos, copos de alumínio.  

PRATICA DE SOLFEJO 

 

Figura 7- Prática de Solfejo, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

Palavras sugeridas: CANTAR, VOCÊ, SERTÃO. Primeiramente solfeja-se utilizando as 

silabas La, Du. 

 

O PENTAGRAMA OU A PAUTA MUSICAL 

O pentagrama (pauta musical) é utilizado para escrever as notas musicais, consistindo no 

conjunto de cinco linhas horizontais e quatro espaços. 

 

Figura 8- Pauta. 

As 7 (sete) notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 
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A CLAVE DE SOL: indica que a nota sol se encontra na 2º (segunda) linha. 

 

Figura 9 – Clave de sol, nota sol. 

Repertorio utilizado: 

 Alma Sonora I 

 

Figura 10 – Alma Sonora I, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

Cantiga de Roda Sugerida:  

 Gatinha Parda.  

Protocolo 2: 

SONORA 2                                               DATA 21/08/2013 

 O professor pediu aos alunos (as) que fizessem (ou formassem) uma roda, e que 

permanecessem de olhos fechados, inspirando e expirando, lentamente, como forma 

de relaxamento. 

 Solicitou-se aos alunos (as) que se concentrassem (nota-se que alguns alunos (as) não 

conseguiram se concentrar) ouvindo o pequeno motivo “improvisatório” (ou 

improvisado) tocado no teclado pelo professor, e depois que repetissem esse motivo. 
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 Percebeu-se que os alunos entenderam o motivo, porém, no início desta atividade, 

houveram problemas de afinação. 

 Em seguida o professor pediu aos alunos que fizessem as marcações com os 

instrumentos alternativos ou seja: 1 tempo (colheres, palmas e apitos) - 2 3 e 4 tempos 

(garrafa de arroz), e logo depois realizando o inverso, ou seja: 1 tempo (garrafa de 

arroz) - 2,3, e 4 tempos (colheres, palmas e apitos). 

 Observa-se que nem todos os alunos tiveram o mesmo resultado, alguns 

apresentaram dificuldades, na marcação rítmica e ao cantarem o 

  motivo melódico sugerido pelo professor. 

 Em seguida dando continuidade ao momento de improvisação, realizou-se as 

seguintes sugestões: 

 Fez-se duas colunas, com os alunos sentados no chão.  

 Os alunos que estavam com colheres, palmas e apitos, marcavam o primeiro 

tempo (Ritmo Quaternário) e os alunos (as) que estavam com garrafas de 

arroz marcavam os tempos restantes (depois, trocava-se a função ou 

revezava-se os papéis). 

 Observa-se que esta atividade obteve bons resultados, tais como: precisão na 

marcação rítmica; afinação adequada ao motivo apresentado, e desenvoltura na 

movimentação corporal. 

 Em seguida houve a prática de Solfejo utilizando as palavras cantar, sertão, você e a 

sílaba lá, embora tenha sido sugerido, também, no planejamento desta sessão a sílaba 

du, que neste caso, não foi utilizada. O exercício encontra-se representado no 

planejamento da sessão da seguinte maneira: 

PRÁTICA DE SOLFEJO 
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Figura 11 – Prática de Solfejo, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

Palavras sugeridas: CANTAR, VOCÊ, SERTÃO. Primeiramente solfeja-se utilizando as 

silabas La, Du; 

 Os alunos não apresentaram a afinação quando os intervalos eram próximos da nota 

sol 3 (nota fundamental no exercício Prática de Solfejo) porém quando os intervalos 

se distanciavam, (por exemplo: quando se solfejava sol 3 e ré 4) os alunos (as) 

melhoraram a afinação. 

 Mudou-se a duração das notas e trabalhou-se a dinâmica com os intervalos presente 

na Prática de Solfejo, - referida anteriormente-, e com as palavras cantar, você e 

sertão. 

 A parte teórica, englobando (abrangendo) os conteúdos teóricos sobre o pentagrama, 

as sete notas musicais e a clave de sol, foi explicada utilizando os instrumentos 

alternativos. 

 Nota- se que o tempo planejado (15 minutos) para a exposição do conteúdo teórico 

foi extrapolado. 

 Em seguida trabalhou-se a pequena peça Alma Sonora I (vide Figura 12). 
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               Figura 12 – Alma Sonora I, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

 Pediu-se primeiramente que os alunos tocassem apenas o ritmo da música, utilizando 

primeiramente os instrumentos alternativos, e depois a letra de Alma Sonora I com 

altura das notas indicadas na partitura. 

 Depois, o professor solicitou aos alunos que fizessem movimento com a perna 

marcando o primeiro tempo. Alguns alunos apresentaram boa coordenação, mas 

outros não. Formou-se uma ciranda para que os alunos cantassem Alma Sonora I 

 Tocou-se a melodia, sem girar a ciranda, depois girando a ciranda. 

 Toda da vez que cantava-se a melodia inteira, um participante entrava no meio da 

roda e dizia a letra de Alma Sonora. 

 Pediu-se aos alunos, - quando fossem solicitados a entrar no meio da ciranda-, para 

que falassem a letra de Alma Sonora I explorando a gestualidade. 

 Observa-se que o aluno que entrava no meio da ciranda (ou roda), não era obrigado 

a cantar a melodia na altura solicitada, porem pediu-se que falassem ou recitassem a 

letra, articulando as palavras, da maneira mais clara possível. 

 A atividade apresentou resultados positivos quanto a interação e a motivação dos 

alunos durante a execução da peça; e no que diz respeito a execução das alturas e do 

ritmo de forma clara. 

 Observa-se que a atividade relacionada a cantiga de roda sugerida, Gatinha Parada, 

não foi realizada, devido a disponibilidade do tempo da aula. 
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Excertos do Protocolo 2: 

“Solicitou-se aos alunos (as) que se concentrassem (nota-se que alguns alunos (as) não 

conseguiram se concentrar) ouvindo o pequeno motivo “improvisatório” (ou improvisado) 

tocado no teclado pelo professor, e depois que repetissem esse motivo. Percebeu-se que os 

alunos entenderam o motivo, porém, no início desta atividade, houveram problemas de 

afinação”. 

“Em seguida o professor pediu aos alunos que fizessem as marcações com os instrumentos 

alternativos ou seja: 1 tempo (colheres, palmas e apitos) - 2 3 e 4 (tempo) garrafa de arroz, 

e logo depois realizando o inverso, ou seja: 1 tempo (garrafa de arroz) - 2,3, e 4 tempos 

(colheres, palmas e apitos). Observa-se que nem todos os alunos tiveram o mesmo resultado, 

alguns apresentaram dificuldades, na marcação rítmica e ao cantarem o motivo melódico 

sugerido pelo professor”. 

“Em seguida dando continuidade ao momento de improvisação, realizou-se as seguintes 

sugestões: 

 Fez-se duas colunas, com os alunos sentados no chão.  

 Os alunos que estavam com colheres, palmas e apitos, marcavam o primeiro 

tempo (Ritmo Quaternário) e os alunos (as) que estavam com garrafas de 

arroz marcavam os tempos restantes (depois, trocava-se a função ou 

revezava-se os papéis). Observa-se que esta atividade obteve bons 

resultados, tais como: precisão na marcação rítmica; afinação adequada ao 

motivo apresentado, e desenvoltura na movimentação corporal”. 

“Em seguida houve a prática de Solfejo utilizando as palavras cantar, sertão, você e a sílaba 

lá, embora tenha sido sugerido, também, no planejamento desta sessão a sílaba du, que 

neste caso, não foi utilizada. O exercício encontra-se representado no planejamento da 

sessão da seguinte maneira: 

PRÁTICA DE SOLFEJO 
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Figura 13 – Prática de Solfejo, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

Palavras sugeridas: CANTAR, VOCÊ, SERTÃO. Primeiramente solfeja-se utilizando as 

silabas La, Du. Os alunos não apresentaram a afinação quando os intervalos eram próximos 

da nota sol 3 (nota fundamental no exercício Prática de Solfejo) porém quando os intervalos 

se distanciavam, (por exemplo: quando se solfejava sol 3 e ré 4) os alunos (as) melhoraram 

a afinação”. 

“A parte teórica, englobando (abrangendo) os conteúdos teóricos sobre o pentagrama, as 

sete notas musicais e a clave de sol, foi explicada utilizando os instrumentos alternativos. 

Nota- se que o tempo planejado (15 minutos) para a exposição do conteúdo teórico foi 

extrapolado”. 

“Em seguida trabalhou-se a pequena peça Alma Sonora I. 
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Figura 14 – Alma Sonora I, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

Pediu-se primeiramente que os alunos tocassem apenas o ritmo da música, utilizando 

primeiramente os instrumentos alternativos, e depois a letra de Alma Sonora I com altura 

das notas indicadas na partitura. Depois, o professor solicitou aos alunos que fizessem 

movimento com a perna marcando o primeiro tempo. Alguns alunos apresentaram boa 

coordenação, mas outros não”.  

“Formou-se uma ciranda para que os alunos cantassem Alma Sonora I. Tocou-se a melodia, 

sem girar a ciranda, depois girando a ciranda. Toda da vez que cantava-se a melodia 

inteira, um participante entrava no meio da roda e dizia a letra de Alma Sonora. Pediu-se 

aos alunos, - quando fossem solicitados a entrar no meio da ciranda-, para que falassem a 

letra de Alma Sonora I explorando a gestualidade. Observa-se que o aluno que entrava no 

meio da ciranda (ou roda), não era obrigado a cantar a melodia na altura solicitada, porem 

pediu-se que falassem ou recitassem a letra, articulando as palavras, da maneira mais clara 

possível. A atividade apresentou resultados positivos quanto a interação e a motivação dos 

alunos durante a execução da peça; e no que diz respeito a execução das alturas e do ritmo 

de forma clara”. 

“Observa-se que a atividade relacionada a cantiga de roda sugerida, Gatinha Parada, não 

foi realizada, devido a disponibilidade do tempo da aula”. 

 

Planejamento da Sessão 3: 

SONORA 3                                                                   27/09/2103 
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Figura 15 – Raízes Sonora 2, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

RITMO BINÁRIO 

Instrumentos alternativos sugeridos:  

 Colheres; garrafas de plástico que contenham arroz; saleiro com pedrinhas ou arroz; 

caixinha com palitos, copos de alumínio, pequena corneta. 

Figura Musical e sua respectiva Pausa:  

 Colcheia e pausa da semicolcheia: som e silencio, respectivamente, que equivalem a 

½ de tempo (ou a metade do valor de uma semínima). 

Colcheia:  ou  Pausa da Colcheia:   

Quadro 3 - Pausas. 

PRÁTICA DE IMPROVISAÇÃO 

Repertorio utilizado: Marlos Nobre, 1º (Primeiro) Ciclo Nordestino, Op.5. 

Repertorio sugerido: Camille Saint- Saëns, Fossiles (Le Carnaval Des Animaux). 

Protocolo 3: 

 Iniciou-se com a cantiga de roda- Gatinha Parda, pois esta cantiga de roda estava 

prevista para ser executada como atividade no Sonora 2, ou seja, na sessão anterior, 

contudo, devido ao tempo disponível ela não foi realizada. 

 Primeiramente, pediu-se que os alunos fizessem o ritmo da canção de roda com os 

instrumentos alternativos.  
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 Os alunos foram solicitados para que marcassem o ritmo enfatizando o primeiro 

tempo (2/4) sempre girando em roda, e em seguida invertendo o sentido da direção 

da roda. Ou seja, se a roda girava para o lado direito, quando invertesse, giraria para 

o lado esquerdo. 

 Depois os alunos começaram a executar o ritmo juntamente com a melodia, sendo 

que a roda continuou realizando o movimento para esquerda e/ou para direita. 

 A atividade teve êxito quanto a movimentação da roda, atendendo a marcação 

rítmica, bem como em relação a adequada execução da melodia, através de uma boa 

afinação apresentada pelos alunos participantes. 

 Em seguida deu-se início a atividade com a Raízes Sonoras 2. 

 

 

Figura 16 – Raízes Sonora 2, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

 Primeiro pediu-se que fizessem o ritmo e depois este juntamente com a letra. A 

execução do ritmo com a letra foi realizada com os instrumentos alternativos. 

 Percebeu-se que quando se utilizou a palavra, os alunos executaram melhor os 

instrumentos alternativos. 

 O professor pediu para que a turma formasse duas filas, com o professor regendo e 

utilizando a corneta, como instrumento. 

 Depois, as duas filas simularam o som de um trem, utilizando os instrumentos 

alternativos. Nesta atividade aproveitou-se o timbre das colheres para simular o som 

do trem se movimentando sobre os trilhos. 
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 Foi proposto o revezamento de timbres, por exemplo, primeiramente o som das 

colheres e depois o som da garrafa de plástico com arroz. 

 Os alunos (as) saíram da sala de aula marchando, desta forma, aproveitando o espaço 

fora da sala de aula. Depois retornou-se para dentro da sala de aula, continuando 

ainda o mesmo movimento de marcha, sendo que as vezes o movimento de marcha 

era interrompido através do som da corneta utilizado como instrumento pelo 

professor. Assim, através do som da corneta, buscou-se simular o som do apito do 

trem. 

 A atividade obteve êxito, levando em consideração que os alunos conseguiram 

executar os ritmos solicitados pelo professor, bem como, conseguiram manter 

sincronia no movimento tanto dentro da sala de aula, como no momento em que 

foram solicitados para saírem marchando, no espaço fora da sala de aula. Os alunos 

também conseguiram realizar as indicações de regência feitas professor, como a 

interrupção da marcha, e a indicação de dinâmicas, sugeridas durante a execução da 

peça. 

 Ao retornarem à sala de aula marchando, pediu-se as duas filas (depois de terem já 

retornado a sala de aula) para que ficassem frente a frente, e que depois se 

aproximassem, contudo, sempre mantendo a marcação rítmica de Raízes Sonora 2, e 

por fim com abraço finalizaram esta atividade. 

 Os alunos demonstraram bastante satisfação, durante e ao término desta atividade. 

 Em seguida, houve a explicação do conteúdo teórico- sobre colcheia e a sua 

respectiva pausa-, utilizando, para tanto, os instrumentos alternativos. 

 Após a abordagem do conteúdo teórico, deu-se prosseguimento com a atividade 

utilizando o tema de Fossiles do compositor Camille Saint Saëns.  

 Fez-se uma improvisação, utilizando instrumentos alternativos explorando as 

dinâmicas presentes na peça Fossiles. 

 Pelo fato da aula de música, ter sido realizada no último horário, parte dos alunos 

não puderam participar da atividade, pois tiveram que se retirar da classe.  

 Durante a realização desta atividade os alunos demonstraram sinais de fadiga.  

Excertos do Protocolo 3: 
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“Iniciou-se com a cantiga de roda- Gatinha Parda, pois esta cantiga de roda estava prevista 

para ser executada como atividade no Sonora 2, ou seja, na sessão anterior, contudo, 

devido ao tempo disponível ela não foi realizada”. 

“A atividade teve êxito quanto a movimentação da roda, atendendo a marcação rítmica, 

bem como em relação a adequada execução da melodia, através de uma boa afinação 

apresentada pelos alunos participantes”. 

“Em seguida deu-se início a atividade com a Raízes Sonoras 2. 

 

 

Figura 17 – Raízes Sonora 2, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

Primeiro pediu-se que fizessem o ritmo e depois este juntamente com a letra. A execução do 

ritmo com a letra foi realizada com os instrumentos alternativos. Percebeu-se que quando 

se utilizou a palavra, os alunos executaram melhor os instrumentos alternativos”. 

“O professor pediu para que a turma formasse duas filas, com o professor regendo e 

utilizando a corneta, como instrumento. [...] Os alunos (as) saíram da sala de aula 

marchando, desta forma, aproveitando o espaço fora da sala de aula. Depois retornou-se 

para dentro da sala de aula, continuando ainda o mesmo movimento de marcha, sendo que 

as vezes o movimento de marcha era interrompido através do som da corneta utilizado como 

instrumento pelo professor. Assim, através do som da corneta, buscou-se simular o som do 

apito do trem. A atividade obteve êxito, levando em consideração que os alunos 

conseguiram executar os ritmos solicitados pelo professor, bem como, conseguiram manter 

sincronia no movimento tanto dentro da sala de aula, como no momento em que foram 
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solicitados para saírem marchando, no espaço fora da sala de aula. Os alunos também 

conseguiram realizar as indicações de regência feitas professor, como a interrupção da 

marcha, e a indicação de dinâmicas, sugeridas durante a execução da peça”. 

“Ao retornarem à sala de aula marchando, pediu-se as duas filas (depois de terem já 

retornado a sala de aula) para que ficassem frente a frente, e que depois se aproximassem, 

contudo, sempre mantendo a marcação rítmica de Raízes Sonora 2, e por fim com abraço 

finalizaram esta atividade. Os alunos demonstraram bastante satisfação, durante e ao 

término desta atividade”. 

“Em seguida, houve a explicação do conteúdo teórico- sobre colcheia e a sua respectiva 

pausa-, utilizando, para tanto, os instrumentos alternativos. Pelo fato da aula de música, 

ter sido realizada no último horário, parte dos alunos não puderam participar da atividade, 

pois tiveram que se retirar da classe. Durante a realização desta atividade os alunos 

demonstraram sinais de fadiga”.  

Planejamento da Sessão 4: 

SONORA 4                                                                   18/09/2013 

PRÁTICA DE IMPROVISAÇÃO 

Instrumentos alternativos sugeridos:  

 Colheres; garrafas de plástico que contenham arroz; saleiro com pedrinhas ou arroz; 

caixinha com palitos, pequena corneta, copos de alumínio, corneta- tamanho médio. 

Repertorio utilizado (vide Figuras 18, 19 e 20) 
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. 

Figura 18 – Amanheceu em Goiânia, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

 

Figura 19 – Alma Sonora II, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

Pratica de Solfejo

 

Figura 20 – Prática de Solfejo, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

Cantiga de Roda Sugerida: O Miudinho. 

Protocolo 4: 

SONORA 04                                                    
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 A aula começou com alguns problemas, pois a Faculdade estava sem água, e muitos 

alunos optaram por ficar fora de sala de aula. 

 A primeira atividade que foi realizada utilizou a música Amanheceu em Goiânia 

composta no dia 15/09/2013. 

 

Figura 21 – Amanheceu em Goiânia, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 Os alunos primeiramente fizeram uma roda. 

 Pediu-se aos alunos que tocassem sobre as coxas e depois com palmas, numa 

marcação rítmica determinada pelo professor. 

 Depois fazendo o som de xi-xi-xi-xi-xi. 

 Em seguida realizando a marcação rítmica com o som paraparaparapara 

 Os alunos solfaram o ritmo e a letra da peça Amanheceu em Goiânia.  

 Em seguida os alunos solfejaram a peça Amanheceu Goiânia. 

 As alunas cantaram com a afinação adequada, porém a música teve que ser transposta 

para o tom de E (mi) maior. 

 Como forma de realizar o momento de improvisação, pediu-se que uma aluna 

entrasse na roda e falasse o nome do lugar onde ela reside; desta forma, substituindo 

o nome Goiânia pelo nome do local no qual a aluna residia, buscou-se contextualizar 

a realidade dos alunos de acordo com a temática da música. 

 Durante o trecho que os alunos cantavam a frase amanheceu em Goiânia, pediu-se 

para que os alunos fizessem som de pássaros. 
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 A atividade realizada utilizando a música Amanheceu em Goiânia, obteve resultados 

positivos, no que diz respeito a execução rítmica, bem como a parte referente ao 

solfejo dos intervalos exigidos na peça. 

 Depois, deu-se iniciou a atividade com a peça Alma Sonora II com sua respectiva 

melodia. 

 

Figura 22 – Alma Sonora II, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

 Primeiro formou-se duas filas emparelhadas, sendo que o professor indicou números 

impares e pares para cada integrante de cada fila, ou seja, o primeiro participante era 

o número 1 (um), o segundo da fila o número 2 (dois), e assim por diante. 

 Em seguida os alunos começaram a cantar a melodia de Alma Sonora II.  

 Os números pares se movimentavam para a direita contando dois passos, pois o ritmo 

era binário, e os números impares movimentavam-se para a esquerda, também 

contando dois passos.  

 Em seguida, tanto os números pares como os impares movimentaram-se para o lado 

oposto do qual tinham acabado de movimentar-se. 

 A atividade não obteve êxito, pois os alunos tiveram dificuldade tanto na marcação 

corporal baseada na marcação rítmica, como para entoar as notas na altura solicitada. 

Além disso, os alunos demonstraram muito desanimo ao realizar a atividade. 

 Nesta sessão, Sonora 4, não foi realizada a Prática de Solfejo, nem a cantiga de roda 

sugerida, O Miudinho. 

Excertos do Protocolo 4: 

SONORA 04                                                    
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“A aula começou com alguns problemas, pois a Faculdade estava sem água, e muitos alunos 

optaram por ficar fora de sala de aula”. 

“A primeira atividade que foi realizada utilizou a música Amanheceu em Goiânia 

composta no dia 15/09/2013. 

 

Figura 23 – Amanheceu em Goiânia, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

As alunas cantaram com a afinação adequada, porém a música teve que ser transposta para 

o tom de E (mi) maior. [...] A atividade realizada utilizando a música ‘Amanheceu em 

Goiânia’, obteve resultados positivos, no que diz respeito a execução rítmica, bem como a 

parte referente ao solfejo dos intervalos exigidos na peça”. 

“Depois, deu-se iniciou a atividade com a peça Alma Sonora II com sua respectiva melodia. 

 

Figura 24 – Alma Sonora II, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 
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Primeiro formou-se duas filas emparelhadas, sendo que o professor indicou números 

impares e pares para cada integrante de cada fila, ou seja, o primeiro participante era o 

número 1 (um), o segundo da fila o número 2 (dois), e assim por diante. Em seguida os 

alunos começaram a cantar a melodia de Alma Sonora II.  [...] A atividade não obteve êxito, 

pois os alunos tiveram dificuldade tanto na marcação corporal baseada na marcação 

rítmica, como para entoar as notas na altura solicitada. Além disso, os alunos 

demonstraram muito desanimo ao realizar a atividade. 

“Nesta sessão, Sonora 4, não foi realizada a Prática de Solfejo, nem a cantiga de roda 

sugerida, O Miudinho”. 

Planejamento da Sessão 5: 

SONORA 5                                                                    25/09/2013 

PRÁTICA DE IMPROVISAÇÃO 

1º MOMENTO:  

Repertorio utilizado: Camille Saint- Saëns, L’ éléphant (Le Carnaval des Animaux). 

Instrumentos alternativos sugeridos: 

 Colheres, garrafas de plástico que contenham arroz, saleiro com pedrinhas ou arroz, 

caixinha com palitos, pequena corneta, copos de alumínio, corneta- tamanho médio, 

garrafa de plástico vazia e o uso da colher para raspagem. 

RITMO TERNÁRIO 
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Figura 25 – Raízes Sonora 3, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

PRÁTICA DO RITMO COM INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS 

 

a)  

b)  

c)  
 

Figura 26 – Prática de Ritmo, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

2º MOMENTO - PRÁTICA DE IMPROVISAÇÃO 

Repertório Sugerido: P. I. Tchaikovsky. Walzer. Moderato: (tempo di valse). 

Serenata para Cordas em Dó Maior, Opus. 48.  

Protocolo 5: 

SONORA 5 

 No primeiro momento pediu-se que uma parte dos alunos utilizassem garrafa de 

plástico vazia e o uso da colher para raspagem, e a outra parte caixinhas com palitos, 

o exercício era o seguinte. 

 Utilizou-se a música L’ elephant. Os alunos realizaram a seguinte movimentação:  

1- PASSO- IA- IA 9, já que o ritmo a ser estudado era o Ternário, depois os alunos 

(as) trocavam os instrumentos que não tinham utilizado. 

2-  Exercício- (continuando ao som da mesma música): IA- PASSO- PASSO e na 

repetição da peça pediu-se aos alunos (as) que trocassem de instrumentos. 

 Percebeu-se que os alunos apresentaram dificuldade na marcação rítmica do ritmo 

ternário, já que a peça era em andamento cômodo, porém, os alunos (s) 

demonstraram interesse, de forma que, a suas reações era de estarem efetivamente 

                                                 
9  Instrumento Alternativos ( I. A.) 
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motivados, em relação a realização desta atividade, demonstrando interesse e 

satisfação em realiza-la. 

 Em seguida deu-se início a atividade utilizando a peça Raízes Sonora 3. 

 

 

Figura 27 – Raízes Sonora 3, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

 O professor pediu que uma parte dos alunos fizesse a pulsação com a garrafa de 

plástico vazia e o uso da colher para raspagem, em seguida o professor introduziu o 

ritmo de Raízes Sonoras 3 com uma corneta- tamanho médio e em seguida aos que 

estivessem com pequenas cornetas que tentassem reproduzir o mesmo ritmo que o 

professor realizava com as respectivas durações.  

 Observa-se que os alunos (as) mantiveram-se atentos com esta atividade. 

 Depois pediu-se que os alunos fizessem duas filas, uma em frente a outra;  

 Para cada fila, os alunos ficaram de mãos dadas, erguendo os braços para cima no 

primeiro tempo da música Raízes Sonoras 3, e em sincronia, e descendo no compasso 

seguinte também retornado o passo para trás. 

 Em seguida pediu-se que o primeiro (depois o segundo, o terceiro, e assim por diante) 

participante de cada fila, formassem um par de mãos dadas, atravessando o espaço 

aberto pelas duas filas caminhando até o final da fila, enquanto o grupo continuava 

cantando e fazendo o movimento de erguer os braços no primeiro tempo, e descendo 

no segundo e terceiro tempo. 

