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RESUMO 

 

 Este trabalho tem como objetivo analisar os processos educacionais desenvolvido por 

Shinichi Suzuki através do seu método e também mostrar como esse tipo de ensino pode 

contribuir para a formação musical. Sua pedagogia se diferencia dos métodos tradicionais de 

ensino do violino, por estar baseado na imitação, ou seja, a criança aprende de início através 

da prática instrumental sem se preocupar em ler partituras. Outro ponto importante para todo 

esse processo é o trabalho de forma coletiva, pois o aluno se sente mais motivado em 

prosseguir adiante com seu aprendizado. Os pais são também co-responsáveis pelo 

desenvolvimento de seus filhos pois, eles os acompanham em suas práticas desde o início até 

o nível mais avançado. O Método Suzuki não parte só do princípio de formar excelentes 

instrumentistas, mas também do princípio que o seja fazer da música algo que contribua para 

uma boa educação. De acordo com o que foi mencionado, ele também possibilitou o ensino 

para todos, ou seja, a inclusão social. Segundo Suzuki, talento não é herdado mas deve ser 

explorado de forma correta. O fato de crianças com deficiências físicas terem contato com o 

ensino de instrumento é outra inovação do método pois, além de suas funções no meio 

musical ele ainda serve como terapia auxiliar na recuperação desses problemas. A vivência 

como estagiário que nos foi oferecida na Academia de Música da UFG, nos proporcionou 

maior amplitude no conhecimento do assunto, assim como me deu mais firmeza em assumir a 

regência dentro da sala de aula, sendo que uma das funções de um educador musical também 

é fazer com que os alunos o respeitem e o correspondam no que for ensinado em sala de aula.  
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1   INTRODUÇÃO 

 

O objeto desse estudo se trata sobre a metodologia “Educação do Talento”, baseado no 

aprendizado da lingua materna, o qual o educador musical Shinichi Suzuki desenvolveu ao 

longo de sua vida. Suzuki nasceu em Nagoya, Japão, em 17 de outubro de 1898. Por volta de 

1900, seu pai, um contrutor de instrumentos de cordas tornou-se dono de uma fábrica de 

violinos, que  se transformou na maior do Japão.                                                                               

 Aos 17 anos inspirado por uma gravação de Mischa Elman tocando Ave Maria de 

Schubert, Suzuki aprende a tocar essa peça de maneira autodidata impressionando membros 

de sua família e de sua comunidade. Um nobre da família Tokugawa vê o seu talento no 

violino e passa a investir em seus estudos custeando suas aulas com Ko Ando, e, mais  tarde, 

incentivou-o a estudar na Alemanha.                                                                                        

Em 1920 ele foi para a Alemanha estudar violino com Karl Klinger, e após anos 

tentando aprender a lingua alemã, Suzuki passou a observar o modo de aprendizado das 

crianças germânicas e como elas conseguem falar alemão fluentemente, o que submete a uma 

conclusão que se essas crianças conseguem aprender a língua materna através de ouvir, então 

porque não ensinar o violino da mesma forma?                      

Essa descoberta foi uma grande resposta de como é possível uma criança tocar um 

instrumento difícil como o violino antes de alfabetiza-la musicalmente ou seja, antes de ler 

partitura, ter noções de teoria, solfejo ou ditado musical (ILARI, 2011, p.193).                                                                                            

Suzuki fala que a aprendizagem tem que ser explorada desde o início da infância  e 

não após uma determinada idade, porque o aluno terá mais facilidade de aprender e assimilar 

o que estiver ouvindo em seus primeiros anos de vida. De acordo com Suzuki, talento não é 

herdado mas sim explorado, sendo assim ele  afirma que toda criança tem capacidade de 

desenvolver  talento, basta saber cultivar. Se uma criança é educada em  ambiente que oferece 

recursos para seu aprendizado, obviamente ela irá adquirir habilidades superiores ao ambiente 

sem os mesmos estímulos. Suzuki explica que as habilidades se desenvolvem pelo trabalho 

das forças vitais do organismo, através do qual a criança procura se adaptar ao ambiente desde 

o começo de sua existência. Suzuki foi um educador musical voltado  a musicalizalição 

através da lingua materna, então ele começa à observar o desenvolvimento das crianças desde 

seu nascimento até a fase da adolescência e foi aí aonde veio uma curiosidade que é o 

processo das crianças falarem o japonês fluentemente baseado na lingua materna.     