  Em seguida, realizava-se uma pausa na peça Raízes Sonora 3, e os alunos (as) que 

entravam no meio das duas filas, faziam um pedido ou desejo. 



    

 80 

    

  

  Devido ao tempo curto de aula, só apenas dois pares entraram no meio das duas filas 

e realizaram o pedido. 

 Os alunos apresentaram sincronia quando a movimentação corporal de erguer e 

descer os braços, e de mão dadas, baseado na marcação rítmica do ritmo ternário. 

 Deu-se então prosseguimento a aula, explicando sobre o conteúdo teórico. 

 Explicou-se sobre as figuras musicais semibreve, mínima e semínima e suas 

respectivas pausas, através da pratica com instrumentos alternativos. 

 Dividiu-se as funções: uma parte da sala tocava o pulso utilizando colheres enquanto 

a outra parte tocava os instrumentos de sopro. 

 Contudo, percebeu-se que os alunos, por meio da prática, compreenderam as 

diferenças entre a duração de cada figura e a noção de silêncio. 

 Devido ao tempo, não foi possível realizar a atividade de improvisação, proposta no 

planejamento desta sessão. 

Excertos do Protocolo 5: 

“No primeiro momento pediu-se que uma parte dos alunos utilizassem garrafa de plástico 

vazia e o uso da colher para raspagem, e a outra parte caixinhas com palitos, o exercício... 

[...] Percebeu-se que os alunos apresentaram dificuldade na marcação rítmica do ritmo 

ternário, já que a peça era em andamento cômodo, porém, os alunos (s) demonstraram 

interesse, de forma que, a suas reações era de estarem efetivamente motivados, em relação 

a realização desta atividade, demonstrando interesse e satisfação em realiza-la”. 

“Em seguida deu-se início a atividade utilizando a peça Raízes Sonora 3. 

 

 

Figura 28 – Raízes Sonora 3, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 
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“O professor pediu que uma parte dos alunos fizesse a pulsação com a garrafa de plástico 

vazia e o uso da colher para raspagem, em seguida o professor introduziu o ritmo de Raízes 

Sonoras 3 com uma corneta - tamanho médio e, em seguida, aos que estivessem com 

pequenas cornetas, que tentassem reproduzir o mesmo ritmo que o professor realizava, com 

as respectivas durações. Observa-se que os alunos (as) mantiveram-se atentos com esta 

atividade”. 

“Depois, pediu-se que os alunos fizessem duas filas, uma em frente a outra. [...]  Devido ao 

tempo curto de aula, só apenas dois pares entraram no meio das duas filas e realizaram o 

pedido. Os alunos apresentaram sincronia quando a movimentação corporal de erguer e 

descer os braços, e de mão dadas, baseado na marcação rítmica do ritmo ternário”. 

“Deu-se então prosseguimento à aula, explicando sobre o conteúdo teórico. Explicou-se 

sobre as figuras musicais semibreve, mínima e semínima e suas respectivas pausas, através 

da prática com instrumentos alternativos. Dividiu-se as funções: uma parte da sala tocava 

o pulso utilizando colheres enquanto a outra parte tocava os instrumentos de sopro. 

Contudo, percebeu-se que os alunos, por meio da prática, compreenderam as diferenças 

entre a duração de cada figura e a noção de silêncio”. 

“Devido ao tempo, não foi possível realizar a atividade de improvisação, proposta no 

planejamento desta sessão”. 

 

 

Planejamento da sessão 6: 

SONORA 6                                                                       DATA 16/10/2013 
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Figura 29 – Alma Sonora III, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

PRÁTICA DE SOLFEJO 

 

Figura 30 – Prática de Solfejo, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

PRÁTICA DE IMPROVISAÇÃO 

Instrumentos alternativos sugeridos: Colheres; garrafas de plástico que contenham arroz; 

saleiro com pedrinhas ou arroz; caixinha com palitos; pequena corneta; copos de alumínio; 

corneta- tamanho médio; garrafa de plástico vazio e o uso da colher para a raspagem; 

corneta- tamanho grande. 

Repertório utilizado: P. I. Tchaikovsky. Walzer. Moderato: (tempo di valse). 

Serenata para Cordas em Dó Maior, Opus. 48.  

Repertório sugerido: Johann Sebastian Bach. Minueto em Sol. 

Protocolo 6: 

SONORA 6                                                                                                                                        

 A aula iniciou com uma atividade utilizando a peça Alma Sonora III. 
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Figura 31 – Alma Sonora III, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

 Pediu-se aos alunos que fechassem os olhos e que se sentassem no chão. 

 O professor iniciou tocando dois compassos por vez, explorando desta forma, os 

pequenos motivos melódicos na peça. 

 Solicitou-se aos alunos que repetissem o motivo tocado pelo professor, utilizando os 

instrumentos alternativos. 

 Depois o professor solicitou que os alunos observassem a sua gestualidade através 

de movimentos que tinham significados de acordo com a letra da pequena canção. 

 Os gestos eram os seguintes: 

 Neste luar: os alunos erguiam os braços e o rosto para cima, no gesto de 

imaginar estarem alcançando e tocando a lua ou as estrelas no céu. 

 Toda a rua saiu: os alunos estendiam o braço esquerdo e olhava para o mesmo 

lado e depois estendia o braço direito olhando para o lado direito.  

 Vem passar o amor: os alunos uniam ambas as mãos em direção ao coração, 

num gesto de abraço. 

 E te fazer sorrir: o aluno apontava com o dedo para o seu companheiro do 

lado direito e em seguida ao que se encontrava do lado esquerdo, 

demonstrando um gesto facial de carinho. 

 A atividade obteve êxito, pois os alunos conseguiram cantar a melodia e o ritmo da 

canção de acordo com o texto musical exigido. 
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 Em seguida utilizando o mesmo tema de Alma Sonora III, a turma cantava a melodia 

inteira, e logo depois, era pedido a um aluno que entrasse no meio da roda, e que 

criasse uma melodia ou que recitasse o texto de Alma Sonora III; sendo que a roda 

cantava e/ou recitava imitando a gestualidade criada pela aluna que ficava no meio 

do círculo. 

 Observa-se que houve um certo desanimo por parte dos alunos.  

 Em seguida o professor realizou algumas explicações teóricas, utilizando o 

unigrama, explicando sobre a localização das notas no unigrama. 

 A Prática de Solfejo não foi realizada nesta sessão-aula. 

 Um fato a ser destacado é de que houve pouco tempo para a realização desta aula 

pois, a aula iniciou-se bem próximo ao horário de intervalo.  

Excertos do Protocolo 6:                                                                                                                                        

“A aula iniciou com uma atividade utilizando a peça Alma Sonora III. 

 

 

Figura 32 – Alma Sonora III, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

A atividade obteve êxito, pois os alunos conseguiram cantar a melodia e o ritmo da canção 

de acordo com o texto musical exigido”. 

“Em seguida, utilizando o mesmo tema de Alma Sonora III, a turma cantava a melodia 

inteira; e, logo depois, era pedido a um aluno que entrasse no meio da roda, e que criasse 

uma melodia ou que recitasse o texto de Alma Sonora III; sendo que a roda cantava e/ou 
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recitava imitando a gestualidade criada pela aluna que ficava no meio do círculo. Observa-

se que houve um certo desanimo por parte dos alunos”.  

“Em seguida o professor realizou algumas explicações teóricas, utilizando o unigrama, 

explicando sobre a localização das notas no unigrama. A Prática de Solfejo não foi 

realizada nesta sessão-aula. Um fato a ser destacado é de que houve pouco tempo para a 

realização desta aula pois, a aula iniciou-se bem próximo ao horário de intervalo”.  

Planejamento da Sessão 7: 

SONORA 7                                                                 23/10/2013 

 

PRÁTICA DE IMPROVISAÇÃO ATRAVÉS DE SONS CORPORAIS 

 

Sons sugeridos: 

 Som semelhante a silaba xi (xicara); som da letra (P); palmas; som de beijo; canto de 

passarinho; palmas sobre as coxas, estalos. 

Instrumentos alternativos sugeridos: Colheres; garrafas de plástico que contenham arroz; 

saleiro com pedrinhas ou arroz; caixinha com palitos; pequena corneta; copos de alumínio; 

corneta- tamanho médio; garrafa de plástico vazio e o uso da colher para a raspagem; 

corneta- tamanho grande; frigideira- tamanho pequeno + lixa de unha ou pequeno pente com 

cabo. 

Repertório Utilizado 

 

Figura 33 – O Engraxate, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 
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 Ritmo Quaternário  

 Ritmo Binário 

 Ritmo Ternário; 

Cantiga de Roda Sugerida: 

 O Miudinho 

Protocolo 7: 

SONORA VII     

 A aula começou com a disponibilidade de 40 minutos para a sua realização, e o 

número de alunos participantes diminui consideravelmente. Observa-se que os 

participantes que ficaram durante esta sessão, demonstraram motivação ao participar 

das atividades. 

 Os alunos realizaram um aquecimento, segue-se os procedimentos utilizado durante 

o aquecimento: 

 Levantou-se os dois braços para cima, prendeu-se as duas mãos, e depois 

desceu os braços, sempre numa contagem de cinco tempos.  

 Em seguida o professor pediu aos alunos para levantar um ombro de cada vez 

e depois solta-los.  

 Depois os dois ombros simultaneamente e soltando-os em cinco tempos.  

 Em seguida realizando o movimento dos ombros circulando para trás e depois 

para frente. 

 Logo depois os alunos realizaram o movimento de girar a cabeça. 

 Depois pediu-se aos alunos para que bocejassem. 

 Por fim, pediu-se que movimentassem o corpo imitando um boneco de pano.  

 Num segundo momento realizou-se a prática de improvisação utilizando “sons 

corporais” referidos no planejamento da sessão sendo eles: 

Som semelhante a silaba xi (xicara); som da letra (P); palmas; som de beijo; 

canto de passarinho; palmas sobre as coxas, estalos. 

 Além dos sons referidos acima, também foram propostos outros sons, sendo eles: 

palmas sobre o tórax; som semelhante a letra s; som de bocejo, e som da sílaba trê. 

 Neste momento os participantes se encontravam numa roda, que foi solicitada pelo 

professor no início desta sessão. 
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 É importante salientar que com relação aos sons utilizados nesta sessão, houve uma 

ordem pré- estabelecida. Contudo, com o desenvolver da atividade passou-se a 

escolher determinado som de acordo com a necessidade do momento de 

improvisação. 

 Quanto ao aspecto rítmico, primeiramente trabalhou-se a pulsação. 

 O professor indicava uma pulsação, e realizava um gesto para que cada participante 

fizesse seu som corporal, de acordo com a ordem de participantes na roda, e 

acompanhando a pulsação realizada por todos os participantes. Ressalta-se que os 

sons realizados pelos alunos eram modificados de acordo com o momento da 

improvisação. 

 Percebeu-se uma dificuldade por parte de alguns alunos, tanto no quesito de fazer o 

som corporal solicitado, como para manter a pulsação. 

 Pode-se perceber que em meio as dificuldades dos alunos, houve concentração e 

motivação por parte dos alunos.  

 Na atividade seguinte utilizou-se a composição O engraxate. 

 

Figura 34 – O Engraxate, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

 Primeiro tocou-se o ritmo da peça o Engraxate, com os alunos utilizando os 

instrumentos alternativos. 

  Os alunos compreenderam o ritmo desta peça, demonstrando precisão rítmica ao 

solfar e executar os instrumentos alternativos.   
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 É necessário observar que não foram revisados os ritmos binário, ternário, e 

quaternário, visto que o referido conteúdo estava previsto para esta sessão. 

 Em seguida foi realizado a cantiga de roda, O miudinho, em ritmo binário. 

 A atividade direcionou-se da seguinte maneira:  

 Primeiramente o professor tocou o ritmo da cantiga de roda, e pediu que os 

alunos observassem.  

 Em seguida solicitou que eles repetissem o ritmo.  

 Depois o professor cantou a melodia, juntamente com instrumentos 

alternativos. 

 Os alunos demonstraram bastante entusiasmo e atenção durante a realização desta 

atividade, bem como precisão rítmica na execução do ritmo e afinação adequada 

durante a execução desta cantiga de roda. 

Excertos do Protocolo 7: 

“A aula começou com a disponibilidade de 40 minutos para a sua realização, e o número 

de alunos participantes diminui consideravelmente. Observa-se que os participantes que 

ficaram durante esta sessão, demonstraram motivação ao participar das atividades”. 

“Os alunos realizaram um aquecimento, segue-se os procedimentos utilizado durante o 

aquecimento [...]. Num segundo momento realizou-se a prática de improvisação utilizando 

“sons corporais” referidos no planejamento. [...] Neste momento os participantes se 

encontravam numa roda, que foi solicitada pelo professor no início desta sessão. É 

importante salientar que com relação aos sons utilizados nesta sessão, houve uma ordem 

pré-estabelecida. Contudo, com o desenvolver da atividade passou-se a escolher 

determinado som de acordo com a necessidade do momento de improvisação”. 

“Quanto ao aspecto rítmico, primeiramente trabalhou-se a pulsação. O professor indicava 

uma pulsação, e realizava um gesto para que cada participante fizesse seu som corporal, 

de acordo com a ordem de participantes na roda, e acompanhando a pulsação realizada 

por todos os participantes. Ressalta-se que os sons realizados pelos alunos eram 

modificados de acordo com o momento da improvisação. Percebeu-se uma dificuldade por 

parte de alguns alunos, tanto no quesito de fazer o som corporal solicitado, como para 

manter a pulsação. Pode-se perceber que em meio as dificuldades dos alunos, houve 

concentração e motivação por parte dos alunos”.  
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“Na atividade seguinte utilizou-se a composição O engraxate. 

 

Figura 35 – O Engraxate, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

Primeiro tocou-se o ritmo da peça o Engraxate, com os alunos utilizando os instrumentos 

alternativos. Os alunos compreenderam o ritmo desta peça, demonstrando precisão rítmica 

ao solfejar e executar os instrumentos alternativos.  É necessário observar que não foram 

revisados os ritmos binário, ternário, e quaternário, visto que o referido conteúdo estava 

previsto para esta sessão”. 

“Em seguida foi realizado a cantiga de roda, ‘O miudinho’, em ritmo binário. [...] Os alunos 

demonstraram bastante entusiasmo e atenção durante a realização desta atividade, bem 

como precisão rítmica na execução do ritmo e afinação adequada durante a execução desta 

cantiga de roda”. 

Planejamento da Sessão 8: 

SONORAVIII                                                                      DATA: 06/ 11/2013 

PRÁTICA DE SOLFEJO 

 

Figura 36 – Prática de Solfejo, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 
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Primeira nota recomendada para o início deste exercício: Sol 3, e neste caso, utilizando a 

figura musical semibreve. 

PRÁTICA DE IMPROVISAÇÃO 

Instrumentos alternativos sugeridos:  

 Colheres; garrafas de plástico que contenham arroz; saleiro com pedrinhas ou arroz; 

caixinha com palitos; pequena corneta; copos de alumínio; corneta- tamanho médio; 

garrafa de plástico vazio e o uso da colher para a raspagem; corneta- tamanho grande; 

frigideira- tamanho pequeno + lixa de unha ou pequeno pente com cabo; cabaça-

tamanho pequeno e médio. 

Repertório utilizado (vide Figura 37): 

 

Figura 37 – O Engraxate, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 

 

Cantiga de Roda Sugerida:  

 O Caracol 

Protocolo 8: 

 A aula iniciou-se com o tempo bastante reduzido, tendo-se apenas 25 minutos para a 

realização das atividades que tinham sido propostas para aquela sessão. 

 Por razão do tempo reduzido, não realizou-se a prática de solfejo, que tinha como 

objetivo trabalhar a afinação com os alunos, e a explicação do conteúdo teórico sobre 

o bigrama, utilizando a nota Sol como primeira nota no bigrama. 

 O professor iniciou com a prática de improvisação, sendo que a atividade constituiu-

se da seguinte maneira: 
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 Os alunos se posicionavam em lugares diferentes na sala de aula, com uma 

distância razoável entre eles.   

 O professor cantou uma melodia improvisada no ouvido de uma aluna, e esta 

cantou no ouvido de outro participante, e assim por diante, chegando por fim 

ao último aluno participante da atividade, e este por sua vez, era solicitado 

pelo professor para que cantasse a melodia que tinha escutado. 

  É interessante ressaltar que a melodia já estava totalmente diferente, contudo, o 

professor realizou apenas uma vez esta atividade. Observa-se que houve uma 

resposta positiva no sentido de participação e satisfação por parte dos alunos durante 

a realização desta atividade. 

 Em seguida o professor expôs diferentes maneiras de se executar a cabaça-tamanho 

pequeno e médio. 

 Depois, deu-se início a atividade com a pequena peça O Engraxate. 

 O professor pediu aos alunos, que analisassem e indicassem as simbologias de 

notação musical presentes na partitura da peça O Engraxate. 

Exemplo: Qual a clave utilizada? 

 Percebeu-se que os alunos não revisavam os conteúdos. 

 Em seguida os alunos cantaram a melodia juntamente com a letra da peça ‘O 

Engraxate’ (vide Figura 38). 

 

Figura 38 – O Engraxate, de Jairo Aurélio de Deus Sousa. 
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 Para a realização da atividade com a peça O Engraxate, o professor organizou 

juntamente com os alunos a distribuição de 5 cadeiras em partes diferentes da sala, 

representando o local onde o engraxate realiza o seu trabalho.  

 Os alunos que se sentariam nas cadeiras simularam os clientes de um engraxate, 

enquanto os demais ficaram em pé, na função de engraxate. 

 Enquanto tocava-se a melodia, o aluno que simulava o engraxate, andava, 

acompanhando o andamento da música. 

 Observa-se que no início desta atividade os alunos apresentaram dificuldade com 

afinação da melodia proposta na peça. 

 Contudo no decorrer da atividade a afinação foi alcançada de maneira prazerosa, 

pois, destaca-se o envolvimento dos alunos nesta atividade. 

 Ressalta-se as duas atividades que não foram realizadas: Prática de Solfejo e a 

Cantiga de Roda: O Caracol. 

 Contudo os resultados da aula em termos de envolvimento do grupo como um todo, 

foi bastante positivo, visto que o repertório utilizado envolvia, a representação do 

tema O Engraxate. Assim percebeu-se que os alunos se sentiram motivados pela 

representação da profissão de engraxate e da sua contextualização no centro de 

Goiânia. 

Excertos do Protocolo 8: 

“A aula iniciou-se com o tempo bastante reduzido, tendo-se apenas 25 minutos para a 

realização das atividades que tinham sido propostas para aquela sessão. Por razão do 

tempo reduzido, não realizou-se a prática de solfejo, que tinha como objetivo trabalhar a 

afinação com os alunos, e a explicação do conteúdo teórico sobre o bigrama, utilizando a 

nota Sol como primeira nota no bigrama”. 

“O professor iniciou com a prática de improvisação, sendo que a atividade constituiu-se da 

seguinte maneira: 1 - Os alunos se posicionavam em lugares diferentes na sala de aula, com 

uma distância razoável entre eles; 2 - O professor cantou uma melodia improvisada no 

ouvido de uma aluna, e esta cantou no ouvido de outro participante, e assim por diante, 

chegando por fim ao último aluno participante da atividade, e este por sua vez, era 

solicitado pelo professor para que cantasse a melodia que tinha escutado. É interessante 

ressaltar que a melodia já estava totalmente diferente, contudo, o professor realizou apenas 
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uma vez esta atividade. Observa-se que houve uma resposta positiva no sentido de 

participação e satisfação por parte dos alunos durante a realização desta atividade”. 

“Em seguida o professor expôs diferentes maneiras de se executar a cabaça-tamanho 

pequeno e médio. Depois, deu-se início a atividade com a pequena peça O Engraxate. O 

professor pediu aos alunos, que analisassem e indicassem as simbologias de notação 

musical presentes na partitura da peça O Engraxate. Exemplo: Qual a clave utilizada? 

Percebeu-se que os alunos não revisavam os conteúdos”. 

“Em seguida os alunos cantaram a melodia juntamente com a letra da peça O Engraxate. 

[...] Observa-se que no início desta atividade os alunos apresentaram dificuldade com 

afinação da melodia proposta na peça. Contudo no decorrer da atividade a afinação foi 

alcançada de maneira prazerosa, pois, destaca-se o envolvimento dos alunos nesta 

atividade”. 

“Ressalta-se as duas atividades que não foram realizadas: Prática de Solfejo e a Cantiga 

de Roda: O Caracol. Contudo os resultados da aula em termos de envolvimento do grupo 

como um todo, foi bastante positivo, visto que o repertório utilizado envolvia, a 

representação do tema O Engraxate. Assim percebeu-se que os alunos se sentiram 

motivados pela representação da profissão de engraxate e da sua contextualização no 

centro de Goiânia”. 

Planejamento da Sessão 9: 

SONORA 9                                                                   DATA: 17/03/ 2014 

 

APRECIAÇÃO E PRÁTICA DE INSTRUMENTOS ALTERNATIVOS 

Instrumentos alternativos sugeridos:  

 Colheres; garrafas de plástico de 500 mL que contenham arroz; saleiro com 

pedrinhas ou arroz; caixinha com palitos; pequena corneta; copos de alumínio; 

corneta- tamanho médio; garrafa de plástico vazio e o uso da colher para a raspagem; 

corneta- tamanho grande; frigideira- tamanho pequeno + lixa de unha ou pequeno 

pente com cabo; cabaça- tamanho pequeno e médio; garrafas de plástico de 1,5 L ou 

2,0 L que contenham arroz. 
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PARÂMETROS DO SOM 

 

PRÁTICA DE IMPROVISAÇÃO 

Canção folclórica sugerida: Mulher Rendeira. Zé do Norte/ Virgulino Ferreira. 

Repertório sugerido: Feira de Mangaio - Compositor: Gloria Gadelha e Sivuca 

(1930- 2006). 

Protocolo 9: 

 A aula iniciou-se com um aquecimento. 

 O professor pediu aos alunos que fizessem uma roda. 

 Pediu-se para que os alunos erguem-se os braços para cima, inspirando e contando 

mentalmente cinco segundos e, depois mantendo os braços pra cima, prendessem a 

respiração (contando cinco segundos) e por fim, os alunos desciam os braços, 

expirando, e realizando novamente a contagem em cinco segundos. 

 Depois o professor explicou brevemente sobre os parâmetros do som, utilizando os 

instrumentos alternativos.  

 Foram utilizados-além da garrafa de plástico de 1,5 L ou 2,0 que continham arroz- a 

cabaça e a caixinha de palitos. 

 Em seguida o professor propôs uma atividade com a canção Mulher Rendeira. 

 Dividiu-se o círculo em duas partes- uma de cada lado- (buscando simular o contexto 

em sala-de-aula das próprias pedagogas). 

 O professor cantava o primeiro verso da canção Mulher Rendeira e um dos lados 

respondia com o verso seguinte. 

 

DURAÇÃO      

ALTURA                                                           TIMBRE                                                                            

 

INTENSIDADE    

 

                                   



    

 95 

    

  

Exemplo: 

 O professor cantava (perguntava): Olê, muié rendeira. 

 1 grupo cantava (respondia): Olê, muiê rendá. 

 O professor cantava (perguntava): Tu me ensina a fazer renda. 

 2 grupo cantava (respondia): Que eu te ensino a namorar. 

 Depois de os alunos (as) terem aprendido a melodia e a letra propôs-se outra atividade 

para o entendimento dos parâmetros do som, sendo realizada da seguinte forma: 

 Um aluno ficava no meio da roda, de olhos vendados. 

 O professor cantava o primeiro verso da canção Mulher Rendeira- e depois 

indicava com um gesto que um dos lados da roda respondessem- com o verso 

seguinte. 

 Em seguida o educador interrompia a canção e perguntava ao aluno de olhos 

vendados sobre um dos parâmetros. Ou seja se a pergunta fosse sobre timbre, 

perguntava-se qual o instrumento que estava sendo tocado.  

 Se o aluno acertasse então este trocava de lugar com o que tinha executado o 

instrumento; se errasse continuava no meio da roda. 

 Os alunos demonstraram concentração durante a realização da atividade. 

OBSERVAÇÃO: Porém antes de fazer esta atividade, o educador musical trabalhou o que 

era pulsação, pedindo para que as alunas, tocassem numa determinada pulsação, e em 

seguida o educador cantou a canção Mulher Rendeira utilizando o instrumento alternativo. 

 Os alunos (as) demonstraram, também, capacidade e precisão no ato de marcar a 

pulsação solicitada e também afinação ao cantar a melodia. 

 Em seguida realizou-se outra atividade utilizando outra canção, desta vez, 

instrumental, Feira de Mangaio. 

 O professor explicou sobre a importância de se pesquisar e conhecer o compositor 

da obra. 

 Em seguida colocou-se para tocar no aparelho de som a música Feira de Mangaio. 

 Propôs-se marcar uma pulsação solicitada pelo professor (de acordo com a música 

Feira de Mangaio) e improvisar com I. A (Instrumento alternativo). 

 Nesta atividade dois alunos (as) entravam na roda e ficavam dançando e 

improvisando com o instrumento. 
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 Os alunos demonstraram-se bastante entusiasmo com a atividade- com expressões 

de satisfação ao realiza-la. A proposta teve êxito quanto a prática dos instrumentos 

alternativos. 

Excertos do Protocolo 9: 

“A aula iniciou-se com um aquecimento. [...] Depois de os alunos (as) terem aprendido a 

melodia e a letra propôs-se outra atividade para o entendimento dos parâmetros do som, 

[...] Os alunos demonstraram concentração durante a realização da atividade”. 

“Porém, antes de fazer esta atividade, o educador musical trabalhou o que era pulsação, 

pedindo para que as alunas, tocassem numa determinada pulsação, e em seguida o 

educador cantou a canção Mulher Rendeira utilizando o instrumento alternativo. Os alunos 

(as) demonstraram, também, capacidade e precisão no ato de marcar a pulsação solicitada 

e também afinação ao cantar a melodia”. 

“Em seguida realizou-se outra atividade utilizando outra canção, desta vez, instrumental, 

Feira de Mangaio. O professor explicou sobre a importância de se pesquisar e conhecer o 

compositor da obra. Em seguida colocou-se para tocar no aparelho de som a música Feira 

de Mangaio. Propôs-se marcar uma pulsação solicitada pelo professor (de acordo com a 

música Feira de Mangaio) e improvisar com I. A (Instrumento alternativo). Nesta atividade 

dois alunos (as) entravam na roda e ficavam dançando e improvisando com o instrumento. 

Os alunos demonstraram-se bastante entusiasmo com a atividade- com expressões de 

satisfação ao realiza-la. A proposta teve êxito quanto a prática dos instrumentos 

alternativos”. 

Planejamento da Sessão 10: 

SONORA 10                                                            DATA: 07/04/2014 

PRÁTICA DE SOLFEJO  

Repertorio Sugerido: A Rã.                                  Compositor: João Donato.  
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Figura 39 – A Rã, de João Donato. 

Instrumentos alternativos sugeridos:   

 Colheres; garrafas de plástico de 500 mL que contenham arroz; saleiro com 

pedrinhas ou arroz; caixinha com palitos; pequena corneta; copos de alumínio; 

corneta- tamanho médio; garrafa de plástico vazio e o uso da colher para a raspagem; 

corneta- tamanho grande; frigideira- tamanho pequeno + lixa de unha ou pequeno 

pente com cabo; cabaça- tamanho pequeno e médio; garrafas de plástico de 1,5 L ou 

2,0 L que contenham arroz; recipiente de isopor em forma de prato, acompanhado de 

uma tampa e/ou que contenha pedrinhas ou arroz.  

PRÁTICA DE IMPROVISAÇÃO (Figura 40) 
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Protocolo 10: 

SONORA 10 

 Primeiramente fez-se uma breve retrospectiva da última aula, neste caso Sonora 9, 

visto que havia três semanas sem as aulas de música. 

 O professor falou sobre os exercícios de aquecimento utilizado na última aula, e 

sobre o repertório. 

 Nesta aula houve dificuldade na organização do espaço pois como o pesquisador não 

quis e nem podia interromper o primeiro momento da aula que fazia parte da 

disciplina obrigatória do curso, e da qual a professora estava cedendo parte da sua 

aula para a realização da pesquisa, houve pouco para deixar organizado o espaço da 

sala de aula, o que gerou consequências diretas no aproveitamento do espaço para a 

realização da vivencia musical. 

Tendo em conta que a música, modo peculiar de 

se organizar experiências, atende a diferentes 

aspectos do desenvolvimento humano (físico, 

mental, social, emocional, espiritual), infere-se 

ser possível recortar seu papel como agente 

facilitador e integrador do processo educacional, 

enfatizando desse modo sua importância nas 

escolas em virtude de sua ação multiplicadora de 

crescimento (SEKEFF, 2007, p. 18) 

Referências:  SEKEFF, M. L. Da música, seus 

usos e recursos. 2. ed. São Paulo: Editora 

UNESP, 2007. 
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 Primeiramente fez-se um aquecimento, pedindo aos alunos que erguem-se os ombros 

inspirando, depois os seguravam contando durante cinco segundos, e por fim 

soltando os ombros.  

 Depois falou-se rapidamente sobre a Prática de Solfejo, que consiste na execução das 

notas com sua respectiva duração. 

 Em seguida realizou-se a atividade com a música A Rã do compositor João Donato. 

 

Figura 41 – A Rã, de João Donato. 

 O professor explicou sobre algumas indicações nas partituras, tais como: qual é o 

ritmo da música, o que significava o ritornelo. 

 Explicou-se que o sinal no fim do pentagrama teria a função de repetição do trecho 

e que se chamava ritornelo. Também explicou-se sobre a fermata. 

 O professor explicou sobre o I.A (instrumento alternativo) utilizado nesta respectiva 

vivencia musical, relatando também a respeito do seu custo. 

25 recipientes- no valor total de 15, 00 R$ 

 Depois cantou-se a melodia com o acompanhamento do teclado.  

 Primeiro cantou-se com a letra utilizada pelo compositor João Donato: 

Corogodo- corogodogodo- quereguede- quereguedeguede- gazaingue- gazaingue- ingue 

quiringuindim- quiringuindi-guindi. 

 Percebeu-se que os alunos tiveram grande dificuldade no entendimento desta letra. 

 O professor utilizou como alternativa (procedimento planejado com antecedência) as 

sílabas: padabada- padabada-bada. Notou-se que a partir deste procedimento, os 

alunos conseguiram cantar a melodia e o ritmo juntamente com a letra. 
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 Os alunos cantaram afinados e apresentaram uma precisão rítmica quanto aos grupos 

rítmicos presentes na música A Rã, porém, notou-se que um dos participantes, estava 

em outra afinação. 

 Depois passou-se para a atividade que seria realizada em pares (duplas). 

 Embora no início desta atividade, alguns alunos (as) tenham demonstrado dificuldade 

em entender a atividade, notou-se um aproveitamento por parte da maioria dos 

alunos. A atividade consistia da seguinte forma: 

 Um aluno (a) girava em torno de seu par, que ficava parado no centro. 

 O aluno que girava segurava o recipiente sem a tampa (como se estivesse segurando 

um pandeiro) e realizava o seguinte movimento: 

 Toque no fundo do recipiente e em seguida realizando dois movimentos consecutivos 

para cima com os braços e as mãos segurando o instrumento.  

 Os alunos participaram desta atividade demonstrando interesse e entusiasmo, porem 

o espaço prejudicou a realização desta atividade, pois para alguns participantes não 

houve espaço suficiente para fazer o giro. 

 Em seguida pediu-se aos alunos (as) que deixassem o I. A, dando-se prosseguimento 

à próxima atividade da vivência. 

 A atividade foi realizada da seguinte maneira:  

 O aluno movimentava um passo para o lado esquerdo e depois para o lado 

direito, seguindo o ritmo binário da música. 

 Em seguida erguia os braços duas vezes para cima, também seguindo o ritmo 

binário, sendo que este movimento, tinha como objetivo representar o salto 

da rã. 

 Os alunos participaram apresentando interesse e interação, contudo pelo fato de o 

tempo da aula já estar quase no final, e por alguns alunos durante o momento de 

realizar a atividade, estarem enfatizando que já tinham que ir embora, a atividade 

perdeu um pouco da sua dinâmica. 

Excertos do Protocolo 10: 

“Primeiramente fez-se uma breve retrospectiva da última aula, neste caso Sonora 9, visto 

que havia três semanas sem as aulas de música. [...] Nesta aula houve dificuldade na 

organização do espaço pois como o pesquisador não quis e nem podia interromper o 

primeiro momento da aula que fazia parte da disciplina obrigatória do curso, e da qual a 
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professora estava cedendo parte da sua aula para a realização da pesquisa, houve pouco 

para deixar organizado o espaço da sala de aula, o que gerou consequências diretas no 

aproveitamento do espaço para a realização da vivencia musical”. 

“Depois cantou-se a melodia com o acompanhamento do teclado. [...] Primeiro cantou-se 

com a letra utilizada pelo compositor João Donato: Corogodo- corogodogodo- quereguede- 

quereguedeguede- gazaingue- gazaingue- ingue quiringuindim- quiringuindi-guindi. 

Percebeu-se que os alunos tiveram grande dificuldade no entendimento desta letra. O 

professor utilizou como alternativa (procedimento planejado com antecedência) as sílabas: 

padabada- padabada-bada. Notou-se que a partir deste procedimento, os alunos 

conseguiram cantar a melodia e o ritmo juntamente com a letra”. 

“Os alunos cantaram afinados e apresentaram uma precisão rítmica quanto aos grupos 

rítmicos presentes na música A Rã, porém, notou-se que um dos participantes, estava em 

outra afinação”. 

“Depois passou-se para a atividade que seria realizada em pares (duplas). Embora no 

início desta atividade, alguns alunos(as) tenham demonstrado dificuldade em entender a 

atividade, notou-se um aproveitamento por parte da maioria dos alunos”. 

“Os alunos participaram desta atividade demonstrando interesse e entusiasmo, porem o 

espaço prejudicou a realização desta atividade, pois para alguns participantes não houve 

espaço suficiente para fazer o giro”. 

“Em seguida pediu-se aos alunos (as) que deixassem o I. A, dando-se prosseguimento à 

próxima atividade da vivência. [...] Os alunos participaram apresentando interesse e 

interação, contudo pelo fato de o tempo da aula já estar quase no final, e por alguns alunos 

durante o momento de realizar a atividade, estarem enfatizando que já tinham que ir 

embora, a atividade perdeu um pouco da sua dinâmica”. 
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5.2.2 ANÁLISE PARCIAL - DADOS DOS PROTOCOLOS 

Pôde-se analisar, como resultados da análise dos Protocolos, ressaltados nos 

Excertos, os elementos importantes para as práticas musicais e para o ensino dos conteúdos 

propostos, que são os relatados a seguir:  

 1 - A aula de vivência musical com o uso de instrumentos de maneira criativa, desenvolve 

a concentração e os movimentos corporais, levando à satisfação com a atividade; 

2 - As atividades de criatividade em sala de aula devem ser supervisionadas a partir das 

propostas do professor de música, constantemente; 

3 - Os alunos apresentam dificuldades com marcação rítmica quando não têm experiência 

anterior. Na medida em que as aulas são realizadas, progressos são observados na 

coordenação motora, bem como na marcação rítmica;  

4 - Os alunos, quando convidados de maneira adequada à participação nas atividades, podem 

desenvolver habilidades, como a improvisação em grupo; 

5 - A cada aula de música, o professor da disciplina pode e deve refletir sobre as 

metodologias que resultaram ou não em benefício para os alunos; 

6 - As atividades de canto de melodias conhecidas promovem a participação dos alunos; 

7 - A afinação é um conteúdo importante nas aulas de musicalização e deve ser praticado 

nas aulas, sob o risco de não haver aproveitamento nas atividades do canto em grupo; 

8 - Nas aulas práticas pode-se observar que o aluno leigo em música pode apresentar 

dificuldades de marcação rítmica e em imitação das melodias propostas pelo professor. Isso 

indica que estes dois conteúdos musicais devem ser ensinados; 

9 - Observa-se que a improvisação em sala de aula pode desenvolver a precisão na marcação 

rítmica, na afinação e na desenvoltura corporal; 

10 - Com a atividade do solfejo, pode-se observar diferentes dificuldades e/ou facilidades 

na emissão dos intervalos; 

11 - Quando solicitadas as atividades de corpo/movimento, pode-se observar que os alunos 

apresentam diferenças individuais quanto à coordenação motora; 

12 - As atividades de movimento e canto simultâneo podem resultar em interação e 

motivação, para o grupo participante; 

14 - A marcação rítmica ajuda os movimentos das atividades de roda e beneficiam a 

aprendizagem da afinação; 

15 - Observa-se que a utilização da palavra combinada com o ritmo, ajuda na execução 

musical com instrumentos alternativos; 
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16 - As atividades de corpo e movimento, bem como a marcha, ajudam na sincronização dos 

movimentos de cada aluno, uma vez que realizados em ambientes amplos, em áreas maiores 

(espaços amplos); 

17 - É importante que o professor de música possa fazer transposição das tonalidades em 

sala de aula, para atender às necessidades dos alunos; 

18 - Os conteúdos teóricos são melhor aprendidos se exemplificados com instrumentos, 

neste caso, alternativos; 

19 - Não há evasão na atividade, quando o aluno está interessado e envolvido na aula de 

música; 

20 - À medida que a aprendizagem vai acontecendo, a motivação dos alunos em participar 

da improvisação e/ou criação, aumenta em sala de aula; 

21 - Os aquecimentos, no início da aula, beneficiam a participação e a concentração dos 

alunos nas atividades propostas; e 

22 - A precisão da pulsação melhora com a vivência e/ou prática, bem como o uso do 

instrumento alternativo. 

Pôde-se, da mesma forma, analisar os elementos que interferem negativamente para 

as práticas musicais e para o ensino dos conteúdos propostos, que são os relatados a seguir:  

1 - A falta de planejamento do professor dificulta a condução da aula de música, pois que 

pode levar ao desinteresse, ou às demonstrações de fadiga, uma vez que as atividades 

envolvem corpo/movimento, atenção e audição; 

2 - Alguns conteúdos musicais podem levar o professor ao extrapolar da duração da aula 

planejada;  

3 - Nota-se que deve haver tempo adequado disponibilizado pela instituição para o ensino 

dos conteúdos da aula de música. Quando este tempo não é disponibilizado, o aprendizado 

não acontece (vide Protocolos 2 e 3); 

4 - Salas de aulas de música em área reduzida prejudicam o ensino/aprendizagem, a 

movimentação/marcha e a improvisação/criação. Espaços amplos para movimentação levam 

à satisfação do aluno; 

5 - Alunos de música demonstram desânimo quando estão apresentando dificuldades de 

aprendizagem do conteúdo ministrado; 

6 - As letras utilizadas pelo professor de música para ensinar melodias têm que fazer sentido 

para o aluno participante, sob o custo de dificultar a aprendizagem. 

 

5.3 EXCERTOS E OS COMENTÁRIOS FEITOS PELO JÚRI 

Os vídeos analisados consistiram de aulas gravadas, referentes à segunda coleta de 

dados; e não, do projeto piloto somente. Apresenta-se, na sequência, na íntegra, os 3 



    

 104 

    

  

conjuntos de análises de dados feitos pelo júri constituído, resultantes das observações feitas 

a partir da apresentação de fitas gravadas de todas as sessões/aulas, que consolidaram a 

Experiênci-Ação.   

Depois de cada apresentação dos dados, na íntegra, elaborou-se os Excertos dos 

dados, na tentativa de detectar os elementos, os aspectos e os fatores mais importantes das 

observações do júri (sobre o que aconteceu na pesquisa). As identidades dos professores 

participantes é mantida em sigilo:  

 

ANÁLISE – Profª. N. P. (Doutora, educadora musical) 

Vídeo 1 

Após orientação do professor, o grupo composto de 9 alunas e 1 aluno fica em 

círculo para participar da primeira atividade. Acompanham a música executada no aparelho 

de som e executam de modo livre movimentos rítmicos com objetos nas mãos – em grupo e 

individualmente. Percebe-se que, quando em grupo, os alunos ficam mais à vontade, 

inclusive, duas moças se destacam pelo movimento que fazem tão espontaneamente com o 

próprio corpo. Ao serem designados para que realizem os ritmos individualmente, há maior 

constrangimento, apesar de ninguém se negar a fazer. 

Em um segundo momento, deixam os objetos no chão e fazem movimentos laterais 

com o corpo, conforme é designado pelo professor. Os risos e as conversas são inevitáveis, 

talvez pelo receio de se expor ou de movimentar-se de forma “errada”. Nem todos 

conseguem harmonia e coerência rítmica no movimento, dando a impressão que a audição 

da música está em segundo plano. 

Os alunos são orientados a conscientizar-se do compasso na medida em que o 

professor conta os tempos. Há uma certa dispersão ao ponto de uma aluna interromper o 

professor para fazer um comentário, que gera o canto de “Carneirinho, Carneirão”, com 

todos marcando ritmos variados em seus objetos. Alguns demonstram pouca percepção do 

pulso da música e pouca coordenação motora para realizar qualquer movimento coerente 

com o que está sendo cantado. De um modo geral, a maioria da turma canta afinado, sendo 

que alguns alunos cantam a melodia uma oitava abaixo. 
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É repassado aos alunos o padrão quaternário de regência, para que imitem o 

professor – sem música. A princípio, parece que a atividade sem audição não faz sentido 

para os alunos, sobretudo, quando as dinâmicas são mudadas rapidamente e quando o 

professor permite muitos comentários durante as atividades. Como todos ficam em círculo 

o tempo todo, a exposição excessiva e o trabalho predominantemente coletivo priva a 

experiência individual e autônoma. 

Há sempre uma certa dispersão e conversas paralelas durante a aula – o que 

atrapalha muito as execuções e a concentração. 

Excertos do vídeo 1 

“Percebe-se que, quando em grupo, os alunos ficam mais à vontade, inclusive, duas moças 

se destacam pelo movimento que fazem tão espontaneamente com o próprio corpo. Ao serem 

designados para que realizem os ritmos individualmente, há maior constrangimento, apesar 

de ninguém se negar a fazer”. 

“deixam os objetos no chão e fazem movimentos laterais com o corpo [...]. Nem todos 

conseguem harmonia e coerência rítmica no movimento, dando a impressão que a audição 

da música está em segundo plano”. 

“Os alunos são orientados a conscientizar-se do compasso na medida em que o professor 

conta os tempos. Alguns demonstram pouca percepção do pulso da música e pouca 

coordenação motora para realizar qualquer movimento coerente com o que está sendo 

cantado. [...] a maioria da turma canta afinado, sendo que alguns alunos cantam a melodia 

uma oitava abaixo”. 

“É repassado aos alunos o padrão quaternário de regência, para que imitem o professor – 

sem música. A princípio, parece que a atividade sem audição não faz sentido para os 

alunos”, [...] 

“Como todos ficam em círculo o tempo todo, a exposição excessiva e o trabalho 

predominantemente coletivo priva a experiência individual e autônoma”. 

Vídeo 2 

A turma canta uma frase musical, que é repetida exaustivamente. Conforme 

orientação dada, devem sentar no chão em duas fileiras. As muitas conversas dispersam e 



    

 106 

    

  

interferem na falta de envolvimento com a atividade. Mais uma vez, os movimentos tornam-

se pouco musicais, atendo-se à contagem dos tempos e à preocupação com a precisão das 

batidas do pulso – considerando que o estímulo musical nem sempre permeia os exercícios.   

Comparando o vídeo 2 com o plano de aula 2, não há clareza entre conteúdo e 

metodologia, inclusive, o exercício indicado como “solfejo” transforma-se em um exercício 

de repetição de intervalos cantados – com sons e palavras. Os alunos participam cantando 

com exatidão as notas, com exceção de um ou outro que não alcança as alturas.  

Ao final, mais uma canção é ensinada com base em movimentos corporais e batidas 

nos objetos, permitindo momento de improvisação individual. Nas improvisações, percebe-

se que ficam mais à vontade, na medida em que variam a altura (transpondo para mais grave) 

e o ritmo da canção. Os movimentos ficam mais musicais e mais espontâneos, demonstrando 

que estão vendo mais sentido no que estão cantando. Obs.: Não parece contemplado na aula 

alguns conteúdos teóricos previstos no plano. 

Excertos do vídeo 2 

“A turma canta uma frase musical, que é repetida exaustivamente”. 

 [...] os movimentos tornam-se pouco musicais, atendo-se à contagem dos tempos e à 

preocupação com a precisão das batidas do pulso [...] 

“Comparando o vídeo 2 com o plano de aula 2, não há clareza entre conteúdo e 

metodologia, inclusive, o exercício indicado como “solfejo” transforma-se em um exercício 

de repetição de intervalos cantados – com sons e palavras”. 

“Ao final, mais uma canção é ensinada com base em movimentos corporais e batidas nos 

objetos, permitindo momento de improvisação individual.  

“Nas improvisações, percebe-se que ficam mais à vontade, na medida em que variam a 

altura (transpondo para mais grave) e o ritmo da canção. Os movimentos ficam mais 

musicais e mais espontâneos, demonstrando que estão vendo mais sentido no que estão 

cantando”. 

Vídeo 3 

A fala da parte inicial do vídeo não foi compreensível. Foi trabalhada a canção 

“Gatinha parda” com instrumentos alternativos percussivos, e o que foi percebido foi a 
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dificuldade de se reproduzir na altura correspondente ao que estava sendo usado como 

referência. A cada entoação, os alunos [baixavam a altura, cantando em um tom mais para 

médio e grave. Devido ao número de repetições, muitas delas ficaram bem desencontradas 

ao serem cantadas coletivamente, mas a turma, composta de 7 alunas, parece ter 

compreendido a proposta e todas participaram ativamente. 

Os instrumentos foram mantidos para que recitassem um trecho onde deveriam 

andar lateralmente na roda e marcar o ritmo com os instrumentos. Não se percebe um padrão 

rítmico e uma clareza do que se pretende, mas todas as alunas participam – algumas, 

marcando o ritmo de forma esperada com o ritmo da música; outras, não demonstram senso 

rítmico. Na atividade que é feita em fileiras, as alunas marcam a subdivisão de tempo com 

as colheres nas mãos, enquanto fazem marcação de tempo nos pés, ao mesmo tempo que 

recitam o texto. Uma aluna compartilha a dificuldade de coordenação motora-  dificuldade 

percebida especificamente por grande parte da turma nesta atividade proposta.  

Em algum momento do vídeo, a imagem da turma não aparece, pois saem da sala 

andando, batendo o ritmo e recitando a frase recitada. As dificuldades parecem persistir e os 

gestos são pouco musicais – talvez por conta da excessiva repetição da frase recitada e pela 

falta de estímulo de algo que provocasse mais o senso rítmico e o canto de uma melodia 

mais variada, ou uma música mais rica de recursos. Posteriormente, é introduzida uma linha 

melódica para a letra, que é cantada individualmente em uma atividade de identificação: aí, 

percebe que a melodia é entoada de forma desafinada pela maioria das alunas – aspecto que 

foi ignorado pelo professor, talvez por não ser a prioridade naquele momento. 

Excertos do vídeo 3 

“Foi trabalhada a canção “Gatinha parda” com instrumentos alternativos percussivos, e o 

que foi percebido foi a dificuldade de se reproduzir na altura correspondente ao que estava 

sendo usado como referência”. 

“Devido ao número de repetições, muitas delas ficaram bem desencontradas ao serem 

cantadas coletivamente, mas a turma, composta de 7 alunas, parece ter compreendido a 

proposta e todas participaram ativamente”. 

“Não se percebe um padrão rítmico e uma clareza do que se pretende, mas todas as alunas 

participam – algumas, marcando o ritmo de forma esperada com o ritmo da música; outras, 

não demonstram senso rítmico”. 



    

 108 

    

  

“Na atividade que é feita em fileiras, as alunas marcam a subdivisão de tempo com as 

colheres nas mãos, enquanto fazem marcação de tempo nos pés, ao mesmo tempo que 

recitam o texto”. 

“As dificuldades parecem persistir e os gestos são pouco musicais – talvez por conta da 

excessiva repetição da frase recitada e pela falta de estímulo de algo que provocasse mais 

o senso rítmico e o canto de uma melodia mais variada, ou uma música mais rica de 

recursos”. 

Vídeo 4 

O professor bateu diferentes células rítmicas para que fossem repetidas (como 

introdução à canção Amanheceu em Goiânia). Com palmas e batidas na perna, a turma 

repetiu, sendo que a maioria o fez sem precisão rítmica, não demonstrando boa memória e 

compreensão da pulsação e do ritmo. 

Depois, foi ensinada a melodia da canção. De posse dos objetos sonoros, cantaram 

a canção acompanhando com batidas diversas – umas alunas bateram o ritmo e melodia na 

colher; outras, mantiveram a pulsação, e outras, a subdivisão do pulso. Em algum momento, 

foi corrigida entonação correta do som, com o auxílio do violão. Percebe-se que pode haver 

um certo constrangimento no caso de alguém ter que cantar sozinho a melodia. 

Obs.: Esta parte da aula do vídeo 3 aparece na descrição do plano de aula 2. 

Excertos do vídeo 4 

“O professor bateu diferentes células rítmicas para que fossem repetidas (como introdução 

à canção Amanheceu em Goiânia)”. 

“Com palmas e batidas na perna, a turma repetiu, sendo que a maioria o fez sem precisão 

rítmica, não demonstrando boa memória e compreensão da pulsação e do ritmo”. 

[...] “De posse dos objetos sonoros, cantaram a canção acompanhando com batidas 

diversas – umas alunas bateram o ritmo e melodia na colher; outras, mantiveram a 

pulsação, e outras, a subdivisão do pulso”. 
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Vídeo 5 

Utilizando garrafas e colheres, e ao som de Saint-Saëns, os alunos foram orientados a andar, 

mas devido à falta de clareza do que se desejava obter, creio que atividade não cumpriu o 

seu fim, pois os alunos não sabiam o que fazer com as garrafas e colheres, e em que batida 

deveriam andar. 

Em outro exercício, deveriam repetir um trecho rítmico, em que posteriormente, 

fizeram um movimento corporal. A coreografia não foi bem articulada, nem 

individualmente, nem em conjunto, fazendo-se perceber que até os passos estavam 

descoordenados com o ritmo do texto. 

Obs.: A princípio, a mudança do objeto não representa um maior envolvimento com a 

atividade, assim como não interfere na resposta musical dos alunos, dando a impressão que 

se fizesse parte das atividades com palmas ou percussão corporal, a percepção aconteceria 

da mesma forma.  

Excertos do vídeo 5 

“Utilizando garrafas e colheres, e ao som de Saint-Saëns, os alunos foram orientados a 

andar, [...] devido à falta de clareza do que se desejava obter, creio que atividade não 

cumpriu o seu fim, pois os alunos não sabiam o que fazer com as garrafas e colheres, e em 

que batida deveriam andar”. 

“Em outro exercício, deveriam repetir um trecho rítmico, em que posteriormente, fizeram 

um movimento corporal”. 

“A coreografia não foi bem articulada, [...], fazendo-se perceber que até os passos estavam 

descoordenados com o ritmo do texto”. 