Suzuki relata em sua teoria que muitas vezes a criança é julgada depois dos primeiros 

anos de vida pelo fato dela não conseguir  de imediato devenvolver habilidades em um 
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determinado ambiente de ensino, o que demonstra que a forma de ensino aplicada não está 

alcançando o objetivo, que é fazer com que o aluno aprenda. Nesse tipo de situação Suzuki 

aponta que uma boa educação começa a ser explorada no início da vida. Crianças pequenas 

desenvolvem melhor do que as maiores, e  para se obter um bom aproveitamento, a facilidade 

de aprendizagem na tenra idade associada a um ambiente adequado, favorecerá a criança  a 

um melhor desenvolvimento em suas habilidades. 

Segundo Cruvinel ( 2005, p 47 ): “Para que se possa compreender a importância da 

música e o papel do educador musical na sociedade contemporânea, deve-se abordar, 

primeiramente, a relação entre a música e o homem, bem como, a música na sociedade”. 

Diante dessa colocação, a música sempre esteve entre diversas culturas por dispertar  a 

sensibilidade humana, mudando o modo de pensar do indivíduo em relação ao meio social 

que ele está vivendo. 

Ao longo deste trabalho serão abordados dois assuntos que estão relacionados aos 

processos de aprendizagem de uma criança, ou seja, 1) relatar a possibilidade da aplicação de  

uma metodologia diferenciada para musicalizar crianças através do violino. 2) mostrar como 

esse educador musical Shinichi Suzuki, considerado o pedagogo mais influente do século XX 

chegou ao ponto de observar, sistematizar e utilizar o seu método de aprendizagem ou seja, os 

caminhos que ele percorreu até chegar a  conclusão de que o talento não é herdado mas pode 

ser desenvolvido de  forma consistente e disciplinada .  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
     
*ILARI, Beatriz. Pedagogias em Educação Musical. 1° edição. Curitiba: Ibpex. 2011.                  

**SUZUKI, Shinichi. Educação é Amor: O método clássico da educação do talento. 3° 

Edição. Santa Maria: Pallotti. 2008. O objetivo deste trabalho é mostrar como é possível 

musicalizar crianças através do Método Suzuki usando como meio a prática do violino sem se 

preocupar com a leitura musical. 
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2   A ORIGEM DO MÉTODO SUZUKI 

 

 O Método Suzuki foi criado pelo violinista e pedagogo Shinichi Suzuki, no Japão por 

volta de 1931. Nascido em Nagoya no ano de 1898, Suzuki se interessou em aprender à tocar 

violino desde pequeno através de seu pai, um construtor de instrumentos de cordas e dono de 

uma fábrica de violinos. Após alguns anos esta fábrica se transformou na maior do Japão. A 

redução do tamanho dos instrumento lá fabricados contribuiu muito no conforto e na 

facilidade de aprendizagem das crianças. Sua adolescência é marcado pelos interesses 

artísticos, filosóficos e espirituais. Foi justamente nesta época que Suzuki se dedicou aos 

estudos do Zen-Budismo.  No ano de 1917 tendo por inspiração uma gravação de Mischa 

Elman tocando Ave Maria de Schubert, ele aprende a tocar essa peça de maneira autodidata. 

 Aos 17 anos Suzuki apresenta esta peça em público impressionando membros de sua 

familia e de sua comunidade. Um nobre da família Tokugawa vendo Suzuki tocar passa a 

investir nos seus estudos de violino com Ko Ando, ex-aluno de Joseph Joachim. Mais tarde 

este mesmo professor acompanhando suas habilidades no instrumento o incentiva a estudar na 