Vídeo 6 

Em círculo, sentados no chão, são conduzidos a cantar Alma Sonora III, marcando a 

pulsação na garrafa/colher. Em determinado momento, quando cantam individualmente, 

percebe dificuldade em obter um som afinado – geralmente, a região cantada tende para 

grave. A turma é conduzida a repetir gestos para acompanhar a canção – coreografia que se 

transforma em refrão, intercaladas com improvisação individual, onde recitam a letra da 

canção de maneira livre. Percebe-se que tanto aqui quanto em outras atividades que 
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envolvem improvisação, há uma motivação especial, transformando o momento em algo 

mais descontraído e prazeroso – apesar de constrangedor para alguns alunos. 

Na segunda parte do vídeo, a turma ouve uma música instrumental no aparelho de 

som e assistem a demonstração de uma dança em dupla realizada pelo professor com uma 

aluna. Dá a entender que todos dançariam logo em seguida – o que não acontece. Voltam a 

pegar as garrafas para executar o próximo exercício, mas não executam o ritmo conforme 

esperado.  

A dinâmica da dança acontece depois, gerando um bom envolvimento de todos. Por 

alguns momentos, dá a impressão que segurar o objeto, mesmo que se configure em um 

instrumento musical alternativo, limita a expressão da musicalidade. O tempo investido na 

atividade parece também contribuir para um maior ou menor envolvimento com a mesma – 

pois o que se percebe muitas vezes, quando a música é exaustivamente repetida, que parte 

da turma demonstra pouca motivação. Se tais atividades fossem ministradas para um grupo 

de crianças, certamente, teriam que ser abreviadas, se não adequadas em alguns aspectos, 

para resultados mais satisfatórios. 

Excertos do vídeo 6 

“Em círculo, sentados no chão, são conduzidos a cantar Alma Sonora III, marcando a 

pulsação na garrafa/colher”. 

[...] “A turma é conduzida a repetir gestos para acompanhar a canção – coreografia que 

se transforma em refrão, intercaladas com improvisação individual, onde recitam a letra 

da canção de maneira livre”. 

“Percebe-se que tanto aqui quanto em outras atividades que envolvem improvisação, há 

uma motivação especial, transformando o momento em algo mais descontraído e 

prazeroso” [...]. 

[...] a turma ouve uma música instrumental no aparelho de som e assistem a demonstração 

de uma dança em dupla realizada pelo professor com uma aluna. 

“A dinâmica da dança acontece depois, gerando um bom envolvimento de todos”. 

“ Por alguns momentos, dá a impressão que segurar o objeto, mesmo que se configure em 

um instrumento musical alternativo, limita a expressão da musicalidade”. 
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“O tempo investido na atividade parece também contribuir para um maior ou menor 

envolvimento com a mesma” [...]. 

 

Vídeo 7 

De posse de objetos sonoros diversos, repetem ritmo demonstrado pelo professor e 

em seguida recitam texto. Nos poucos momentos que o professor toca algo no violão, o som 

parece empolgar parte da turma. Talvez se parte das atividades fossem conduzidas pelo 

acompanhamento ao violão, o resultado fosse mais participativo ainda – tanto, que nas partes 

que isso acontece, os alunos demonstram mais prazer para cantar e dançar. 

Excertos do vídeo 7 

[...] “Talvez se parte das atividades fossem conduzidas pelo acompanhamento ao violão, o 

resultado fosse mais participativo ainda – tanto, que nas partes que isso acontece, os alunos 

demonstram mais prazer para cantar e dançar”. 

Vídeo 8 

Ao solicitar batidas em tempos específicos, a turma parece compreender e permanecer 

atenta. As batidas acontecem como previsto, desde que não tenham que cantar nada, o que 

nos leva a pensar que qualquer atividade que exija coordenação motora excede ao nível da 

turma. Em outra atividade, a melodia é ensinada ao violão e o que pode ser percebido é que 

parte da turma canta na altura e outra parte canta uma 8ª abaixo. A aula não evolui com a 

mesma empolgação, pois há muitas conversas paralelas e o fluxo das atividades é lento, 

dando tempo pra dispersar. 

Excertos do vídeo 8 

“Ao solicitar batidas em tempos específicos, a turma parece compreender e permanecer 

atenta”. 

[...] “a melodia é ensinada ao violão e o que pode ser percebido é que parte da turma canta 

na altura e outra parte canta uma 8ª abaixo”. 

[...] “e o fluxo das atividades é lento, dando tempo pra dispersar”. 
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Vídeo 10 

Com pratinhos de isopor nas mãos, aprendem a música A Rã. Pelo ritmo, percebe-

se que se comparado ao aprendizado de outras canções, os alunos se mostram mais 

interessados. A aula parece mais descontraída do que as anteriores. São repassados gestos e 

batidas para utilizar os pratos de isopor, de modo que quando a música é tocada no aparelho 

de som, alguns tentam acompanhar os gestos aprendidos. Talvez por já se ter estabelecido 

um tipo de gesto e de batida, alguns tenham dificuldade em assimilar, logo, fica pouco 

espontâneo e musical para alguns. Então o professor treina o movimento com todos sem 

utilização de objetos, fazendo com que a consciência corporal seja desenvolvida. 

Posteriormente, acompanham a canção com palmas e passando um pandeiro. Alguns ficam 

um tanto perdidos no ritmo, apesar de participarem da dinâmica. Depois de alguns minutos, 

o resultado melhora no que se refere a um movimento corporal condizente como o ritmo da 

música. 

Excertos do vídeo 10 

“Com pratinhos de isopor nas mãos, aprendem a música A Rã. Pelo ritmo, percebe-se que 

se comparado ao aprendizado de outras canções, os alunos se mostram mais interessados”. 

“São repassados gestos e batidas para utilizar os pratos de isopor, de modo que quando a 

música é tocada no aparelho de som, alguns tentam acompanhar os gestos aprendidos”. 

“Posteriormente, acompanham a canção com palmas e passando um pandeiro. Alguns 

ficam um tanto perdidos no ritmo, apesar de participarem da dinâmica. Depois de alguns 

minutos, o resultado melhora no que se refere a um movimento corporal condizente como o 

ritmo da música”. 

Vídeo 11 

Depois de alguns minutos de reflexão sobre a influência da música e que tipo de 

desenvolvimento promove no indivíduo, o professor conduziu um alongamento corporal 

seguido de um exercício rítmico. Todos deveriam imitar as batidas – cada um no seu objeto 

(balde, garrafas). Aprenderam a canção Seu Gari, cantando apenas a melodia. 

Intuitivamente, uma aluna vai marcando o ritmo, ora marcando pulsação, ora marcando o 

ritmo da melodia. O professor então determina a batida comum a todos e tenta fazer com 

que a turma cante a melodia. Como a tonalidade está muito grave, alguns não conseguem 
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acompanhar cantando. As muitas intervenções faladas parecem interromper o fluxo musical.  

Nesse momento, a turma parece ter perdido um pouco a motivação. Em algumas execuções, 

os participantes devem intercalar no centro da roda e trocar os objetos – o que faz com que 

alguns, não compreendendo a proposta – não consigam uma resposta musical (rítmica e 

melódica). 

Excertos do vídeo 11 

“Depois de alguns minutos de reflexão sobre a influência da música e que tipo de 

desenvolvimento promove no indivíduo, o professor conduziu um alongamento corporal 

seguido de um exercício rítmico. Todos deveriam imitar as batidas – cada um no seu objeto 

(balde, garrafas)”. 

“Aprenderam a canção Seu Gari, cantando apenas a melodia”. 

“O professor então determina a batida comum a todos e tenta fazer com que a turma cante 

a melodia. Como a tonalidade está muito grave, alguns não conseguem acompanhar 

cantando”. 

“Em algumas execuções, os participantes devem intercalar no centro da roda e trocar os 

objetos – o que faz com que alguns, não compreendendo a proposta – não consigam uma 

resposta musical (rítmica e melódica)”. 

Vídeo 12 

Os primeiros minutos são destinados ao alongamento corporal, seguidos de uma reflexão 

teórica sobre a influência da música. Todos se concentram e participam do momento. 

Depois, os alunos são conduzidos a fazer efeito sonoro com a boca e marcar ritmo com o 

corpo. O professor mencionou sobre ritmo binário, que já havia ensinado aos alunos. A 

entrada atrasada de uma aluna, com uma pequena discordância entre outra aluna e o 

professor, e o aviso de alguém que interrompe a aula, desestabiliza um pouco o andamento 

da aula. Retomando à atividade anterior, o professor enfatiza a contagem 1-2, até que entre 

a gravação de Acorda, Maria Bonita. Apesar da participação, alguns não conseguem fazer 

com o movimento com tanta desenvoltura, fazendo com que a pulsação fique pouco precisa. 

Por algum momento, parece que o fato de a música ser interrompida muitas vezes para 

alguma explicação verbal prejudica a naturalidade e a percepção da resposta musical 

individual – considerando que este deva ser o primeiro propósito. Ao se movimentar pela 
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sala, a turma parece animada e motivada com a canção, apesar de não cantarem todos a 

melodia. 

Pra concluir, outra música é ouvida no aparelho de som para que cada um, 

individualmente, improvise uma batida que deve ser repetida por todos. Ao se 

movimentarem livremente pela sala, parecem se divertir.  

Excertos do vídeo 12: 

“Os primeiros minutos são destinados ao alongamento corporal, seguidos de uma reflexão 

teórica sobre a influência da música. Todos se concentram e participam do momento”. 

“Depois, os alunos são conduzidos a fazer efeito sonoro com a boca e marcar ritmo com o 

corpo”. 

[...] “Retomando à atividade anterior, o professor enfatiza a contagem 1-2, até que entre a 

gravação de Acorda, Maria Bonita”. 

“Por algum momento, parece que o fato de a música ser interrompida muitas vezes para 

alguma explicação verbal prejudica a naturalidade e a percepção da resposta musical 

individual” [...]. 

[...] “outra música é ouvida no aparelho de som para que cada um, individualmente, 

improvise uma batida que deve ser repetida por todos. Ao se movimentarem livremente pela 

sala, parecem se divertir”. 

“Ao se movimentar pela sala, a turma parece animada e motivada com a canção, apesar de 

não cantarem todos a melodia”. 

_____________________________________   

Comentário final: A sequência de aulas apresentada mostra momentos em que os 

alunos parecem, por vezes, participar das atividades; por vezes, não compreender muito bem 

o que está sendo proposto. Algumas músicas motivam maior participação fazendo com que 

todos fiquem descontraídos e à vontade para fazer movimentos corporais e batidas rítmicas. 

O excesso de repetições de algumas canções podem ter cansado alguns alunos, prejudicando 

a motivação no decorrer de algumas aulas. Considerando que as aulas tinham como eixo 

metodológico o uso de objetos como instrumentos alternativos, algo poderia ter sido 

explorado no âmbito da riqueza de sonoridades que esses objetos proporcionam, assim como 
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atividades de improvisação ou movimento livre poderiam ter sido estimulados com 

gravações de músicas instrumentais. Acredito também que se as atividades fossem 

realizadas sem muita interrupção para explicação verbal, o envolvimento poderia ser maior, 

proporcionando sensibilidade ao que estava sendo ouvido e experienciado. Como o público 

eram acadêmicos de curso superior, não houve resistência -  ao menos, aparentemente – às 

propostas metodológicas. Mas se tais atividades forem ministradas a crianças ou 

adolescentes, requereria um repertório mais dinâmico e mais atraente para a faixa etária. 

 

Destaca-se os pontos positivos relatados pelo júri N. P. quando da realização da 

Experiênci-Ação, considerando os excertos de cada vídeo. 

1- A realização de atividades em grupo favorece a participação espontânea dos alunos 

(as) durante a vivencia musical; 

2- A utilização de instrumentos e movimentos corporais na execução de canções 

possibilita no desenvolvimento da musicalidade; 

3- O uso de cantigas de roda e de instrumentos alternativos percussivos contribui para 

a realização de atividades que os alunos (as) participem ativamente; 

4- O planejamento da vivencia musical que tenha como objetivo o desenvolvimento do 

aspecto rítmico possibilita ao aluno (a), apesar de não terem tido acesso a aulas de 

música, a compreensão de aspectos básicos como pulsação, e subdivisão rítmica; 

5- A possibilidade de uma participação ativa dos alunos (as) na vivência musical pode 

ser favorecida através da realização de atividades com instrumentos alternativos (o 

júri relatou como objetos sonoros) e do uso de canções que direcionem gradualmente 

a prática musical quanto aspecto rítmico e melódico (vide excertos do vídeo 4). 

6- A improvisação favorece a realização de uma vivencia musical prazerosa, divertida, 

possibilitando a motivação dos alunos na participação da atividade (vide excertos do 

vídeo 2, 6 e 12). 

7- A música instrumental e o uso conjunto de diferentes áreas artísticas, neste caso a 

dança (vide excertos do vídeo 6), contribuem para um envolvimento maior dos 

participantes quanto atividade propostas em sala de aula. 

8- O uso de instrumentos como violão juntamente com instrumentos alternativos 

contribui para a realização de atividades participativas. 
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9- A utilização conjunta e planejada de instrumentos alternativos, de música 

instrumental e de movimentos corporais favorece na realização de atividades 

dinâmicas que tenham como objetivo trabalhar o aspecto rítmico-musical dos 

participantes. 

10-  O uso de alongamento antes de iniciar a vivencia musical favorece a concentração e 

participação dos alunos (as). 

 

Logo a seguir, relata-se os pontos negativos em relação a realização da Experiênci-

Ação, com base na análise e comentário do júri N. P, bem como dos excertos:  

1- Em atividades que envolvam audição, instrumentos alternativos e movimentos 

corporais, é necessário ter um planejamento nítido das etapas pertencentes da 

vivência musical, para que se possa ter uma vivência produtiva e significativa; 

2- A prática coletiva e individual excessiva, podem contribuir negativamente na 

valorização da autonomia e espontaneidade dos alunos (as); 

3- A pratica excessiva na repetição de uma frase musical e busca pela precisão quanto 

a pulsação contribui de maneira negativa para o desenvolvimento da musicalidade.  

4- A ausência de clareza entre conteúdo e metodologia contribui para uma perda de foco 

quanto aos objetivos pretendidos nas atividades propostas. 

5- É necessário que o professor (a) esteja atento a possíveis mudanças de tonalidade 

para facilitar atividades que envolvam o canto. 

6- A pouca variação melódica e a repetição excessiva prejudicam no desenvolvimento 

da gestualidade musical. 

7- O aspecto rítmico e melódico (vide excertos do vídeo 4, 5) requerem planejamento e 

tempo para a sua aplicação, pois sem estes requisitos, poderão influenciar 

diretamente no processo de aprendizagem por parte dos alunos (as). Pois, a Música, 

como disciplina a ser ensinada em sala de aula, não pode ser abordada de qualquer 

modo e sem um conhecimento prévio da área como arte e ciência. 

8- A presença de outras artes (vide excertos do vídeo 5), neste caso a Dança, precisam 

ser articuladas de maneira clara com a vivencia musical, pois, do contrário a atividade 

poderá ser realizada de forma desordenada e ausente de objetivo. 

9- A proposta que envolve a prática com instrumentos alternativos requer uma prática 

e dinâmica, do contrário, poderá favorecer na limitação da expressão do musical. 
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10-  Atividade longas e repetitivas podem prejudicar quanto a motivação e envolvimento 

dos alunos na atividade. 

11- Conversas paralelas e intervenções que pretendam esclarecer o conteúdo podem 

prejudicar o fluxo da atividade proposta. 

12- A exploração de instrumentos alternativos requer um trabalho de experimentação e 

exploração, caso contrário, as atividades que envolvam este tipo de proposta 

metodológica podem perder a riqueza na pratica dinâmica das atividades.  

ANÁLISE – Prof. A. E. (Licenciado em Educação Musical- Mestrando em Música- 

Professor Substituto de Estágio Supervisionado- EMAC- UFG) 

SONORA 1 

A aula iniciou-se com uma atividade de improvisação rítmica com garrafas contendo grãos. 

Houve também um jogo de rodas e expressão corporal acompanhando uma música.  

Ocorreu uma atividade que marcava a pulsação, porém, não foi exposta a relação disto com 

as demais atividades da aula.  

As alunas interagiram e questionaram o prof. Jairo, bem como realizaram ritmo 

acompanhando a música “Gamelinho, Gamelão”. 

 O grupo constituído por 11 mulheres demonstrou ter dificuldades de afinação para 

desempenhar cantigas educativas, até mesmo as mais simples. 

Em determinados momentos alguns alunos expressam suas dificuldades rítmicas.   

 

Excerto do vídeo 1 

“A aula iniciou-se com uma atividade de improvisação rítmica com garrafas contendo 

grãos”. 

“Houve também um jogo de rodas e expressão corporal acompanhando uma música”.  

“Ocorreu uma atividade que marcava a pulsação, porém, não foi exposta a relação disto 

com as demais atividades da aula”.  

“O grupo constituído por 11 mulheres demonstrou ter dificuldades de afinação para 

desempenhar cantigas educativas, até mesmo as mais simples”. 

 

SONORA 2  

Nesta aula além de 11 mulheres, há também 1 homem. 

Faz-se uso do instrumento teclado (sintetizador). 
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O prof. Jairo ensina uma canção que deve ser aprendida por imitação e realizada pelos alunos 

de olhos fechados. 

Alunos são dispostos em fileiras no chão e realizam atividades com colheres e garrafas com 

grãos. 

Introduz-se o compasso 4/4, tomando-se o cuidado com a divisão e as subdivisões do tempo. 

Uma das alunas conduz o grupo. 

Nesta aula há melhor afinação, se comparada com a aula anterior. 

Atividades de interação gestual com os colegas. 

Alunos demonstram impaciência.  

 

Excertos do vídeo 2 

“O prof. Jairo ensina uma canção que deve ser aprendida por imitação e realizada pelos 

alunos de olhos fechados”. 

“Alunos são dispostos em fileiras no chão e realizam atividades com colheres e garrafas 

com grãos”. 

“Nesta aula há melhor afinação, se comparada com a aula anterior”. 

“Atividades de interação gestual com os colegas”. 

 

SONORA 3  

O grupo estava menor. Uma criança estava presente. 

Houve inserção de outros instrumentos, tais como chocalho, apito, além de colheres.  

Improvisação e repetição de ritmo dado e acompanhamento de canção dada. 

Pouco tempo foi dado para cada uma das atividades.  

Movimentação em roda ao som de cantiga acompanhada ao violão. 

Confusão por parte dos alunos a compreenderem o gesto de entrada na contagem de tempo 

pelo Jairo.  

Atividade em fileira imitando um trem. 

Uma das alunas expressa ao 18’50” sua dificuldade na coordenação motora e repetição dos 

ritmos dados.  

 

Excertos do vídeo 3  

“Houve inserção de outros instrumentos, tais como chocalho, apito, além de colheres”. 

“Improvisação e repetição de ritmo dado e acompanhamento de canção dada”. 
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“Pouco tempo foi dado para cada uma das atividades”.  

“Movimentação em roda ao som de cantiga acompanhada ao violão”. 

“Confusão por parte dos alunos a compreenderem o gesto de entrada na contagem de tempo 

pelo Jairo”. 

SONORA 4 

Sete mulheres estão presentes nesta aula. 

Faz-se uso de colheres, apito (chamado de corneta pequena) e chocalho, bem como de 

palmas, percussão corporal e assobios. 

Uma música é cantada em responsório (pergunta/resposta). 

Há uma grande dificuldade de afinação por parte da turma neste dia. 

Uma das canções executadas pela turma possui dificuldades de prosódia, sobretudo pela 

inserção de letras que não se adéquam à melodia proposta.  

Ao final da aula o prof. Jairo deixa orientações de como lidar com possíveis dificuldades 

com evasão e falta nas escolas. 

Excertos do vídeo 4 

“Faz-se uso de colheres, apito (chamado de corneta pequena) e chocalho, bem como de 

palmas, percussão corporal e assobios”. 

“Uma música é cantada em responsório (pergunta/resposta)”. 

“Há uma grande dificuldade de afinação por parte da turma neste dia”. 

“Uma das canções executadas pela turma possui dificuldades de prosódia, sobretudo pela 

inserção de letras que não se adéquam à melodia proposta’.  

SONORA 5 

Nesta aula estão 9 mulheres, 1 adolescente e 1 criança. 

Atividade utilizando copos com colheres e garrafas vazias. 

Grupo anda em círculo. 

Criança chora aos 6’35”. 

São utilizadas brincadeiras cantadas de roda. 

O compasso vivenciado é 6/8. 

Excertos do vídeo 5 

“Atividade utilizando copos com colheres e garrafas vazias”. 

“São utilizadas brincadeiras cantadas de roda”. 

SONORA 6 

Grupo está impaciente nesta aula, sobretudo no início e no final do encontro. 
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Sentam-se no chão. Nesta aula estavam 7 mulheres e 1 pré-adolescente. 

Recorreu-se ao violão no início da aula. Em seguida utilizou-se somente a voz e alguns 

instrumentos alternativos, tais como garrafas e colheres. 

Houve canção em recitativo. Utilização de gestual. 

Prof. Jairo dança valsa com alunas. Na seqüência, o grupo faz o mesmo em pares. 

Não param de conversar ao final. Uma das alunas cita ao final que houve demora da parte 

de alguns para entrar na sala de aula: “a gente enrolou muito lá fora”. 

Excertos do vídeo 6 

“Recorreu-se ao violão no início da aula. Em seguida utilizou-se somente a voz e alguns 

instrumentos alternativos, tais como garrafas e colheres”. 

“ Houve canção em recitativo. Utilização de gestual”. 

“ Prof. Jairo dança valsa com alunas. Na sequência, o grupo faz o mesmo em pares”. 

“ Não param de conversar ao final”. 

SONORA 7 

Fez-se uso de frigideiras. 

6 mulheres e 2 adolescentes estavam nesta aula. 

O áudio do vídeo estava muito ruim, o que prejudicou a observação e análise do material. 

Alunas estavam inquietas neste dia.  

Fez-se uso de percussão corporal e palmas. 

Estava havendo conversa paralela. 

Algumas das alunas tocaram instrumentos alternativos e violão, além de executarem palmas 

para acompanhar as canções. 

Excertos o vídeo 7 

“Fez-se uso de frigideiras”. 

“Fez-se uso de percussão corporal e palmas”. 

“Algumas das alunas tocaram instrumentos alternativos e violão, além de executarem 

palmas para acompanhar as canções”. 

SONORA 8 

Classe estava mais cheia: 7 mulheres e 1 pré-adolescente. 

Foi inserida uma cabaça dentre os instrumentos alternativos. Professor explicou a função da 

cabaça e da frigideira. A primeira preenche o compasso, e a segunda, marca o tempo.  

Cada aluno deveria interagir em um dos tempos do compasso. 

Foram dadas as definições dos compassos binário, ternário e quaternário. 
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Violão acompanhou a voz e os instrumentos alternativos. 

Atividade em fila ao final da aula.  

Excertos do vídeo 8 

“ Foi inserida uma cabaça dentre os instrumentos alternativos. Professor explicou a função 

da cabaça e da frigideira. A primeira preenche o compasso, e a segunda, marca o tempo”.  

“ Cada aluno deveria interagir em um dos tempos do compasso”. 

SONORA 9 

Não há registro desta aula. 

SONORA 10 

Estão presentes 8 mulheres e 1 criança. 

Alunos recebem embalagem de marmita para finalidade percussiva. 

É desenvolvido um vocalize, com o uso de onomatopéias (borogodó, etc.). 

Atividade de movimentação física, pulsação e percussão da marmita ao som da música em 

mini-sistem. Atividade em roda com palmas e manuseio de cabaças. 

Excertos do vídeo 10 

“Alunos recebem embalagem de marmita para finalidade percussiva”. 

“Atividade de movimentação física, pulsação e percussão da marmita ao som da música em 

mini-sistem”. 

SONORA 11 

Estão presentes apenas 5 pessoas. 

São levados baldes e rosas, garrafas e folhas. 

Há leitura e reflexão sobre frase impressa em papel e na sequência, uma explicação sobre a 

citação. É cantada a canção “Ok, seu gari”. 

São dadas orientações quanto à respiração e à docência. 

Atividade de interação com baldes, garrafas e rosas. 

Excertos do vídeo 11 

“São dadas orientações quanto à respiração e à docência”. 

“Atividade de interação com baldes, garrafas e rosas”. 

SONORA 12 

Classe está bem cheia nesta última aula: 9 pessoas. Um número expressivo, se comparado 

com a última aula. 

São utilizados todos os instrumentos já inseridos anteriormente, desta vez, contando também 

com uma gaita. 
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Alunos estão conversando muito, e consequentemente, bem dispersos.  

Há alongamento corporal. 

Há reflexões sobre o sistema sensório-motor e hemisférios cerebrais. 

Explica-se sobre gêneros e estilos musicais. 

Há uma interferência externa de divulgação de campanha de arrecadação.  

Fala-se sobre dificuldades de espacialização ocorrente na sala de aula, tais como cadeiras e 

mesas. Turma dança ao som de música de festa junina e de uma canção nordestina. 

Excertos do vídeo 12  

“São utilizados todos os instrumentos já inseridos anteriormente, desta vez, contando 

também com uma gaita”. 

“Alunos estão conversando muito, e consequentemente, bem dispersos”.  

“Há alongamento corporal”. 

“Há reflexões sobre o sistema sensório-motor e hemisférios cerebrais”. 

“Explica-se sobre gêneros e estilos musicais”. 

“Há uma interferência externa de divulgação de campanha de arrecadação”.  

“Fala-se sobre dificuldades de espacialização ocorrente na sala de aula, tais como cadeiras 

e mesas”. 

Considerando a análise do júri A. E. bem como os excertos da Experiênci-Ação 

com a utilização de instrumentos alternativos e o uso da palavra, relata-se os pontos positivos 

no processo de ensino-aprendizagem da vivência musical: 

1- Diferentes tipos de atividades, tais como improvisação rítmica, jogos de roda que 

envolvam expressão corporal podem ser realizados numa mesma sessão- aula, desde 

que seja planejada de acordo com as características do grupo. 

2- A imitação no processo de aprendizagem pode ser utilizada desde que não seja 

utilizada como única opção de recurso ou repetida exaustivamente. 

3- O educador (a) musical poderá desenvolver práticas musicais que estejam incluindo 

instrumentos alternativos e percussão corporal considerando o papel da criatividade 

do educador no momento do planejamento e execução das atividades (vide excertos 

do vídeo 4). 

4- A utilização de diferentes instrumentos alternativos na vivencia musical possibilita a 

exploração de diferentes aspectos rítmicos tais como: marcar pulsação e a subdivisão 

do compasso, bem como realizar variações rítmica. 
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5- Embora a utilização de instrumentos alternativos fique a critério de o educador (a) 

musical e do contexto, é possível realizar atividades que insiram novos timbres 

progressivamente, contribuindo, assim para o manuseio de cada instrumento. 

Neste momento relata-se os pontos negativos detectados através da análise do júri 

e dos excertos apresentados pelo pesquisador: 

1- Cantigas de rodas, mesmo possuindo motivos melódicos que não apresentem 

dificuldades significativas quanto a sua aprendizagem, podem apresentar 

obstáculos a alunos que não tiveram acesso a uma educação musical de base. 

2- A pouca disponibilidade para a realização de atividades musicais podem 

influenciar negativamente no processo de ensino-aprendizagem.   

3- No contexto da pratica educativa musical, canções que possuam melodia e letra 

confusas podem prejudicar no fluxo e na dinâmica desta prática (vide excertos 

do vídeo 4). 

4- Conversas paralelas e intervenções externas que envolva o contexto da sala de 

aula podem influenciar negativamente no processo da vivencia musical. 

5- A organização do espaço que será realizado para prática musical precisa ser 

planejada e realizada de forma que contribua com a exploração do espaço de 

maneira positiva e agradável. 

ANÁLISE – Profª. R. S. (Mestre, Educadora Musical) 

AULA 1 

Esta primeira aula aconteceu em um clima de muita participação e cooperação por 

parte dos alunos (11 mulheres e 1 homem). O espaço em que se desenvolveu foi uma sala 

da aula comum com as carteiras afastadas e os alunos no centro, em círculo. Todas as demais 

aulas acontecerão nesse espaço, porém, com o número de alunos variável. 

O professor começou a aula lembrando um pouco do que foi trabalhado 

anteriormente no que diz respeito à utilização dos objetos sonoros e instrumentos 

alternativos. Iniciou o primeiro exercício que consistiu em marcar o ritmo acompanhando 

uma música instrumental utilizando colheres, garrafas de plástico com grãos, saleiro com 

grãos, caixinha com palitos. Em alguns momentos o professor pediu para somente um aluno 

continuar a marcação enquanto os outros fizeram silêncio. 
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Em seguida, os alunos colocaram os instrumentos no chão e o professor sugeriu 

movimentos corporais dentro do andamento da música, em círculo. Os alunos repetiram o 

movimento do professor que, posteriormente, explicou que é compasso quaternário 

marcando com os pés. 

Passando para a próxima atividade do planejamento, o professor explicou como 

será a execução rítmica com a música “Carneirinho, carneirão”. Os alunos cantaram e 

executaram o ritmo da música com os instrumentos. Em seguida, trabalharam com 

movimentos corporais. 

O professor explicou a importância de pedir aos alunos que deem as mãos. Para ele, 

quando o professor pede que os alunos trabalhem de mãos dadas, em círculo, é possível 

conseguir mais atenção da turma. 

Posteriormente, ensinou movimentos de regência para compasso quaternário. Em 

seguida, exercícios de repetição em que o professor fez o ritmo e os alunos repetiram. Nesta 

aula, observamos sempre uma associação entre a utilização dos instrumentos alternativos e 

os movimentos corporais. 

Na atividade referente à “Raízes sonoras”, primeiramente o professor executou 

apenas o ritmo musical, utilizando os instrumentos alternativos e, em seguida, utilizou a 

palavra. 

O professor dirigiu a aula mostrando aos alunos como eles deverão fazer quando 

forem ensinar, imaginando que são professores. Diante disso, deu oportunidade para 

diferentes alunos regerem a turma. 

Percebe-se que os alunos vivenciaram os parâmetros do som (altura, duração, 

intensidade e timbre) dentro de diferentes propostas, conforme apresentado no planejamento 

da aula. Também é possível observar alguns elementos que se repetirão nas demais aulas 

como: exploração de novos timbres utilizando objetos sonoros/instrumentos alternativos; 

vivência corporal; preocupação com a socialização; presença de composições do próprio 

professor/pesquisador; caráter instrutivo no sentido de direcionar os alunos à reflexão de 

como seria se estivessem atuando em uma sala de aula. 
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Excertos do vídeo 1 

“ Esta primeira aula aconteceu em um clima de muita participação e cooperação por parte 

dos alunos [ ...]; 

“ Iniciou o primeiro exercício que consistiu em marcar o ritmo acompanhando uma música 

instrumental utilizando colheres, garrafas de plástico com grãos, saleiro com grãos, 

caixinha com palitos. Em alguns momentos o professor pediu para somente um aluno 

continuar a marcação enquanto os outros fizeram silêncio”. 

[...] “o professor sugeriu movimentos corporais dentro do andamento da música, em 

círculo. 

[ ...] “o professor explicou como será a execução rítmica com a música “Carneirinho, 

carneirão”. Os alunos cantaram e executaram o ritmo da música com os instrumentos. Em 

seguida, trabalharam com movimentos corporais”. 

“O professor explicou a importância de pedir aos alunos que deem as mãos. Para ele, 

quando o professor pede que os alunos trabalhem de mãos dadas, em círculo, é possível 

conseguir mais atenção da turma”. 

[ ...] “ensinou movimentos de regência para compasso quaternário. Em seguida, exercícios 

de repetição em que o professor fez o ritmo e os alunos repetiram. Nesta aula, observamos 

sempre uma associação entre a utilização dos instrumentos alternativos e os movimentos 

corporais”. 

“Na atividade referente à “Raízes sonoras”, primeiramente o professor executou apenas o 

ritmo musical, utilizando os instrumentos alternativos e, em seguida, utilizou a palavra”. 

“O professor dirigiu a aula mostrando aos alunos como eles deverão fazer quando forem 

ensinar, imaginando que são professores. [...] deu oportunidade para diferentes alunos 

regerem a turma. 

“Percebe-se que os alunos vivenciaram os parâmetros do som (altura, duração, intensidade 

e timbre) dentro de diferentes propostas, conforme apresentado no planejamento da aula.  

“Também é possível observar alguns elementos que se repetirão nas demais aulas como: 

exploração de novos timbres utilizando objetos sonoros/instrumentos alternativos; vivência 

corporal; preocupação com a socialização; presença de composições do próprio 
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professor/pesquisador; caráter instrutivo no sentido de direcionar os alunos à reflexão de 

como seria se estivessem atuando em uma sala de aula”. 

AULA 2 

 

O professor fez uma melodia no teclado e em seguida pediu para os alunos fecharem 

os olhos e ensinou uma melodia por imitação utilizando sílabas como “lá – láia”.  

Posteriormente, depois que a turma aprendeu a melodia, a dividiu em duas filas. 

Ensinou um ritmo para cada fila (uma fila com chocalhos e a outra com colheres).  

Em seguida, fizeram o ritmo associado ao movimento corporal. Diferentes alunos 

deram a entrada da música contando 1,2,3. Com isso, explicou a diferença entre andamento 

lento e rápido, aproveitando que cada aluno marcava em um andamento diferente. Fizeram 

a melodia em pergunta e resposta, com uma fila perguntando e a outra respondendo. Depois, 

cantando e marcando o ritmo. 

Voltaram ao círculo. Ensinou “Alma Sonora” primeiro com “lá lá lá”. Depois 

cantaram com a letra marcando a pulsação com colheres e chocalhos, balançando o corpo. 

Diferentes alunos foram ao centro cantar de maneira diferente (rap, outra letra, recitando a 

letra). Esse momento foi dedicado à que cada aluno pudesse se expressar com mais liberdade 

alterando, inclusive, elementos da música trabalhada. 

É possível verificar que nesta aula o professor explorou diferentes elementos e 

conceitos musicais, assim como, trabalhou a criatividade. 

Excertos do vídeo 2 

“O professor fez uma melodia no teclado e em seguida pediu para os alunos fecharem os 

olhos e ensinou uma melodia por imitação” [...]; 

[...] “depois que a turma aprendeu a melodia, a dividiu em duas filas. Ensinou um ritmo 

para cada fila (uma fila com chocalhos e a outra com colheres)”. 

“Em seguida, fizeram o ritmo associado ao movimento corporal. Diferentes alunos deram 

a entrada da música contando 1,2,3. Com isso, explicou a diferença entre andamento lento 

e rápido, aproveitando que cada aluno marcava em um andamento diferente. Fizeram a 
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melodia em pergunta e resposta, com uma fila perguntando e a outra respondendo. Depois, 

cantando e marcando o ritmo”. 

“ Ensinou “Alma Sonora” primeiro com “lá lá lá”. Depois cantaram com a letra marcando 

a pulsação com colheres e chocalhos, balançando o corpo. 

“ Diferentes alunos foram ao centro cantar de maneira diferente (rap, outra letra, recitando 

a letra). Esse momento foi dedicado à que cada aluno pudesse se expressar com mais 

liberdade alterando, inclusive, elementos da música trabalhada”.  

[...] “ o professor explorou diferentes elementos e conceitos musicais, assim como, 

trabalhou a criatividade”. 

AULA 3 

Nesta aula o professor continuou o trabalho com instrumentos alternativos e inseriu 

um pequena corneta. Então, ele fez um ritmo com a corneta e os alunos repetiram cada um 

utilizando seu instrumento/objeto sonoro (colheres, corneta, chocalho). Em seguida, cada 

aluno fez para os outros repetirem. Observa-se que o ritmo de alguns alunos não foi tão 

preciso, o que causou certa dificuldade na imitação. 

Em seguida, trabalhou-se uma cantiga de roda: o professor cantou uma frase e os 

alunos fizeram o ritmo dessa frase com seus instrumentos/objetos sonoros. Explicou que a 

cantiga é em compasso quaternário e mostrou como deve ser a regência desse tipo de 

compasso. Pediu para uma aluna mostrar como conduziria as crianças na execução da 

música.  

Posteriormente, um aluno foi ao centro de olhos fechados e os outros cantaram a 

cantiga. Ao final, o aluno do centro foi até um colega que miou para que ele, que estava de 

olhos fechados, pudesse descobrir quem estava produzindo o som. Com essa proposta o 

professor trabalhou reconhecimento de timbres. 

Na atividade seguinte, o professor falou a frase de “Raízes Sonoras 2” executando 

o ritmo da frase com os instrumentos/objetos sonoros e caminhando em círculo. 

Dividiu os alunos em duas filas: fez um ritmo constante com os 

instrumentos/objetos sonoros acompanhado por um movimento do pé. Acrescentou o som 
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da corneta e, em seguida, a frase trabalhada anteriormente. As filas caminharam pelo espaço. 

Com essa atividade trabalhou coordenação motora.  

Excertos do vídeo 3 

“ Nesta aula o professor continuou o trabalho com instrumentos alternativos e inseriu uma 

pequena corneta. 

[...] “ele fez um ritmo com a corneta e os alunos repetiram cada um utilizando seu 

instrumento/objeto sonoro (colheres, corneta, chocalho). Em seguida, cada aluno fez para 

os outros repetirem. Observa-se que o ritmo de alguns alunos não foi tão preciso, o que 

causou certa dificuldade na imitação”. 

[...] “trabalhou-se uma cantiga de roda: o professor cantou uma frase e os alunos fizeram 

o ritmo dessa frase com seus instrumentos/objetos sonoros. Explicou que a cantiga é em 

compasso quaternário e mostrou como deve ser a regência desse tipo de compasso. Pediu 

para uma aluna mostrar como conduziria as crianças na execução da música”. 

[...] “ um aluno foi ao centro de olhos fechados e os outros cantaram a cantiga. Ao final, o 

aluno do centro foi até um colega que miou para que ele, que estava de olhos fechados, 

pudesse descobrir quem estava produzindo o som. Com essa proposta o professor trabalhou 

reconhecimento de timbres”. 

“ Na atividade seguinte, o professor falou a frase de “Raízes Sonoras 2” executando o ritmo 

da frase com os instrumentos/objetos sonoros e caminhando em círculo”. 

[...] “fez um ritmo constante com os instrumentos/objetos sonoros acompanhado por um 

movimento do pé. Acrescentou o som da corneta e, em seguida, a frase trabalhada 

anteriormente. As filas caminharam pelo espaço. Com essa atividade trabalhou 

coordenação motora”.  

AULA 4 

A partir dessa aula o professor utilizou o violão ao invés do teclado. Fez a melodia 

de “Raízes Sonoras 2” no violão. Esta música foi trabalhada na aula anterior, porém, sem a 

melodia. Inicialmente, a turma teve bastante dificuldade para cantar afinado. 
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Depois, os alunos cantaram e se movimentaram em círculo, fazendo rítmos 

aleatórios com os instrumentos/objetos sonoros. Ao som da corneta os alunos mudavam o 

sentido em que estavam girando. 

É possível observar a ênfase que o professor dá ao aspecto da socialização, com os 

alunos sempre em roda e fazendo movimentos dirigidos aos colegas. 

Houve a inclusão de sons corporais: o professor fez um ritmo com palmas e os 

alunos repetiram; utilizou o som das mãos batendo nas coxas e fez diferentes sons com a 

boca. 

Ensinou “Amanheceu em Goiânia”, seguindo o mesmo esquema de repetição: 

cantando e fazendo o ritmo da melodia com palmas. Inseriu elementos de paisagem sonora 

na canção, como pássaros. Cada aluno substitui a palavra “Goiânia” pelo lugar onde mora e 

os colegas tiveram que repetir. 

Excertos do vídeo 4 

“ A partir dessa aula o professor utilizou o violão ao invés do teclado. Fez a melodia de 

“Raízes Sonoras 2” no violão. Esta música foi trabalhada na aula anterior, porém, sem a 

melodia. Inicialmente, a turma teve bastante dificuldade para cantar afinado”. 

“ É possível observar a ênfase que o professor dá ao aspecto da socialização, com os alunos 

sempre em roda e fazendo movimentos dirigidos aos colegas”. 

“ Houve a inclusão de sons corporais: o professor fez um ritmo com palmas e os alunos 

repetiram; utilizou o som das mãos batendo nas coxas e fez diferentes sons com a boca”. 

“ Ensinou “Amanheceu em Goiânia”, seguindo o mesmo esquema de repetição: cantando 

e fazendo o ritmo da melodia com palmas. Inseriu elementos de paisagem sonora na canção, 

como pássaros. Cada aluno substitui a palavra “Goiânia” pelo lugar onde mora e os 

colegas tiveram que repetir”. 

AULA 5 

A turma estava mais cheia e haviam duas crianças. 

O objeto sonoro novo trabalhado foi uma garrafa de água descartável com uma 

colher, tocando-se semelhante ao reco-reco (a colher foi “raspada” na garrafa).  
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Repertorio utilizado: Camille Saint- Saëns, L’ éléphant (Le Carnaval des Animaux), 

conforme descrito no planejamento. Houve a marcação do compasso com o corpo (deram 

um passo no tempo 1 do compasso) e também marcaram com os objetos sonoros. 

Posteriormente, marcaram com mais ênfase o tempo 1 e os tempos 2 e 3 com mais suavidade. 

Nesta aula o professor trouxe como elementos novos: novos objetos 

sonoros/instrumentos, novo compasso, a utilização do aparelho de som para tocar a música, 

ao invés de cantar para os alunos repetirem.  

No trabalho realizado com “Raízes Sonoras 4”, que possui compasso ternário, o 

professor organizou a turma em duas filas paralelas com os alunos falando e batendo o ritmo 

com os instrumentos/objetos sonoros. Marcaram o tempo 1 do compasso com um 

movimento corporal e realizaram movimentos aos pares (enquanto as duas filas continuaram 

fazendo o mesmo movimento, dois alunos caminharam de mãos dadas entre as filas e no 

final da frase fizeram um pedido). 

Excertos do vídeo 5 

[...] “O objeto sonoro novo trabalhado foi uma garrafa de água descartável com uma 

colher, tocando-se semelhante ao reco-reco (a colher foi “raspada” na garrafa)”.  

“ Repertorio utilizado: Camille Saint- Saëns, L’ éléphant (Le Carnaval des Animaux), 

conforme descrito no planejamento. Houve a marcação do compasso com o corpo [...] e 

também marcaram com os objetos sonoros”. 

“ Nesta aula o professor trouxe como elementos novos: novos objetos sonoros/instrumentos, 

novo compasso, a utilização do aparelho de som para tocar a música, ao invés de cantar 

para os alunos repetirem”. 

“ No trabalho realizado com “Raízes Sonoras 4”, que possui compasso ternário, o professor 

organizou a turma em duas filas paralelas com os alunos falando e batendo o ritmo com os 

instrumentos/objetos sonoros”. 

[...] “(enquanto as duas filas continuaram fazendo o mesmo movimento, dois alunos 

caminharam de mãos dadas entre as filas e no final da frase fizeram um pedido)”. 

AULA 6 

A aula começou com os alunos sentados em círculo no chão. 
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Ao trabalhar “Alma Sonora 3” os alunos cantaram com acompanhamento do violão 

e marcaram a pulsação raspando as colheres nas garrafas de água. Posteriormente, fizeram 

o ritmo da música como os instrumentos/objetos sonoros. Em seguida, somente uma aluna 

cantou e os outros tocaram para que depois todos cantassem juntos. 

O professor incluiu movimentos corporais (gestos para a canção) e pediu que 

interpretassem a canção, um de cada vez no centro da roda, da forma mais dramática possível 

(falando e depois cantando). Nessa atividade o professor explorou a expressividade. 

Houve vivência corporal de compasso ternário com uma dança de valsa. Em 

seguida, uma pessoa foi ao centro e marcou o primeiro tempo batendo a colher na garrafa 

do colega. Uma dupla foi ao centro dançar, alternando entre os alunos. O professor 

incentivou os alunos a sentirem as diferenças de intensidade presentes na música. 

Os alunos são sempre espontâneos e participativos e a aula foi muito alegre. 

Excertos do vídeo 6 

“A aula começou com os alunos sentados em círculo no chão”. 

“Ao trabalhar “Alma Sonora 3” os alunos cantaram com acompanhamento do violão e 

marcaram a pulsação raspando as colheres nas garrafas de água. Posteriormente, fizeram 

o ritmo da música como os instrumentos/objetos sonoros. Em seguida, somente uma aluna 

cantou e os outros tocaram para que depois todos cantassem juntos”. 

“O professor incluiu movimentos corporais (gestos para a canção) e pediu que 

interpretassem a canção, um de cada vez no centro da roda, da forma mais dramática 

possível (falando e depois cantando). Nessa atividade o professor explorou a 

expressividade”. 

“ Houve vivência corporal de compasso ternário com uma dança de valsa. [...] O professor 

incentivou os alunos a sentirem as diferenças de intensidade presentes na música”. 

“ Os alunos são sempre espontâneos e participativos e a aula foi muito alegre”. 

AULA 7 

Novos instrumentos/objetos sonoros foram inseridos: pente ou lixa de unha batendo 

na frigideira. Também trabalhou-se sons produzidos com a boca: xi; som da letra P; palmas; 

canto de passarinho; palmas sobre a coxa; beijo. 
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Começaram a aula jogando beijos uns para os outros. Quem recebia o beijo tinha 

que mandar para outro colega. Esta atividade trabalhou concentração e comunicação visual. 

O professor começou um ritmo envolvendo palmas e mãos na coxa e os alunos 

repetiram. 

Fez o ritmo de “O engraxate” com o pente e a frigideira e os alunos fizeram com 

seus instrumentos/objetos sonoros. Os alunos falaram a letra da música como se fosse uma 

leitura métrica. 

Por fim, trabalhou-se a cantiga de roda “O miudinho” com os movimentos corporais 

e palmas. 

Excertos do vídeo 7 

“Novos instrumentos/objetos sonoros foram inseridos: pente ou lixa de unha batendo na 

frigideira. Também trabalhou-se sons produzidos com a boca: xi; som da letra P; palmas; 

canto de passarinho; palmas sobre a coxa; beijo”. 

“ Começaram a aula jogando beijos uns para os outros. Quem recebia o beijo tinha que 

mandar para outro colega. Esta atividade trabalhou concentração e comunicação visual”. 

“ Fez o ritmo de “O engraxate” com o pente e a frigideira e os alunos fizeram com seus 

instrumentos/objetos sonoros. Os alunos falaram a letra da música como se fosse uma 

leitura métrica”. 

AULA 8 

Os instrumentos/objetos sonoros novos foram as cabaças. O professor explicou as 

vantagens de utilizar a cabaça com crianças e realizou a marcação de compasso quaternário. 

Depois, percutiu apenas no tempo 2, em seguida, no 3 e, por fim, no tempo quatro. Realizou 

a mesma dinâmica com os compassos ternário e binário. Em seguida, cada aluno tocou em 

um tempo do compasso (quaternário, ternário e binário). Posteriormente, todos juntos 

tocando uma vez cada compasso.  

No trabalho desenvolvido com “O Engraxate” os alunos sentaram-se nas carteiras 

para representarem o centro de Goiânia. O professor enfatizou que é importante que todos 

cantem afinado. Alguns alunos ficaram andando e cantando por entre as carteiras em que os 

outros colegas estavam sentados. Mais uma vez verificamos a presença de elementos 
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cênicos, pois os alunos estavam cantando e representando a música. Ao final da canção os 

alunos que estavam andando tiveram que agir como se estivessem engraxando os sapatos 

dos colegas. Em seguida, ao invés de andarem e cantarem, os alunos cantaram já engraxando 

os sapatos do cliente.  

Excertos do vídeo 8 

“ Os instrumentos/objetos sonoros novos foram as cabaças. O professor explicou as 

vantagens de utilizar a cabaça com crianças” [...]. 

[...] “ cada aluno tocou em um tempo do compasso (quaternário, ternário e binário). 

Posteriormente, todos juntos tocando uma vez cada compasso”. 

“No trabalho desenvolvido com “O Engraxate” os alunos sentaram-se nas carteiras para 

representarem o centro de Goiânia. O professor enfatizou que é importante que todos 

cantem afinado. Alguns alunos ficaram andando e cantando por entre as carteiras em que 

os outros colegas estavam sentados”. 

“ Mais uma vez verificamos a presença de elementos cênicos, pois os alunos estavam 

cantando e representando a música” . 

“Ao final da canção os alunos que estavam andando tiveram que agir como se estivessem 

engraxando os sapatos dos colegas. [...]os alunos cantaram já engraxando os sapatos do 

cliente”.  

AULA 10 

 O objeto sonoro novo foi uma vasilha marmitex de isopor.  

No trabalho desenvolvido com a música “A Rã”, o professor ensinou a letra e a 

melodia por repetição. O professor pediu aos alunos que se movimentassem mais durante a 

música e prestassem atenção na dicção. Em duplas, um aluno virado para o outro, fizeram 

movimentos corporais e em um momento específico percutiram na marmita (fizeram essa 

atividade com a música tocando no som). Voltaram ao círculo e, já não utilizando mais a 

vasilha de isopor, passaram a cabaça para o colega ao lado na pulsação da música. Depois, 

fizeram a mesma dinâmica somente no primeiro tempo do compasso. Por fim, realizaram os 

mesmos movimentos que estavam fazendo em duplas, porém, sem usar a vasilha de isopor. 
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Percebe-se, como relatado na aula 1, a vivência de elementos musicais por meio de 

movimentos corporais e a preocupação com a socialização, além da ampliação do repertório 

dos alunos com a apresentação de novas composições e de composições que não pertencem 

ao ambiente cultural dos alunos. 

Excertos do vídeo 10 

“O objeto sonoro novo foi uma vasilha marmitex de isopor”. 

“ No trabalho desenvolvido com a música “A Rã”, o professor ensinou a letra e a melodia 

por repetição. O professor pediu aos alunos que se movimentassem mais durante a música 

e prestassem atenção na dicção”. 

“Em duplas, um aluno virado para o outro, fizeram movimentos corporais e em um momento 

específico percutiram na marmita (fizeram essa atividade com a música tocando no som). 

Voltaram ao círculo e, já não utilizando mais a vasilha de isopor, passaram a cabaça para 

o colega ao lado na pulsação da música”.  

“ Percebe-se, como relatado na aula 1, a vivência de elementos musicais por meio de 

movimentos corporais e a preocupação com a socialização, além da ampliação do 

repertório dos alunos com a apresentação de novas composições e de composições que não 

pertencem ao ambiente cultural dos alunos”. 

AULA 11 

O professor entregou material impresso como material auxiliar. Leu e comentou um 

trecho de (SEKEFF, 2007, p. 18). Os alunos participaram da discussão. 

Ensinou um alongamento/relaxamento para os alunos ensinarem aos seus alunos. 

Instrumento/objeto sonoro: balde pequeno. Apresentou diferentes maneiras de 

explorar o balde. 

No trabalho desenvolvido com "Seu Gari”: perguntou qual é o compasso e os alunos 

respondem “quaternário”; explicou o que é ritornelo; apresentou a música tocando a melodia 

no violão e os alunos repetiram. Em seguida, comentou a importância das crianças 

conhecerem a profissão de gari e explicou a letra da música. Posteriormente, orientou uma 

representação com a figura do gari em que uma pessoa jogou algo no chão e o gari pegou e 

devolveu à pessoa que jogou. Segundo o professor, essa representação é importante para que 
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a criança tenha ideia da parte social. Ensinou a marcar a pulsação com os 

instrumentos/objetos e a cantar a canção. Os alunos foram em duplas fazer a encenação no 

centro da roda e o professor enfatizou a importância de todas as crianças participarem.  

Excertos do vídeo 11 

“ O professor entregou material impresso como material auxiliar. Leu e comentou um 

trecho de (SEKEFF, 2007, p. 18). Os alunos participaram da discussão”. 

“ Ensinou um alongamento/relaxamento para os alunos ensinarem aos seus alunos”. 

“ Instrumento/objeto sonoro: balde pequeno. Apresentou diferentes maneiras de explorar o 

balde”. 

“ No trabalho desenvolvido com "Seu Gari”: perguntou qual é o compasso e os alunos 

respondem “quaternário”; explicou o que é ritornelo; apresentou a música tocando a 

melodia no violão e os alunos repetiram”. 

[...] “comentou a importância das crianças conhecerem a profissão de gari e explicou a 

letra da música”. 

[...] “orientou uma representação com a figura do gari em que uma pessoa jogou algo no 

chão e o gari pegou e devolveu à pessoa que jogou. Segundo o professor, essa representação 

é importante para que a criança tenha ideia da parte social”. 

“ Os alunos foram em duplas fazer a encenação no centro da roda e o professor enfatizou 

a importância de todas as crianças participarem”.  

AULA 12 

O instrumento/objeto inserido foi o galão de água e gaita. 

O professor começou a aula com alongamento/relaxamento e enfatizou a 

importância de sempre fazer esse tipo de atividade com as crianças. Em seguida, leu uma 

citação de Sekeff (2007) que fala sobre os efeitos da música sobre o ser humano. 

Os alunos se colocaram em duas filas paralelas, ficando um aluno de frente para o 

outro e exploraram sons corporais: estalo com a língua e pés batendo no chão (marcação do 

compasso binário). Fizeram a marcação do compasso enquanto tocava “Acorda Maria 

Bonita” no aparelho de som. Por fim, o professor ensinou uma coreografia. 
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No trabalho desenvolvido com “Vassourinha”, enquanto a música tocava no 

aparelho de som, o professor ensinou um ritmo que os alunos aprenderam por repetição. Em 

seguida, um aluno de cada vez foi ao centro da roda fazer um ritmo para os outros repetirem. 

Posteriormente, um aluno de cada vez foi ao centro para fazer uma encenação com uma 

vassoura. Ao som da gaita tocada pelo professor, o aluno que estava com a vassoura deveria 

passá-la a um colega. 

Excertos do vídeo 12 

“ O instrumento/objeto inserido foi o galão de água e gaita”. 

“O professor começou a aula com alongamento/relaxamento e enfatizou a importância de 

sempre fazer esse tipo de atividade com as crianças. Em seguida, leu uma citação de Sekeff 

(2007) que fala sobre os efeitos da música sobre o ser humano”. 

“ Os alunos se colocaram em duas filas paralelas, ficando um aluno de frente para o outro 

e exploraram sons corporais: estalo com a língua e pés batendo no chão (marcação do 

compasso binário)”. 

“Fizeram a marcação do compasso enquanto tocava “Acorda Maria Bonita” no aparelho 

de som”. 

“ No trabalho desenvolvido com “Vassourinha”,[...] o professor ensinou um ritmo que os 

alunos aprenderam por repetição. Em seguida, um aluno de cada vez foi ao centro da roda 

fazer um ritmo para os outros repetirem”. 

[...] “ um aluno de cada vez foi ao centro para fazer uma encenação com uma vassoura. Ao 

som da gaita tocada pelo professor, o aluno que estava com a vassoura deveria passá-la a 

um colega”. 

Com base na análise dos vídeos realizada pelo júri R. S e dos excertos apresentados destaca-

se os pontos relevantes através da utilização de instrumentos alternativos e no uso da palavra 

que contribuam no processo de ensino-aprendizagem no contexto de alunos graduandos em 

Pedagogia: 

1- Atividades que envolvam cantigas de rodas podem ser enriquecidas através de o uso 

de instrumentos alternativos e movimentos corporais. 
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2- A utilização de instrumentos alternativos, juntamente com a prática do canto e de 

movimentos corporais favorece a vivencia musical. 

3- Embora se tratando de alunos (as) do curso de Pedagogia, além de conteúdos de 

teoria musical outros temas, por exemplo, regência, podem ser abordadas de maneira 

acessível desde que haja um planejamento e vivencia da temática proposta. 

4- Em se tratando de educadores infantis, a contextualização do conteúdo em relação as 

necessidades reais do educador (a) podem ser abordadas, desde que não seja de 

maneira superficial (vide excertos do vídeo 1 e 3). 

5- Aulas que tenham a vivencia musical como foco importante devem oportunizar aos 

alunos (as) a participação ativa. 

6- Um determinado conteúdo teórico, como os parâmetros musicais, pode ser abordado 

e vivenciados com propostas diferentes (vide excertos do vídeo 1), desde que não 

sejam abordados sem um planejamento prévio e/ou de maneira confusa. 

7- A imitação pode contribuir no processo de aprendizagem melódica- rítmica de uma 

canção. 

8- A utilização de diferentes instrumentos alternativos possibilita na abordagem de 

diferentes ritmos simultaneamente dentro de uma mesma música, seja canção ou 

instrumental.  

9- A criatividade durante a vivencia musical pode ser enriquecida através de atividades 

que proporcionem ao aluno (a) a liberdade de se expressar de maneira 

contextualizada (vide excertos do vídeo 2). 

10- Levando em consideração a presença da música na educação infantil, a utilização de 

cantigas de roda podem constituir-se de material importante para o enriquecimento 

da prática musical, entretanto, é necessário que o educador possua os conhecimentos 

musicais tanto prático como teórico para poder aplica-los de forma consistente. 

11-  A exploração planejada do espaço onde se realiza vivencia musical pode favorece a 

pratica de atividades que envolvam a exploração da coordenação motora (vide 

excertos do vídeo 3). 

12-  O educador (a) poderá mudar de instrumento musical de acordo com a necessidade 

de cada vivência (vide excertos do vídeo 4). 

13-  A vivencia musical pode contribuir na socialização dos participantes. 

14-  Elementos da paisagem sonora podem ser introduzidos na prática musical, desde 

estejam contextualizados com a atividade proposta (vide excertos do vídeo 4). 
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15-  A abordagem multidisciplinar de diferentes áreas artísticas, neste caso a Dança, ou 

elementos cênicos, juntamente com atividade musical, contribuem para uma vivencia 

participativa (vide excertos dos vídeos 6, 8, 11 e 12). 

16-  Atividades que explorem a interpretação e expressão, seja cantada, recitada e/ou 

falada, favorecem a participação ativa e espontânea dos alunos (as). 

17-  Atividade que abordem elementos da paisagem sonora e sons corporais podem 

contribuir para a concentração e à comunicação visual entre os alunos (as). 

18-  Por se tratar de abordagem que envolve o uso de instrumentos alternativos, é 

importante que os educadores (as) participantes tenha consciência de como explorar 

e utilizar esses instrumentos no contexto da sala de aula, principalmente com as 

crianças, já que se trata, principalmente de educadores infantis. 

19-  A abordagem teórica sobre educação musical, de maneira geral, possibilita uma 

abertura para as discussões da música com área de conhecimento artístico e 

cientifico. 

20- A contextualização da pratica musical pode ser abordada através de vivencias 

musicais que envolvam a representação da realidade social. 

21-  Atividade que envolvam atividades de relaxamento e alongamento corporal, 

contribuem para a realização da vivencia musical quanto a concentração dos 

participantes. 

22-  O professor de música (a) tem condições de criar seu próprio material 

composicional, visando uma pratica pedagógica e autônoma e flexível. 

23-  A exploração de novos timbres através da utilização de instrumentos 

alternativos/objetos sonoros e a exploração de repertório através da apresentação de 

novas composições contribuem para o enriquecimento da prática musical. 

24- O professor poderá utilizar repertório musical que não faça parte do ambiente cultural 

dos alunos, desde que haja um propósito claro para o diálogo com outras culturas 

musicais. 

Considerando a análise do júri R.S. e dos excertos apresentados, destaca-se os pontos da 

vivência musical a serem repensados: 

1- A abordagem da vivencia musical tem de ser abordada de maneira construtiva, visto 

que os alunos (as), neste caso do curso de pedagogia, apresentarão dificuldades 
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quanto a vivencia do ritmo e do canto, principalmente nas primeiras vivências (vide 

excertos do vídeo 3 e 4). 

 

5.3.1 ANÁLISE PARCIAL -  OBSERVAÇÕES DO JÚRI:   

  

O Júri, formado pelos professores de música, N.P, A.E e R.S, destacaram os 

seguintes aspectos:  

1- A utilização de instrumentos e movimentos corporais na execução de canções 

possibilita no desenvolvimento da musicalidade;  

2- Diferentes tipos de atividades, tais como improvisação rítmica, jogos de roda que 

envolvam expressão corporal podem ser realizados numa mesma sessão- aula, desde 

que seja planejada de acordo com as características do grupo.  

3- Atividades que envolvam cantigas de rodas podem ser enriquecidas através de o uso 

de instrumentos alternativos e movimentos corporais.  

4- A prática coletiva e individual excessiva, podem contribuir negativamente na 

valorização da autonomia e espontaneidade dos alunos (as);  

5- A pratica excessiva na repetição de uma frase musical e busca pela precisão quanto 

a pulsação contribui de maneira negativa para o desenvolvimento da musicalidade.   

6- A pouca disponibilidade de tempo para a realização de atividades musicais podem 

influenciar negativamente no processo de ensino-aprendizagem;  

7- A abordagem da vivencia musical tem de ser abordada de maneira construtiva, visto 

que os alunos (as), neste caso do curso de pedagogia, apresentarão dificuldades 

quanto a vivencia do ritmo e do canto, principalmente nas primeiras vivências (vide 

excertos do vídeo 3 e 4).  

8- A possibilidade de uma participação ativa dos alunos (as) na vivência musical pode 

ser favorecida através da realização de atividades com instrumentos alternativos (o 

júri relatou como objetos sonoros) e do uso de canções que direcionem gradualmente 

a prática musical quanto aspecto rítmico e melódico (vide excertos do vídeo 4).  

9- A improvisação favorece a realização de uma vivencia musical prazerosa, divertida, 

possibilitando a motivação dos alunos na participação da atividade (vide excertos do 

vídeo 2, 6 e 12).  
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10- Em se tratando de educadores infantis, a contextualização do conteúdo em relação 

as necessidades reais do educador (a) podem ser abordadas, desde que não seja de 

maneira superficial (vide excertos do vídeo 1 e 3).  

11- A ausência de clareza entre conteúdo e metodologia contribui para uma perda de 

foco quanto aos objetivos pretendidos nas atividades propostas;  

12- Atividade longas e repetitivas podem prejudicar quanto a motivação e envolvimento 

dos alunos na atividade.  

13- Conversas paralelas e intervenções externas que pretendam esclarecer o conteúdo 

podem prejudicar o fluxo da atividade proposta.  

14- Um determinado conteúdo teórico, como os parâmetros musicais, pode ser abordado 

e vivenciados com propostas diferentes (vide excertos do vídeo 1), desde que não 

sejam abordados sem um planejamento prévio e/ou de maneira confusa.  

15- A imitação pode contribuir no processo de aprendizagem melódica- rítmica de uma 

canção.  

16- A exploração de instrumentos alternativos requer um trabalho de experimentação e 

exploração, caso contrário, as atividades que envolvam este tipo de proposta 

metodológica podem perder a riqueza na pratica dinâmica das atividades.   

17- Atividades que explorem a interpretação e expressão, seja cantada, recitada e/ou 

falada, favorecem a participação ativa e espontânea dos alunos (as).  

18- Atividade que abordem elementos da paisagem sonora e sons corporais, desde que 

esteja contextualizados com a atividade proposta, podem contribuir para a 

concentração e à comunicação visual entre os alunos (as).  

19- A contextualização da pratica musical pode ser abordada através de vivencias 

musicais que envolvam a representação da realidade social.  

20- O professor de música (a) tem condições de criar seu próprio material composicional, 

visando uma pratica pedagógica e autônoma e flexível.  

21- A exploração de novos timbres através da utilização de instrumentos 

alternativos/objetos sonoros e a exploração de repertório através da apresentação de 

novas composições contribuem para o enriquecimento da prática musical.  

  

 

 



    

 141 

    

  

5.4 – QUESTIONÁRIOS E ANÁLISE DA APRENDIZAGEM DETECTADA NOS 

TESTES REALIZADOS ANTES E APÓS AS ATIVIDADES DE VIVÊNCIA MUSICAL 

E/OU EXPERIÊNCI-AÇÃO   

  

As entrevistas foram realizadas com os sujeitos participantes e delas resultaram as 

Tabelas Digitadas (vide Quadro 4) a seguir, resultantes dos dados analisados das respostas 

dos sujeitos:  

  

 Análise das Entrevistas   

     

1) Aspectos  
relevantes  

  

2)  Aptidão 

desenvolvida  

  

2) Pontos  
Negativos  

1-  Ed  Materiais Alternativos  Ritmo, audição,  
improvisação  

  

  

Nenhum  

2-  D  Ensino de música para  
entender e gostar  

Melodia  Nenhum  

3-  L. R  Criatividade, contribuiu 

cientificamente  e 

posturalmente. O lado 

humano aflora.  

Audição  Precisávamos de mais 

diálogos e espontaneidade.  
Mais exploração criativa.  

4-  G.  Aprender a ouvir e o ritmo.  Audição  Nenhum  

5-  I. R.  Visão ampla de ensino e 

interação professor/aluno  
Ritmo, melodia,  

audição, improvisação.  
Nenhum  

6-  El.  Utilização da música na 

educação desperta 

apreciação da melodia, do 

ritmo, da dança. Estimula o 

desenvolvimento cognitivo 

e afetivo.  

Ritmo  Nenhum  

7-  W.C  A experiência musical é 

fundamental dentro de sala 

de aula.  

Improvisação  Nenhum  

8-  Y.a  Relevante por auxiliar a 

compreensão de matéria, 

envolvendo o educando.  

Ritmo  

Audição  
Nenhum  

9-  Ke.  Desenvolvimento  

cognitivo da criança+ 

emocionais+ psicológico+ 

psicomotor. Facilitador.  

Ritmo,audição, 

improvisação 
A aprendizagem deveria  

ser obrigatória  

10- Mar  Expressão corporal  Ritmo.  Nenhum  
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Continuação da Tabela- Entrevistas   

   4)  Pontos Positivos   5)  Música como  
Arte na  

formação 

pedagógica 

infantil.  

6) Ensino de  

      música como  

    forma de  

    ciência?  

 1-  Ed  Aulas práticas (pouca 

teoria)  
Opção nova para o ensino 

de música  
Experiência superficial  

leva a não saber.  
 2-  D  Vários: instrumentos e letra 

para aprender  
Para aprenderem a gostar de 

música desde pequeno.  
Possibilita ensinar a música.  

 3-  L. R.  Simplicidade e 

humanização. Foram 

rompidas barreiras.  

A música aprofunda a 

consciência, dá sentido à 

existência e tem valores 

para a formação.  

Ensino deveria ser 

valorizado por ser 

multidisciplinar.  

 4-  G  Ritmos e melodias 

adotadas, com o uso dos 

instrumentos alternativos.  

Importante para o 

profissional de Educação. 

A especialização aguça o 

dom do profissional.  

Saber usar os instrumentos 

alternativos na área de 

educação.  

 5-  I. R.  Utilização de recicláveis e 

aprendizagem pelas letras 

musicais  

Joia- Possibilidades de 

criação de material de 

trabalho.  

Possibilidade de trabalho 

com o lúdico, corpo e 

psicomotricidade.  
 6-  El.  Muitos: desenvolvimento 

da criatividade musical  

com a utilização de 

materiais recicláveis.  

A música contribui  

sempre. Quem ouve tem a 

alma elevada.  

É ciência pois pode ser 

ensinada teoricamente.  

 7-  W.C  Envolve reciclagem; com 

instrumentos acessíveis a 

todos; improvisação.  

Arte- a música é arte que 

contribui nos aspectos 

físico, mental, e 

psicomotor.  

Contribui como ciência no  
sentido de criar,  

improvisar com 

instrumentos acessíveis.  
 8-  Ya.  Compreender, visualizar e 

sentir diferentes aspectos 

do ensino da música  

É ótimo e motivador para 

educador/ aluno.  
É baseado em aspectos 

sociais e auxilia a 

coordenação motora.  
 9-  Ke.  A base teórica para 

exercício de prática.  
Apesar de ser arte, deveria 

ser utilizada como 

disciplina individual.  

Seria trabalhar com uma  
base teórica cientifica; 

como provedora ao 

desenvolvimento do sujeito.  

10- Mar.  Letras condizentes com o 

cotidiano; vocabulário 

compreensível; 

instrumentos interessantes.  

Os instrumentos 

alternativos contribuem 

para o aprendizado. A 

criança pode tocar 

instrumentos que criou.  

O professor deve ensinar 

sendo especialista.  

  

                                              Continuação da Tabela - Entrevistas.    

   7)  Contribuição  
para a 

criança.  

8)  Contribuição 

para o jovem.  
9)  Contribuição 

para o adulto.  
10) Comentário 

sobre a 

experiência 

vivida.  
 1-  Ed.  Aulas interessantes, 

divertidas e criativas.  
O de se envolver 

positivamente com a 

arte.  

Transferência de  

saber.  
Gostei. Aprendi 

ritmo. Pouco tempo.  

 2-  D  Leva a ouvir música, a 

gostar.  
À gostar de música e a 

cantar bem.  
Aprender a  

importância de outras 

músicas.   

Oportunidade de 

aprender ritmo, tocar 

alguns instrumentos.  
Pouco tempo.  
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 3-  L.R  Contribuição 

cognitiva, de 

tolerância, emocional, 

psicológica, social, 

artística, postural, 

criativa e autonomia.  

Concretização da 

autonomia, tomadas de 

decisão.  

Realização.  Gratidão pela 

semente lançada e 

pelo carinho.  

 4-  G.  Vários benefícios: 

aprender ritmo, 

motricidade, 

cognitividade.  

Aprender a ouvir e usar a 

palavra.  
Audição e uso da palavra.  Aprendizagem boa 

para a formação 

pedagógica.  

 5-  I. R.  Criatividade e revisão 

de atividades. 

Convívio social 

agradável.  

Ampliar laços musicais, 

aprender instrumentos de 

percussão.  

Desestressar e quebrar 

barreiras de rigidez.  
Pude aplicar com os 

alunos e constatar que 

criatividade é 

importante e dialogo.  
 6-  El.  Torna-a bem 

humorada e 

expressiva.  

É distração  Leva a ver o mundo 

através da reflexão, 

vivencia e criação.  

Fantástica. Aprendi a 

fazer música 

respeitando a natureza 

e usando o próprio 

corpo.  
 7-  W.C.  Compreender a música 

desde a tenra idade.  
______________  ______________  Aprender ritmo, 

melodia, audição, 

improvisação e tocar 

instrumentos ajudará 

no curso.  
 8-  Y.A.  Propicia educação + 

dinâmica na 

construção 

educacional e social.  

Desenvolve o interesse 

pela aprendizagem.  
Motivação, alegria e 

aprendizagem.  
Se houvesse mais 

tempo, teríamos 

melhor experiência.  

 9-  Ke.  Beleza, aprendizagem, 

ludicidade e prazer.  
O prazer de aprender 

música; parte da 

identidade.  

Sua graça ou desgraça, 

agrado ou desagrado.  
Aprendi, desenvolvi, 

me diverti.  

10- Mar.  As letras, melodias 

ensinam. As letras 

podem auxiliar a 

formação de criança.  

Os jovens se definem a 

partir das músicas que 

ouvem.  

Os professores devem 

respeitar os gostos 

musicais dos adultos.  

Foi bom. O projeto 

contribuiu para 

entender o ensino de 

música para crianças.  

Quadro 4 – Tabelas das Análises das Entrevistas.  

  

5. 4.1 Análise das entrevistas, segundo tabela acima.  

  

As entrevistas foram conduzidas no final da Experiênci-Ação; sendo que dos 30 

participantes regulares, somente 10 responderam. Destes 10, 7 participaram tanto do Projeto 

Piloto como do Grupo Final; sendo que os três restantes somente participaram do Grupo 

Final.   

Observou-se que quanto á pergunta 1, que trata dos aspectos relevantes da vivência 

musical, somente 1 (um) fez referência aos materiais alternativos; 3 (três) se referiram à 

expressão corporal, psicomotricidade e dança, considerados neste estudo conceitos que se 

referem a atividades similares. O ensino da música foi indicado por 6 (seis) como importante. 
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A criatividade foi indicada por 1 (um) sujeito e de um modo geral aprenderam que é preciso 

entender música para gostar, que música aflora o lado humano; que pode-se aprender a ouvir 

o ritmo a melodia e a dança. Anota-se, também, que a experiência musical é fundamental na 

sala de aula; que a interação entre professor /aluno é importante e que a experiência musical 

em sala de aula leva e facilita o desenvolvimento cognitivo e afetivo.  

Quanto à pergunta sobre a aptidão desenvolvida, 6 (seis) indicaram o ritmo; 2 (dois) 

indicaram a melodia; 5 (cinco) indicaram a audição; 3 (três) indicaram a improvisação. Vale 

observar que não houveram indicações quanto à palavra falada, os instrumentos de 

percussão. Quanto aos pontos negativos de um modo geral responderam que não houve 

nenhum. No entanto, anota-se que precisávamos de mais diálogos e espontaneidade com 

mais exploração criativa; e que este tipo de aprendizagem (musical) deveria ser obrigatório.  

Em se tratando dos pontos positivos 2 (dois) alunos indicaram que a base teórica é 

importante para a prática. 2 (dois) alunos indicaram como positivo as letras das músicas; e 2 

(dois), como importantes, os instrumentos recicláveis. O ritmo, as melodias foram indicados 

como importantes, por outros 2 (dois) alunos. Os materiais recicláveis e as letras condizente 

com o cotidiano tratados de maneira criativa são os diferenciais positivos da Experiênci-

Ação.  

Quanto à música como arte na formação pedagógica infantil, a contribuição 

musical, seu ensino, e os benefícios para a criança foram indicados. Ressalta-se que se trata 

de uma opção nova de ensino, que leva a criança a gostar da disciplina, que traz valores para 

a formação (existência e consciência) que desenvolvem aspectos mental, e psicomotor; e 

pelo fato de motivar o educador e o aluno, deveria ser ensinada como disciplina principal na 

escola. Foi mencionada, também, a criatividade na construção de instrumentos.   

Quando perguntado se o ensino da música é uma forma de ciência, os aspectos 

psicopedagógicos que levam a aprendizagem musical foram lembrados. Exemplos: 1- Foi 

considerada ciência, pois pode ser ensinada teoricamente; 2- E que saber usar instrumentos 

alternativos na área de educação é um avanço.  

Quanto às contribuições que a música traz para as crianças, jovens e adultos, 

obteve-se: 1- Crianças: A-Contribuição cognitiva, de tolerância, emocional, psicológica, 

social, artística, gestual, criativa e autonomia; B- A Criança se diverte (prazer), gosta de 

música e aprende de maneira lúdica foi indicado por 6 (seis) participantes; C- E as letras das 
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músicas podem ajudar na formação da criança foram indicados por 2 (dois) participantes; 2- 

Jovens: Ajuda na concretização da autonomia e identidade, distrai, desenvolve interesse pela 

aprendizagem, ensina a ouvir e usar a palavra, e a música ajuda o jovem a se definir a partir 

do que ouve; 3- Adulto: E quanto ao adulto: motiva e alegra aprendizagem, promove a 

transferência do saber, a importância de outras músicas e a realização. Finalmente. quanto 

aos comentários sobre a experiência vivida a maioria concorda que a experiência foi boa, 

que houve aprendizagem, desenvolvimento e diversão. Aprenderam através do projeto como 

se deve ensinar música para criança, e que se a experiência (ensino- aprendizagem) fosse 

mais longa teriam aproveitado mais.  

  

5.4.2 - ANÁLISE DA APRENDIZAGEM DOS SUJEITOS  

  

Comparadas as Formas A e B, dos Pré e Pós-teste, respectivamente, obteve-se 

indicativos de aprendizagem de conteúdos musicais nas atividades vivenciadas em sala de 

aula, com os sujeitos participantes. Foram testados os conceitos: 1 - Afinação, 2 - Ritmo, 3 

- Memória, 4 - Improvisação/criação rítmica com instrumentos alternativos, 5 - 

Gestualidades, 6 - Uso de instrumentos alternativos em acompanhamento rítmico, e 7 – 

Dicção; que correspondem à cada pergunta formulada nos testes, que também totalizaram 

7.  

Quanto à Afinação, dos 10 (dez) sujeitos respondentes, 6 (seis) melhoraram o 

desempenho. 

Quanto ao Ritmo, dos 10 (dez) sujeitos, 6 (seis) melhoraram na capacidade rítmica.  

Quanto à Memória, do total, 7 (sete) sujeitos tiveram desempenho melhorado. 

Quanto à Improvisação/criação rítmica com instrumentos alternativos, do grupo, 

8 (oito) sujeitos demonstraram melhora no desempenho. 

Quanto às Gestualidades, dos 10 (dez), somente 4 (quatro) demonstraram 

aprendizagem a partir da vivência. 

Quanto ao Uso de instrumentos alternativos em acompanhamento rítmico, dos 10 

(dez) sujeitos, 6 (seis) sujeitos melhoraram nesta capacidade. 

E quanto à Dicção, somente 2 (dois) sujeitos tiveram desempenho melhor no Pós-

teste, uma vez comparado estes resultados com os do Pré-teste. 
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5.5  ANÁLISE FINAL DOS DADOS    

  

Feitas as análises parciais dos dados do Projeto Piloto, dos questionários (Pré-testes 

e Pós-testes) que detectaram os resultados de aprendizagem dos conteúdos musicais, da 

análise das entrevistas, e tendo em vista a comparação que se pode fazer sobre estes dados, 

levando em conta a apreciação do júri, chegou-se à seguinte conclusão: 

A - Aspectos concordantes entre os dados, a partir do cruzamento de todas as 

análises parciais: 

 A utilização de instrumentos alternativos, juntamente com a prática do canto 

e de movimentos corporais favorece à aprendizagem na vivencia musical. 

 A improvisação consistiu numa importante ferramenta para o processo de 

ensino e a aprendizagem em música.  

 Atividades que envolvam o uso de instrumentos alternativos, de expressão 

corporal através da vivência musical, do uso da palavra cantada, falada ou 

recitada favorecem a aprendizagem no desenvolvimento de habilidades na 

percepção musical. 

 Atividades musicais devem considerar a criatividade como importante 

aspecto na aprendizagem musical.  

 A música deve estar presente na educação das crianças através de vivencias 

contextualizadas devendo ser abordada como arte e ciência; 

 A pouca disponibilidade de tempo para as vivencia musicais prejudica 

diretamente no desenvolvimento das atividades proposta, por mais que se 

proponha a participação ativa do educador e do educando; 

B - Aspectos positivos da Experiênci-Acão, a partir do cruzamento de todas as 

análises parciais: 

 A utilização de instrumentos alternativos possibilita a aprendizagem na 

vivencia musical; 

 A criatividade, a improvisação, a utilização de instrumentos, alternativos, o 

canto, a prática corporal- musical, a exploração da gestualidade falada, 

cantada, recitada e através do corpo favorecem a uma prática educativa ativa 

do aluno durante a realização das atividades; 
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C - Aspectos a serem melhorados na Experiênci-Acão, a partir do cruzamento de 

todas as análises parciais: 

 O planejamento das aulas, mesmo envolvendo a prática ativa do aluno, devem 

ter clareza entre o conteúdo e o método proposto. 

 A formação musical requer uma disponibilidade mínima de tempo que 

possibilite a aprendizagem musical consistente e continua.  
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

Esta pesquisa apresentou, como proposta, a utilização de um método desenvolvido 

pelo professor - pesquisador que objetivou o ensino da percepção musical através da 

utilização de timbres e/ou instrumentos alternativos e o uso da palavra, por meio de um 

material composicional, valorizando a criatividade em sala de aula. Para tanto, realizou-se 

uma Experiênci-Ação (COSTA, LEÃO, 2012) visando, como objeto de pesquisa, uma turma 

de Graduação em Pedagogia; e, tendo como locus de pesquisa, uma faculdade particular em 

Goiânia.  

A presente dissertação iniciou-se com uma breve apreciação do Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil e os Parâmetros Curriculares. Fez-se importante 

apresentar a fundamentação teórica sobre a importância do ensino da música para crianças 

pequenas, na rede de ensino, e os respectivos suportes legais. Apresentou-se no texto estudos 

e reflexões sobre documentos e leis oficiais que estabeleceram critérios e orientações para o 

pedagogo, mais especificamente quanto à obrigatoriedade do ensino de música, a partir da 

Lei 11.769/2008. Esta detalhada discussão teórica se fez necessária dado ao fato de que a 

condução dessa pesquisa se deu com uma turma do curso de Pedagogia, com alunos de 

terceiro grau se preparando para dar aulas nas escolas; oportunamente se deparando, ou não, 

com a oportunidade e/ou desafio de lecionar música como obrigação curricular.  

Assim, constatou-se que o RCNEI orienta o profissional atuante na educação 

infantil por meio de orientações didáticas contemplando objetivos, conteúdos, observação e 

avaliação formativa (BRASIL, 1998b, 1998b, 1998c). No Referencial (1998c), a Música é 

um dos eixos de trabalho constantes no terceiro volume ‘Conhecimento de Mundo’. 

Contudo, tendo como base o que apregoa Bellochio (2000), ressalta-se a necessidade do 

pedagogo estar constantemente refletindo sobre os documentos que orientam a prática 

educativa, sendo necessário um aprofundamento através de uma leitura crítica de 

documentos, relacionando o olhar crítico com a própria prática; tendo em vista a relação 

entre a leitura crítica de documentos como o RCNEI, os PCNs e a LDB. 

Enfatizou-se que a obrigatoriedade do ensino de música e a existência de 

orientações curriculares não têm força de transformação diante da realidade complexa do 
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contexto da sala de aula. No entanto, a leitura crítica embasada no constante questionamento 

torna possível o aprimoramento e a construção de propostas pedagógicas alternativas 

(PENNA apud DINIZ, 2004). Através das orientações do RCNEI, verificou-se que a música 

faz parte do quadro de atividades permanentes na educação infantil (BRASIL, 1998a, p. 55) 

e das séries iniciais do ensino Fundamental I (BEINEKE, 2011; CUNHA, LOMBARDI e 

CISZEVSKI, 2009; DINIZ, 2005; FIGUEIREDO, 2005; SPANAVELLO e BELLOCHIO, 

2005; QUEIROZ e MARINHO, 2007; WERLE e BELLOCHIO, 2009; WOLFFEN 

BÜTTEL, 2010); ou seja, sendo proposto sua realização de forma diária ou semanal 

(BRASIL, 1998c).  Também observou-se orientações quanto aos conteúdos a serem 

abordados, divididos em dois blocos principais: o fazer musical e a apreciação. Percebeu-se 

também a nítida influência calcadas nos princípios da abordagem triangular (PONTES, 

2001), devendo a linguagem musical ser considerada como produção, apreciação e reflexão 

(BRASIL, 1998, p. 48).  

Outro documento que também foi abordado neste trabalho constituiu-se dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais-Arte (BRASIL, 1997d) que se referem à orientação nos 

anos iniciais do ensino fundamental, indicando a música nas séries iniciais (BEINEKE, 

2011; CUNHA, LOMBARDI e CISZEVSKI, 2009; DINIZ, p. 2005; FIGUEIREDO, 2005; 

SPANAVELLO e BELLOCHIO, 2005; QUEIROZ e MARINHO, 2007; WERLE e 

BELLOCHIO, 2009; WOLFFEN BÜTTEL, 2010). Neste documento, constatou-se também 

a indicação do ensino da música como uma das linguagens a serem a abordadas.   

Entretanto, neste documento, percebe-se nitidamente a indicação de um 

aprofundamento quanto aos conteúdos a serem abordados; e, mais do que isso, que será 

necessário o trabalho de um profissional que possua um mínimo de formação musical. 

Assim, acredita-se que quanto mais desqualificada for a formação musical do profissional, 

maior será a possibilidade de uma prática educativa reprodutivista, baseada apenas em 

orientações de documentos, neste caso o PCN- Arte.  

Percebeu-se, ainda, a diversidade de áreas de conhecimento incluídos nos cursos de 

pedagogia, tendo em vista as atribuições das Diretrizes Curriculares Nacionais (LIMA, 

BRAZ, CLEMENTINO, 2012).  E neste sentido, propõe-se se uma questão, que não será 

respondida neste trabalho, mas que servirá de reflexão para futuras pesquisas: a diversidade 

de temas abordados nos cursos de graduação de pedagogia influencia na qualidade da 

formação deste profissional?  
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Além disso pôde-se perceber a importância de um trabalho colaborativo entre o 

professor pedagogo e o professor de música (BELLOCHIO, 2000; FIGUEIREDO, 2005; 

SPANAVELLO e BELLOCHIO, 2005), consideradas as inúmeras dificuldades e das 

demandas por um profissional qualificado, nos níveis da educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental.   

Verificou-se que o trabalho colaborativo entre o professor unidocente e o professor 

de música pode ser, no momento atual, um importante caminho para o redimensionamento 

da prática educativa musical, tendo em vista o fato de que o professor pedagogo necessita 

ter uma formação musical inicial e continuada; mas esta colaboração por si só não resolve o 

problema. Por outro lado, não basta ao professor especialista apenas ter alguns 

conhecimentos musicais. Urge que possua uma formação para atuar na educação infantil e 

nos anos iniciais do ensino fundamental. Para isso está vigente no país os cursos de 

Licenciatura em Música, que preparam os professores para estas funções de ensino em área 

específica. Desta forma, mesmo sabendo da importância da ação colaborativa, constatou-se 

que não basta apenas a ação de ambos os educadores, já que:  

Música ainda continua sendo vista nos sistemas educacionais como 

atividade periférica, útil apenas para a manutenção de rituais cristalizados 

no contexto escolar (dia das Mães, Páscoa, dia das Crianças, e assim por 

diante). Mudar essa concepção demanda uma ação muito mais eficaz do 

que aquela que os educadores musicais têm podido realizar isoladamente 

em contextos escolares diversificados. A parceria com professores das 

séries iniciais pode se tornar relevante não apenas para a argumentação da 

área da educação musical, mas para o desenvolvimento de uma educação 

mais significativa, menos fragmentada e mais completa (FIGUEIREDO, 

2005, p. 28).  

  

No tópico referente à discussão sobre a criança e a prática educativa musical 

constatou-se alguns pontos essenciais para a realização da prática educativa musical do 

professor pedagogo e do professor de música das séries iniciais. Sabe-se que a prática do 

ensino não deve considerar a criança alheia à vivência musical. É necessário compreender 

os processos referentes ao desenvolvimento cognitivo musical, como as crianças aprendem 

e compreendem a prática musical dentro de suas vivências na sala de aula e fora dela 

(BEINEKE, 2011; CAMPBELL, 2010). Deve-se possibilitar algumas ações: a integração 

entre o fazer/ pensar musical, para que ocorra o aprendizado, através de uma vivência 

musical dinâmica (BRITO, 2010); a construção e prática musical de instrumentos musicais 

e objetos/ sonoros que favoreçam a uma vivência que valoriza a criatividade e a imaginação 
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da criança (BRITO, 2003); e que o processo educativo, no ensino de música, envolvem o 

perceber, o sentir, o experimentar, o criar, o imitar e o refletir (ibd., 2003, p. 46).   

Defende-se, também, que na prática educativa musical os conteúdos possam ser 

vivenciados de maneira que não se valorize um determinado aspecto em detrimento de outro. 

Por exemplo, uma prática que valorize principalmente a vivência do canto de repertório da 

cultura infantil, tais como acalantos, brincos, parlendas e cantigas de roda, é recomendada.  

Para que haja a formação do profissional de qualidade para ensinar música é preciso 

muito investimento da sociedade. Para a utilização da música na educação infantil por este 

profissional, este tem que se envolver na leitura crítica das orientações e documentos 

curriculares, passando pela necessária formação inicial e continuada do profissional atuante 

na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, até uma compreensão integral da 

criança; e da forma como ela aprende, compreende e vivencia a música na sala de aula e no 

contexto fora da instituição escolar.   

O terceiro capítulo apresentou uma breve apreciação sobre as obras didáticas que 

focalizam o ensino da Percepção Musical, pois a presente pesquisa propôs uma iniciação à 

vivência musical através do ensino da Percepção Musical. Verificou-se, praticamente que 

algumas obras analisadas apregoam orientações didáticas baseadas na prática de solfejo, do 

ditado rítmico e harmônico, através da utilização de exercícios pré-estabelecidos. Ou seja, 

sem preconizar a criação na sala de aula. Embora a criação como atividade importante não 

tenha sido esquecida, acredita-se que seja difícil propor a um aluno(a) a criação quando o 

ensino for baseado na repetição e, consequentemente, na memorização de exercícios. Outras, 

se mostram muito eficientes quando propõem a aprendizagem a partir da vivência do 

fenômeno musical na sala de aula, exemplificando através de métodos ativos de educação 

musical, garantindo a construção do conhecimento musical em sala de aula. Incluem-se aqui 

Orff, Dalcroze, Kodály e Gainza.  

Contudo procurou-se não menosprezar as contribuições dos métodos, mas sim 

refletir sobre maneiras de apropriação, assim considerando o trabalho pedagógico- musical 

ativo:    

O espírito pedagógico é flexível porque é capaz de mudar e adaptar-se às 

circunstâncias. E seria semelhante ao caminho que uma formiga faz, 

contornando, ao encontrar um obstáculo qualquer, até sair pelo outro lado 

e continuar sempre em frente. A mesma coisa acontece com os métodos 

pedagógicos e sua aplicação. Não é possível que aquilo que trazemos de 
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outros lugares e outros tempos já esteja pronto para ser consumido por nós: 

será necessário um processo de adaptação (GAINZA, 1988, p. 97).  

O referente capítulo também tratou da importância dos métodos ativos no ensino de 

música. Constatou-se que, através dos métodos ativos, os aspectos como a criação e a 

improvisação passaram a ser valorizados por meio de um trabalho orientado. Estes métodos 

apresentam suas delimitações características, sendo necessário destacar o contexto em que 

cada método ativo pode ser proposto. Assim, optou-se por apresentar o Método Dalcroze, o 

Método Kodaly e o Método Orff.  

As atividades da pesquisa foram iniciadas a partir dos exemplos metodológicos de 

Dalcroze. Dalcroze tem como base a importância da Rítmica, que se constitui na vivência 

musical, através do movimento corporal (MARIANI apud MATEIRO, ILARI, 2011, p. 27); 

e esta é sua principal contribuição no âmbito da educação musical (LANDIS e CARTER, 

1972). Suas influências nas práticas de ensino do pesquisador em questão, levaram aos 

exemplos das atividades propostas nesta pesquisa. A contribuições do método Kodaly 

podem ser percebidas na utilização de um repertório da cultura musical brasileira durante a 

realização das sessões- aulas. A influência do método Orff esteve presente em todas as 

sessões, principalmente na do uso de instrumentais alternativos, específicos; e no da 

exploração da fala, por meio de uma letra proposta em cada peça criada pelo pesquisador.  

Com relação ao quarto capítulo, em que foram abordadas as concepções e práticas 

de R. Murray Schaeffer e Hans-Joachim Koellreutter, verificou-se a colaboração desses 

autores para a realização de uma prática educativa dinâmica. Na perspectiva de Murray 

Schaffer, com relação ao objeto sonoro, pôde-se explorar uma variedade de timbres que 

atuassem como instrumentos alternativos, atingindo na ‘Sonora 12’ possibilidades 

timbrísticas ricas e diversas. 

O capítulo 5, que trata da Metodologia, descreveu os procedimentos referentes à 

realização da pesquisa de Experiênci-Ação e a proposta de análise; tendo como hipótese que 

a vivência musical, através da Experiênci-Ação (em que o pesquisador/professor pode mudar 

seus planejamentos de acordo com o contexto e necessidades dos alunos) os participantes da 

pesquisa adquiririam os conhecimentos práticos e teóricos que levariam à aprendizagem.   

No capítulo referente, a apresentação dos dados, através da análise de aprendizagem 

do Pré-teste e do Pós-teste providenciou a verificação de que houve indicativos de 

aprendizagem dos conteúdos musicais propostos, sendo que foram testados 7 (sete) 
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conceitos, sendo eles: 1 - Afinação, 2 - Ritmo, 3 - Memória, 4 - Improvisação/criação 

rítmica com instrumentos alternativos, 5 - Gestualidades, 6 - Uso de instrumentos 

alternativos em acompanhamento rítmico, e 7 – Dicção.  

Tendo como base a análise final dos dados, referentes às análises parciais do Projeto 

Piloto, dos dados obtidos  por meio do Pré-teste e do Pós-teste, além das análises realizada 

pelo júri, verificou-se as seguintes conclusões,  por meio do cruzamentos de todos aspectos 

concordantes: 1 - a utilização de instrumentos alternativos, juntamente com a prática do 

canto e de movimentos corporais favorecem à aprendizagem na vivência musical; 2 - a 

improvisação consistiu numa importante ferramenta para o processo de ensino e a 

aprendizagem em música; 3 – as atividades que envolvem o uso de instrumentos alternativos, 

de expressão corporal através da vivência musical, do uso da palavra cantada, falada ou 

recitada favorecem a aprendizagem  e o desenvolvimento de habilidades na percepção 

musical; 4 – as atividades musicais devem considerar a criatividade como importante aspecto 

na aprendizagem musical; 5 - a música deve estar presente na educação das crianças através 

de vivências contextualizadas, devendo ser abordada como arte e ciência; 6 - a pouca 

disponibilidade de tempo para as vivências musicais prejudica diretamente o 

desenvolvimento das atividades propostas, por mais que se proponha a participação ativa do 

educador e do educando.  

Neste sentido, destaca-se dois comentários realizados por um dos jurados (vide 

excertos do vídeo 1 e 10 - júri R.S) que descreveu, de forma sucinta, aspectos da proposta 

desta pesquisa:  

“Também é possível observar alguns elementos que se repetirão nas demais aulas como: 

exploração de novos timbres utilizando objetos sonoros/instrumentos alternativos; vivência 

corporal; preocupação com a socialização; presença de composições do próprio 

professor/pesquisador; caráter instrutivo no sentido de direcionar os alunos à reflexão de 

como seria se estivessem atuando em uma sala de aula”.  

“ Percebe-se, como relatado na aula 1, a vivência de elementos musicais por meio de 

movimentos corporais e a preocupação com a socialização, além da ampliação do 

repertório dos alunos com a apresentação de novas composições e de composições que não 

pertencem ao ambiente cultural dos alunos”.  
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Os desafios inerentes à pratica educativa musical requer uma integração entre o 

conhecimento científico, o conhecimento artístico e a prática pedagógico-musical em meios 

formais e informais, considerando o contexto de cada vivência. Portanto, acredita-se que 

através do presente trabalho percebeu-se a complexidade e a necessidade urgente das 

instituições oferecerem uma educação musical de qualidade para criança, para o jovem, para 

o adulto e para o idoso.  

Percebeu-se a importância da formação musical antes, durante e depois da formação 

em curso superiores, tanto de pedagogos como de professores. Observou-se que a 

participação ativa do professor e do aluno, considerando os métodos e teorias sobre o ensino 

e a aprendizagem, especificamente da percepção musical, têm que promover uma vivência 

musical integral e humana. E por fim, que é necessário que o professor de música esteja 

aberto às demandas da sociedade contemporânea, criticamente observando os desafios que 

ela apresenta quanto à realização da educação humana.  

Os desafios da sociedade contemporânea brasileira incluem, além da necessidade 

de educação, o ensino da música para leigos e estudantes de pedagogia. Tendo em vista estas 

emergências, acredita-se que o presente trabalho, que vivenciou o ensino da percepção 

musical para alunos de terceiro grau (turma de graduação em Pedagogia), indicou a proposta 

de ensinar música com ênfase na utilização de timbres alternativos e no uso da palavra em 

sala de aula e obteve êxito.  

Concluiu-se que a produção de um material contextualizado para alunos de terceiro 

grau, tendo a vivência musical como uma de suas características principais, possibilita ao 

educador musical construir caminhos que podem promover um ensino de música 

enriquecedor.  

Desta forma, tendo em vista o contexto vivenciado pelo pesquisador numa turma 

de pedagogia, considera-se alguns pontos relevantes a serem relatados, importantes para a 

capacitação do professor para ensinar música: - Alunos que não tenham tido nenhum tipo de 

educação formal (as), embora seja possível terem uma vivência musical e um conhecimento 

musical não- formal, fora do contexto da instituição de ensino, podem apresentar no início 

de uma proposta de vivência formalizada, dificuldades na realização da prática educativa 

musical: - É importante que o planejamento da vivência musical com alunos de Pedagogia, 

esteja relacionado diretamente com as necessidades da sua prática em sala de aula, 

considerando as diferentes faixas etárias na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 
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Fundamental; - A não obrigatoriedade de participação de alunos (as) de turmas regulares de 

cursos superiores para a realização de trabalhos que visem a formação musical do educador 

pode possibilitar a desvalorização de propostas de formação pedagógico-musical; - A 

mudança constante de horários para a realização de pesquisas que visem a formação musical, 

devido à adequação das exigências e peculiaridades do contexto diário da instituição, podem 

provocar uma perda de foco por parte dos alunos(as); - A falta de espaço adequado para a 

realização da vivência musical prejudica na qualidade e no fluxo das atividades planejadas, 

desenvolvidas e realizadas; - A formação musical pode perder seu valor devido à ausência 

de disciplinas contínuas que fortaleçam a importância e a complexidade da Música como 

área de conhecimento artístico e científico (ver anexo, Matriz curricular do curso de 

Pedagogia); - Uma prática de formação musical que aborda somente a teoria (musical), a 

metodologia em música e a prática musical, podem favorecer ao enfraquecimento de uma 

educação ampla, integradora e humana; portanto, negligenciando aspectos históricos, 

sociológicos, psicológicos, culturais e ambientais e a sua relação com a Música. 

Esta série de fatores foram anotados a partir da vivência musical com adultos, na 

tentativa de responder às perguntas do pesquisador. Tais fatores e/ou evidências podem ser 

apropriados pela comunidade científico-acadêmica da área de música e pedagogia, uma vez 

que podem fornecer subsídios (novas metodologias de ensino musical) à sociedade 

contemporânea. Espera-se que estes resultados possam trazer uma contribuição para a 

literatura da área e para a pesquisa na pós-graduação. Além disso, considerando a realidade 

da vivencia diária em sala de aula, acredita-se que, através da própria reflexão feita pelo 

educador (a), a sua prática docente transforma-se, como já dito anteriormente, num momento 

único, que oportuniza a pratica de uma educação musical humana e transformadora.  
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9 APÊNDICES  
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Aluno (a) Ed: 

Pré- Teste (FORMA A) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 
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(   ) RUIM      (   ) BOM       (   ) OTIMO  

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

(   ) RUIM        ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 
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(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(   )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

( X )RUIM          (    ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 
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( X )RUIM        (   ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

( X ) RUIM        (   ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

 

Pós- Teste (FORMA B) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

(X ) RUIM     (   ) BOM    (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 
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(   ) RUIM  ( X ) BOM   (   ) ÓTIMO 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior:); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. A 

transcrição da canção abaixo está catalogada no livro Brincando de Roda (NOVAES, 1994). 

 

(   ) RUIM  (  ) BOM   (   ) ÓTIMO 

 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 
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(   ) RUIM     ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM     ( X ) BOM    (   ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

(   ) RUIM    (   ) BOM     ( X ) ÓTIMO. 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(   ) RUIM    (   ) BOM     (  X ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

 

 

(   ) RUIM  (  X ) BOM   (   ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxilio do professor.  

(   ) RUIM  (  X ) BOM   (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 
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 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   ) RUIM   ( X ) BOM    (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(   ) RUIM  ( X ) BOM   (   ) ÓTIMO 

 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(   ) RUIM     ( X ) BOM   (   ) ÓTIMO 

 

 

Aluno: D 

Pré- Teste (FORMA A) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 
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B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      (   ) BOM       (   ) OTIMO  
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(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

(   ) RUIM        ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM         (   ) BOM      (X) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 
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(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

( X )RUIM          (    ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 
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A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

 

 

Pós - Teste (FORMA B) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 
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(   ) RUIM      (   ) BOM       (   ) OTIMO  

 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

( X ) RUIM        (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 
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(   ) RUIM         (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          (  X ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 
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(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

 

 

Aluno (a):  L. R. 

Pré- Teste (FORMA A) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 
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( X ) RUIM       (   ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      ( X ) BOM       (   ) OTIMO  
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(   ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

( X ) RUIM        (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 



    

 182 

    

  

( X ) RUIM         (    ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          ( X ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

( X  )RUIM         (   )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

( X )RUIM        (   ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

( X ) RUIM        (   ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 
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A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

 

 

 

Pós- Teste (FORMA B) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 
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(   ) RUIM      (   ) BOM       (   ) OTIMO  

 

(   ) RUIM       ( X  ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

Observação: Nesta letra C, o aluno (a) poderia escolher uma cantiga de roda que não fosse 

uma das duas referidas acima (Teresinha de Jesus, ou Peixe Vivo), neste caso a aluna 

escolheu Alecrim. 

 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 



    

 185 

    

  

                

(   ) RUIM        ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM         (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          (  X ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 
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A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

 

(    ) RUIM        (   ) BOM       ( X ) ÓTIMO 

 

 

Aluno (a): G. 

 

Pré- Teste (FORMA A) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 
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(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      (   ) BOM       ( X ) OTIMO  
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(   ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

(   ) RUIM        ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM         (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 
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(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

( X )RUIM          (    ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

( X )RUIM         (   )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 
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A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        (   ) BOM       ( X ) ÓTIMO 

 

Pós- Teste (FORMA B) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 
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(   ) RUIM      ( X  ) BOM       (   ) OTIMO  

 

 

(   ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

(   ) RUIM        ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 
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(   ) RUIM         (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

(   ) RUIM         (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          (  X  ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

( X )RUIM         (  )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 
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(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        (   ) BOM       ( X ) ÓTIMO 

 

Aluno (a): I. R. 

Pré- Teste (FORMA A) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 
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( X ) RUIM       (   ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      ( X ) BOM       (   ) OTIMO  

 

(   ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 
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( X ) RUIM        (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

( X ) RUIM         (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

( X )RUIM          (   ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 



    

 196 

    

  

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

( X )RUIM        (   ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

( X ) RUIM        (   ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

 

(    ) RUIM        (   ) BOM       ( X ) ÓTIMO 

 

 

Pós- Teste (FORMA B) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 
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( X ) RUIM       (   ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      (   ) BOM       (   ) OTIMO  
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(   ) RUIM       (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

(  ) RUIM        ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM         (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 
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(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(   )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          ( X ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(   )RUIM         ( X ) BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 
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A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

 

Aluno (a): El. 

 

Pré- Teste (FORMA A) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 
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(   ) RUIM      (   ) BOM       (   ) OTIMO  

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

( X ) RUIM        (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 
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(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

( X ) RUIM         (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          ( X ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X ) BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 
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( X )RUIM        (   ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

( X ) RUIM        (   ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        (   ) BOM       ( X ) ÓTIMO 

 

 

Pós- Teste (FORMA B) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 
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(   ) RUIM       ( X ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      ( X ) BOM       (   ) OTIMO  

 

(   ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 



    

 205 

    

  

                

( X ) RUIM        (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          (  X ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 
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 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   )RUIM        (  X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

 

 

(    ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

 

Aluno ( a ): W. C. 

Pré- Teste (FORMA A) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 
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B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      (X) BOM       (   ) OTIMO  
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(   ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

(   ) RUIM        ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

( X ) RUIM         (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 
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(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

( X )RUIM      (   ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          ( X  ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(X ) RUIM        (   ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 
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A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

 

 

Pós - Teste (FORMA B) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 
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(   ) RUIM      (   ) BOM       (   ) OTIMO  

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

(   ) RUIM        ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 



    

 212 

    

  

 

(   ) RUIM         (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

(   ) RUIM         (  X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          ( X ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 
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(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

 

Aluno ( a ): Ya. 

Pré- Teste (FORMA A) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 
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( X ) RUIM       (   ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      (   ) BOM       (   ) OTIMO  

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 
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( X ) RUIM        (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

( X) RUIM         (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          ( X ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 
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A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

 

 

Pós- Teste (FORMA B) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 
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( X ) RUIM       (   ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      (   ) BOM       (   ) OTIMO  
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(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

(   ) RUIM        (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM         (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 
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(   ) RUIM         ( X  ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          ( X ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        (   ) BOM       ( X ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 
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A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        (   ) BOM       ( X ) ÓTIMO 

 

 

Aluno (a): Ke. 

Pré- Teste (FORMA A) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 
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(   ) RUIM      ( X ) BOM       (   ) OTIMO  

 

(   ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

( X ) RUIM        (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 
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(   ) RUIM         (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

( X ) RUIM      (   ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          ( X ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 
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(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        (   ) BOM       ( X ) ÓTIMO 

 

Pós- Teste (FORMA B) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

( X ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM        (   ) ÓTIMO 
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C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      ( X ) BOM       (   ) OTIMO  

 

(   ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 
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(   ) RUIM        ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM         (   ) BOM      ( X ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

(  ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          ( X ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 
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 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        (   ) BOM       ( X ) ÓTIMO 

 

 

Aluno (a): Mar. 

Pré- Teste (FORMA A) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 
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(   ) RUIM       ( X ) BOM        (   ) ÓTIMO 

 

C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      (   ) BOM       (   ) OTIMO  
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(   ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

Observação: Nesta letra C, o aluno (a) poderia escolher uma cantiga de roda que não fosse 

uma das duas referidas acima (Teresinha de Jesus, ou Peixe Vivo), neste caso a aluna 

escolheu Ciranda, cirandinha. 

   

(   ) RUIM       (X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

(X) RUIM        (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 
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(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

( X ) RUIM         (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

( X )RUIM          (    ) BOM       (    ) ÓTIMO 

C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

(    )RUIM         ( X )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  
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A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        (   ) BOM       ( X ) ÓTIMO 

 

 

Pós- Teste (FORMA B) 

1) CATEGORIA- AFINAÇÃO: 

A) Ouvir e Entoar a nota sugerida pelo professor. 

 

(   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Ouvir e Cantar o intervalo pedido pelo professor. 

 

(   ) RUIM       (   ) BOM        ( X ) ÓTIMO 
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C) Ouvir uma melodia (por exemplo, Teresina de Jesus - em tonalidade menor; e Peixe Vivo 

– em tonalidade maior); cantar, se for possível, no mesmo tom sugerido pelo professor. As 

transcrições das 2 canções abaixo estão catalogadas no livro Brincando de Roda (NOVAES, 

1994). 

 

(   ) RUIM      (   ) BOM       (   ) OTIMO  

 

(   ) RUIM       (   ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

Observação: Nesta letra C, o aluno (a) poderia escolher uma cantiga de roda que não fosse 

uma das duas referidas acima (Teresinha de Jesus, ou Peixe Vivo), neste caso a aluna 

escolheu Alecrim. 

                                  (   ) RUIM       ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 
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2) CATEGORIA - CAPACIDADE RITMICA 

A) Ouvir um trecho rítmico, e logo em seguida, executá-lo utilizando as palmas, ou, um 

instrumento alternativo, como por exemplo, colheres. 

                

(   ) RUIM        ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

B) Escutar e executar, um trecho rítmico, que seja composto de palavras. 

 

(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

3) CATEGORIA- MEMORIA 

A) Ouvir um trecho rítmico- melódico, e depois executá-lo. 

 

(   ) RUIM         ( X ) BOM      (   ) ÓTIMO 

 

4) CATEGORIA-CAPACIDADE DE IMPROVISAÇÃO/CRIAÇÃO RITMICA E 

MELODICA. 

 A) Criar um trecho rítmico utilizando instrumentos alternativos, tais como apito, colheres.  

(    )RUIM      ( X ) BOM      (    ) ÓTIMO 

B) Improvisar uma melodia, baseado num pequeno motivo melódico sugerido pelo 

professor. 

                        

(   )RUIM          ( X ) BOM       (    ) ÓTIMO 
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C) Criar um trecho rítmico-melódico, sem o auxílio do professor.  

( X )RUIM         (   )BOM        (   ) ÓTIMO 

5) CATEGORIA- GESTUALIDADE MUSICAL 

 A) Utilizar gestos musicais, baseado numa melodia e/ou num trecho rítmico, pedido pelo 

professor. 

 

 

(   )RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

6) CATEGORIA-CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE INTRUMENTOS 

ALTERNATIVOS (APITOS, COLHERES, ETC.).  

A) Acompanhar o ritmo sugerido pelo professor utilizando um instrumento alternativo 

(serão dadas as opções de instrumentos) de livre escolha do aluno/a. 

 

(     ) RUIM        ( X ) BOM       (   ) ÓTIMO 

7) DICÇÃO MUSICAL 

A) O aluno/a receberá uma pequena rítmica falada. Logo após, o professor demonstrará 

possibilidades rítmico-melódica, das quais o aluno/a terá de repeti-las de acordo com as 

possibilidades sugeridas pelo professor.  

 

(    ) RUIM        (   ) BOM       ( X ) ÓTIMO 
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ENTREVISTAS 

1) De acordo com a experiência vivida, como participante desta pesquisa, que 

aspectos relevantes você indicaria na utilização da música na educação, de um 

modo geral? 

2) Baseado (a) nas aulas de Música, quais as aptidões básicas de aprendizagem 

musical você conseguiu desenvolver? Marque um x onde achar adequado: 

( ) ritmo       ( ) melodia        (  ) audição        ( ) improvisação   

 ( ) tocar instrumentos de percussão     ( ) uso da palavra         ( ) outras 

3) Quais os pontos negativos que você indicaria nesta metodologia para a 

aprendizagem da disciplina de Percepção Musical (em que foram utilizadas as 

composições Raízes Sonoras e Alma Sonora, com a utilização de Instrumentos 

Alternativos de Percussão, e com o uso da Palavra)? 

4) Quais os pontos positivos que você apontaria nesta metodologia para a 

aprendizagem da disciplina de Percepção Musical (em que foram utilizadas as 

composições Raízes Sonoras e Alma Sonora, com a utilização de Instrumentos 

Alternativos de Percussão, e com o uso da Palavra)? 

5) Quais as contribuições que você reconhece a partir da compreensão sobre a 

utilização da Música, como forma de Arte na formação dos profissionais da 

educação infantil?  

6) Quais as contribuições que você reconhece a partir da compreensão sobre a 

utilização da Música, como forma de Ciência na formação dos profissionais da 

educação infantil?  

7) Que contribuições a música poderia levar à criança como parte da sua formação? 

8) Que contribuições a música poderia levar ao jovem como parte da sua formação? 

9) Que contribuições a música poderia levar ao adulto como parte da sua formação? 

10) O que quer comentar sobre a experiência vivida? 

 

 

 

Aluno (a) Ed: 
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1) Resposta: Foi importante o uso de materiais alternativos como a garrafa peti com 

arroz dentro, a caixa de palitos de dentes, chocalho infantil entre outras. Levando em 

consideração a escassez de material didático pedagógicos de muitas escolas. 

2) (X) ritmo       ( ) melodia        ( X ) audição        (X ) improvisação   

      ( ) tocar instrumentos de percussão     ( ) uso da palavra         ( ) outras 

3) R: Nenhum. 

4) R: As aulas práticas, sem muita teoria, nos colocou diretamente em contato com a 

música. 

5) R: Este aprendizado nos deu mais opções de utilização da música com as crianças. 

6) R: Achei que foi um pouco superficial para julgar como ciência. 

7) R: Aulas mais interessantes, divertidas, e interativas. 

8) R: A música para o jovem pode ser bem significativa, podendo se envolver 

positivamente com a arte. 

9) R: Para o adulto é importante para que ele se torne capaz de transferir seu saber para 

outras. 

10) R: Gostei da experiência, pois tive a oportunidade de aprender um pouco sobre ritmo. 

Pena que foi pouco o tempo para essas aulas. 

 

Aluno (a): D 

1) R: Eu penso que a música é muito importante na educação, para que os alunos possam 

entender a importância de utilizar qualquer tipo de música e também gostar. 

2) (  ) ritmo     (X) melodia        (  ) audição        (  ) improvisação   

 (  ) tocar instrumentos de percussão     (  ) uso da palavra         ( ) outras 

 

3) R:Nesta aula de música não encontrei nenhum ponto negativo. 

 

4) R: A aprendizagem de música tem vários tipos de pontos positivos como através de 

instrumentos e as letras da música que foram utilizadas nas aulas. 

5) R: Por meio da música na educação infantil ensina vários aspectos com ensinamento 

com a formação dos profissionais é muito importante que as crianças aprendem a gostar 

da música desde de pequena. 
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6) R: A forma de ciência através da música é muito rica a trabalhar na educação infantil 

tem vários ritmos de aprender as músicas que envolve a ciência. 

7) R: As contribuições pode levar a uma criança na sua vida profissional a ouvir música, a 

gostar. 

8) R: A música pode incentivar a um jovem a gostar de música e aprender a cantar bem 

significante. 

9) R: Para um adulto ele é capaz de transferir a importância de outras músicas e aprender 

mais. 

10)  R: Gostei muito das aulas tive uma experiência de oportunidade de aprender sobre ritmo 

e tocar alguns instrumentos, o ruim que as aulas foram curtas para pouco tempo. 

 

Aluno (a) L. R. 

1) R: A música está intrinsicamente ligada a alma humana, para tal, trabalha amplos 

aspectos, seja o cognitivo, o afetivo, motor (motricidade) e de socialização. As aulas 

de música do prof. Jairo contribuíram de forma criativa, relacional e ampliou nossos 

horizontes diante do conhecimento tanto científico como postural, pois em suas aulas 

o lado humano aflora. 

2) (  ) ritmo     (   ) melodia        (X) audição        (  ) improvisação   

      (  ) tocar instrumentos de percussão     (  ) uso da palavra         ( ) outras 

3) R:Acredito que um pouco mais de diálogo e espontaneidade, pois ao meu ver quanto 

maior a relação humana com a música melhor os resultados. O envolvimento criativo 

poderia ser mais explorado, com interligação multidisciplinar tamanha importância 

da música (voz e sons). 

4) R:Simplicidade e humanização. O romper de barreiras. 

5) R:A música permeia toda história do homem e da natureza envolvida pelo mesmo. 

Aprofunda a consciência e fundamenta os projetos e as práticas de todo ser, traz um 

Sentido ao existir, ao Ser e não superficialmente ao ter. Tais valores são de suma 

importância na formação. 

6) R:A música deveria receber o valor devido e não o preço que lhe é atribuído, pois 

deveria ser vista como multidisciplinar. 

7) R:Contribuições cognitivas, de tolerância, emocional, psicológica, social, artística, 

postural, criativa, autonomia ... 
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8) R:Concretização da autonomia, das tomadas de decisões diante do mundo de trabalho 

de forma segura. 

9) R: Realização. 

10) R:Gratidão pelo carinho e pela semente lançada. 

 

Aluno (a): G. 

1) R: Um dos aspectos mais relevantes é o aprender a ouvir e o ritmo, a criança 

desenvolvendo esses dois aspectos ela consegue desenvolver todos os outros 

aspectos. 

2) (  ) ritmo     (   ) melodia        (X) audição        (  ) improvisação   

      (  ) tocar instrumentos de percussão     (  ) uso da palavra         ( ) outras 

3) R: Um ponto negativo é a utilização certa do instrumento, e do material que será 

trabalhado com a criança, mas durante as aulas de música não houve esse problema. 

4) R: Os pontos positivos é o ritmo e as melodias adotadas, que juntamente com os 

instrumentos Alternativos fazem uma grande diferença durante as aulas. 

5) R: É de grande valia para um profissional da Educação ter uma compreensão mais 

profunda da música como forma de arte. Com essa especialização o profissional 

aguça seu dom musical. 

6) R: Como forma de Ciência está relacionado, a forma de como você irá aplicar a 

música na área da educação aos objetos e instrumentos alternativos. 

7) R: Vários benefícios como ritmo, motricidade, cognitividade. 

8) R; Em relação ao jovem, ajuda no aprender a ouvir e no uso da palavra. 

9) R: Ao adulto contribui na audição e no uso da palavra. 

10) R: Uma experiência muito boa, e que contribuiu para o meu currículo profissional e 

para o meu aprendizado como futura pedagoga. 

 

 

Aluno (a): I. R. 

1) R: Uma visão ampla para o ensino e na ampliação, na interação entre professor e 

aluno. 

2) ( X ) ritmo     ( X ) melodia        (X) audição        ( X ) improvisação   

      (  ) tocar instrumentos de percussão     (  ) uso da palavra         ( ) outras 
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3) R: Não 

4) R: Muito útil para sociedade pela reciclagem e pela letra musical. 

5) R: Joia, pela criação do próprio material de trabalho. 

6) R: Trabalhar de forma lúdica, corporal, psicomotor. 

7) R: Pela capacidade de criar e rever algumas atividades. Tornando-as mais agradáveis 

ao social (convívio). 

8) R:Querer ampliar seus laços musicais, querendo aprender tocar instrumento de 

percussão. 

9) R: Quebrar um pouco as barreiras de rigidez e superar algumas dificuldades de 

estresse. 

10) R: Pude aplicar algumas aulas em sala e o recebimento por parte deles (alunos) é o 

melhor possível, eles gostam do novo e do criativo onde a interação entre eles foram 

plena e com liberdade de diálogo.  

 

Aluno (a): El. 

1) Resposta: A utilização da música na educação, é importante, porque contribui com o 

despertar na criança o desejo pela apreciação da melodia, do ritmo, da dança 

estimulando-a no seu processo de desenvolvimento cognitivo e afetivo. 

2) (X) ritmo     (  ) melodia        (  ) audição        (  ) improvisação   

( ) tocar instrumentos de percussão     ( ) uso da palavra         ( ) outras 

3) Não encontrei nenhum ponto negativo ( pelo contrário). 

4) Foram muitos os pontos positivos; por exemplo: o desenvolvimento da criatividade 

musical através da utilização de materiais recicláveis. 

5) A música contribui sempre, para aquele que a ouve, pois eleva a alma produzindo a 

shalom. 

6) A música é uma forma de ciência porque, pode ser ensinada teoricamente. 

7) A música contribui na formação da criança propiciando-lhe ser uma pessoa bem 

humorada, expressiva. 

8) A música para o jovem é distração. 

9) A música para o adulto, pode contribuir na sua forma de ver o mundo, como forma 

de refletir, viver, criar. 

10) Foi uma experiência fantástica. Aprendi que se pode fazer música cuidando da 

natureza (usando o material reciclável), pode-se aprender música economizando 
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(material reciclável, praticamente sem custo); Aprendi que se pode desfrutar, e fazer 

música usando o próprio corpo. 

 

Aluno (a): W. C. 

1) A música ela se torna importante em todo aspecto e essa experiência vivida, é 

fundamental dentro de sala de aula. 

2) ( ) ritmo       ( ) melodia        (  ) audição        (X) improvisação   

 ( ) tocar instrumentos de percussão     ( ) uso da palavra         ( ) outras 

3) Pontos negativos : não vi nenhum. 

4) Pontos positivos: 

- Envolve a reciclagem (que coloca o aluno a se conscientizar da 

importância do mesmo).  

- A música através de instrumentos diferenciados e que esteja ao alcance 

desse aluno. 

- Instrumentos acessíveis a todos. 

- E a improvisação. 

5) A música em si envolve a criança em todo um sentido, então ela pode ser 

considerada       uma arte, e que contribui no aspecto físico, mental e 

psicomotor.   

6) A música contribui de forma de ciência no sentido, do criar, do improvisar 

com os instrumentos acessíveis. 

7) É levar a criança a entender e compreender a música desde pequeno. 

8) ---------- 

9) ---------- 

10) Obtive uma experiência muito boa e proveitosa, pude absorver muito, a 

questão do ritmo, melodia, audição, improvisação, a tocar os instrumentos, 

enfim esta experiência irá me ajudar muito dentro do âmbito escolar. 

Aluno (a): Ya. 

1) Sim, por que o ensino da música auxilia bastante na compreensão de matéria, no 

envolvimento do educando. 
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2) (X) ritmo      (  ) melodia        ( X ) audição        (  ) improvisação   

(   ) tocar instrumentos de percussão     (  ) uso da palavra         (  ) outras 

3) Acredito que deveria ser inserido o ensino da Música nas escolas trabalhando 

conceitos básicos, mas no geral nenhum. 

4) Nos permite uma melhor capacidade de compreender, visualizar e sentir diferentes 

aspectos que o ensino da música trabalha. 

5) É ótimo e motivador para educador e aluno. 

6) É baseado em aspectos social e auxilia a coordenação motora. 

7) Contribui para uma educação melhor mais dinâmica e dinamizadora na construção 

educacional e social. 

8) Auxilia e contribui para um ótimo desenvolvimento e desenvolve interesse em 

aprendizagem. 

9) Motivação, alegria e aprendizagem. 

10) Para mim foi muito bom, apesar do tempo não ter permitido uma melhor experiência. 

 

Aluno (a):  Ke. 

1) R: Posso mencionar dois aspectos relevantes quando se trabalha música na educação; 

primeiro o desenvolvimento da criança em seus aspectos cognitivos, emocionais, 

psicológico e psicomotor e também a facilitação da aprendizagem de outras 

disciplinas através do exercício da musicalização em sua essência sendo o mais 

envolvente a escuta e a concentração. 

2) R:(X ) ritmo       ( ) melodia        (X) audição        (X) improvisação   

      (    ) tocar instrumentos de percussão     ( ) uso da palavra         ( ) outras 

3) R:Acredito que o ponto negativo foi não ter o registro dessa aprendizagem como 

obrigatória, ou como requisito para participação da pesquisa. Acredito que o 

aproveitamento teria sido melhor. 

4) R:A base teórica para o exercício da pratica; 

5) R:As contribuições para formação são poder utilizar a música isoladamente como 

disciplina individual ou dentro da disciplina de arte, porem se pensarmos a música 

como um bem maior pertencente a arte, as contribuições seriam maiores. Pelas 

diversas formas de pensa-la e trabalhar, com um olhar artístico que vai além. 
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6)  R:As contribuições seriam poder trabalhar a música com essa visão e dentro de uma 

base teórica cientifica, e outra contribuição é aborda-la como provedora de benefícios 

no desenvolvimento do sujeito o que implica ciência. 

7)  R:Sua beleza, contribuição para aprendizagem, sua ludicidade, e prazer. 

8)  R:O prazer de aprender pela música, e tê-la como parte de sua identidade. 

9)  R:Sua graça ou desgraça o agrado ou desagrado.  

10)  R: Aprendi, desenvolvi, me diverti 

 

Aluno (a): Mar.   

1) R: Indicaria aspectos bom da expressão corporal 

2)  (X) ritmo       ( ) melodia        (  ) audição        ( ) improvisação   

 (    ) tocar instrumentos de percussão     ( ) uso da palavra         ( ) outras 

3) R: Na minha opinião não tem pontos negativos, a metodologia é importante para 

que criança entenda e perceba desde pequena que a música faz parte da vida. 

4) R: Os pontos positivos que eu apontaria desta metodologia é que as letras são 

condizentes com a realidade do dia a dia e utilizando um vocabulário que faz com 

que a criança se interesse por música, inclusive os instrumentos são bem 

interessante. 

5) R: A respeito dos instrumentos posso dizer que mesmo sendo alternativos não 

deixam de contribuir com o aprendizado, pois usar instrumentos como colher, 

garrafas pet, e grãos faz com que a criança se interesse mais a tocar com 

instrumentos que ela mesma pode criar. 

6) R: Entendo que o professor tem que ter conhecimentos musicais e não deve 

querer ensinar somente sobre seus gostos em particular. 

7) R: A música só tem a contribuir sendo assim as letras, melodias, enfim, até 

mesmo a letra pode ajudar na formação da criança ajudando a se definir 

musicalmente. 

8) R: Falar de jovem é diferente de falar de criança muitos já tem definido sua 

preferência musical, porém é até uma questão de cultura em certos casos. Muitos 

jovens se definem a partir das músicas que ouvem 
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9) R: O adulto definindo suas preferências musicais quer transmitir isso para as 

pessoas que o cercam. Porem os professores não podem querer que seus alunos 

gostem dos seus mesmo gostos. 

10)  R: Foi bom participar deste projeto pois ele contribuiu positivamente para minha 

compreensão no que se refere a música e o ensino dela para crianças. 
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MATRIZ CURRICULAR- CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA-  

FACULDADE PADRÃO  
1º Período  2º Período  3º Período  4º Período  

Comunicação em Língua  
Portuguesa I - 60h  

Comunicação em Língua  
Portuguesa II- 60h  

Didática I- perspectiva 

histórico/crítica da 

educação 80h.  

Didática II- planejamento, 

metodologia e recursos 

didáticos no ensino básico- 80h  

Estrutura, Legislação e  
Fundamentos do Ensino  
Básico- 60h  

Fundamentos da  
Educação Infantil- 80h  

Fundamentos da  
Educação Física na  
Educação Infantil e Ensino 

Fundamental: Recreação e 

corporeidade- 60h  

Fundamentos e Metodologia da 

Alfabetização- 80h  

Fundamentos Filosóficos 

da Educação I- 60h  
Fundamentos Filosóficos 

da Educação II- 60h  
Fundamentos do Ensino 

da Arte: diferentes 

linguagens- 60h  

Fundamentos e Metodologia da 

Língua Portuguesa- 80h  

Fundamentos  
Sociológicos da Educação   
- 60h  

Fundamentos  
Psicológicos da Educação  
I criança de 0 a 6 anos- 60h  

Fundamentos  
Psicológicos da Educação  
II- crianças de 6 à 14 anos  

Fundamentos e Metodologia 

das Ciências Naturais- 80h  

Iniciação Científica I- 60h  Iniciação científica em 

Educação II textos 

científicos e elaboração de 

Projetos de Pesquisa-  
60 h  

História da Educação 

Brasileira- 60 h  
Fundamentos Psicológicos da 

Educação III: educação 

inclusiva- 80h  

Introdução ao Ensino da 

Pedagogia- 60h  
Metodologia de Projetos 

Educacionais- 60 h  
Metodologia da Educação 

Infantil: musicalidade, 

jogos e recreação- 60h  

  

  
5º Período  6º Período  7º Período  8º Período  
Educação e Alfabetização 

de Jovens e Adultos- 80h  
Antropologia Cultural da 

Educação- 60h  
Estágio Supervisionado III- 

Anos Iniciais- 100h  
Atividades  
complementares- 200h  

Estágio Supervisionado I- 

Educação Infantil- 100h  
Currículo e Avaliação do 

Ensino Básico- 60h   
Estatística Aplicada à 

Educação- 60h  
Fundamentos da Biologia  
Educacional e Meio 

Ambiente-60h  
Fundamentos e  
Metodologia da  
Matemática- 60h  

Estágio Supervisionado II:  
anos iniciais- 100h  

Fundamentos da Educação  
II- Alternativas de 

Integração- 80h  

Jogos Pedagógicos e  
Ludicidade nos Anos 

Iniciais- 60h  
Gestão e Planejamento 

Educacional- 80h  
Fundamentos da Educação 

Especial I: Organização e  
Dinâmica da Educação-  
80h  

Fundamentos e  
Metodologia da Geografia-  
60h  

Língua Brasileira de Sinais- 

80h  

Políticas Educacionais- 80h  Fundamentos e  
Metodologia da História- 

80h  

Fundamentos e  
Metodologia de  
Tecnologias Educacionais  

Organização do Trabalho  
Educacional no Ensino  
Básico: Práticas  
Pedagógicas- 60h  

      Trabalho de Conclusão de  
Curso- TCC- Pesquisa de 

Campo- 100h  

  

Disponível em: http://www.faculdadepadrao.com.br/cursos/graduacao/pedagogia.  
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