Alemanha. Em 1920 ele muda para Berlim, Alemanha, onde passa a estudar e a se aprofundar 

mais no violino com Karl Klinger. Sem obter sucesso na aprendizagem do idioma alemão ele 

passa a observar como as crianças conseguiam falar fluente a lingua materna. Foi neste 

período que ele chegou a conclusão que o violino poderia ser ensinado sem precisar introduzir 

logo de início a leitura musical, e sim aprendido através da imitação, como acontece no 

processo de aprendizagem da lingua materna.                                                                                     

            

O pai me pediu que instruísse seu filho no violino. Naquele momento, eu não 

sabia como poderia ensinar um menino tão pequeno e também não sabia o 

que lhe poderia ensinar. Eu não tinha experiência alguma desse tipo. Que 

método de violino seria adequado para um menino de quatro anos? Pensei 

sobre isso desde a manhã até a noite. A minha descoberta me deu a  resposta. 

(SUZUKI, 2008, p.10).   

 

 As idéias de Suzuki deram origem a uma pedagogia que revolucionaria totalmente a 

forma tradicional do ensino do violino. Na metodologia usada anteriormente, o aprendizado 

do aluno era mais demorado porque a leitura musical era pré-requisito para a prática do 

instrumento. Já morando algum tempo na Alemanha, Suzuki conhece Waltraud Prange, 

cantora lírica com quem se casou na época. Suzuki retorna com sua esposa ao Japão em 1929 

já com novas idéias de ensino do violino e planejamentos em mente. Após a sua chegada ele 

resolve formar o Quarteto Suzuki junto com seus irmãos, que apresentavam e ministravam 
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aulas de música. Em 1930 Suzuki se torna presidente da Escola de Música de Teikoku e 

também regente da Orquestra de Cordas de Tókio onde suas idéias educacionais foram 

aplicadas. Entre 1931 e 1933 ele passa a experimentar sua pedagogia do violino em crianças 

pequenas.  

 

Todas as crianças que são educadas com perícia e compreensão atingem um 

alto grau de conhecimento, mas essa educação deve começar no dia do 

nascimento. Aqui está, na minha opinião, a chave do desenvolvimento 

integral das potencialidades humanas. (SUZUKI, 2008, p.11).  

 

 Nesse caso ele fala que muitas vezes a criança é julgada antes mesmo dela mostrar 

suas habilidades em seus talentos. Por esse motivo os pais são os principais responsáveis pela 

educação de seus filhos e também pelo ambiente em que eles são inseridos, pois tudo isso 

influi no seus conhecimentos e no seu grau do desenvolvimento cognitivo.                                                                

 Foi nesse período que ele mais atraiu alunos por ser uma metodologia de 

musicalização utilizando o próprio instrumento. Em meados da Segunda Guerra Mundial, a 

fábrica de violinos de seu pai é destruída no bombardeio e Suzuki perde um irmão. Devido as 

dificuldades financeiras de sua família ele acaba deixando seus alunos em Tókio e resolve 

mudar-se para uma cidade vizinha onde passa a trabalhar em uma fábrica de peças de avião. 

Durante o período de guerra sua esposa foi mandada para o centro japonês de detenção de 

alemães. Após ter acabado todos os conflitos ela consegue um trabalho na Cruz Vermelha em 

Yokohama para ajudar sua família que, por consequência viveu separada de Suzuki dez anos. 

Como Suzuki tinha projetos de formar sua própria Escola de Música ele resolveu mudar-se 

para Matsumoto na região de Nagano. Nesta cidade ele acaba criando e inaugurando a Escola 

de Música de Matsumoto. Mais tarde esta escola se tornou o Instituto Suzuki da Educação do 

Talento, onde ele aplicou e deu prosseguimentos as suas idéias pedagógicas e as aulas 

ministradas. O reconhecimento deste Instituto pelo Ministério da Educação do Japão foi algo 

marcante que se tornou uma organização oficial do governo japonês.  

 

Não precisamos procurar talentos ou habilidade específicas e inatas. Um 

ambiente superior terá maior efeito na criação de habilidades superiores. Por 

isso, a única habilidade superior que a criança pode ter ao nascer é a de se 

adaptar com maior rapidez e sensibilidade ao seu ambiente do que as outras 

crianças. (SUZUKI, 2008, p.23). 

 

 Segundo o que foi relatado boas condições ambientais contribui no desenvolvimento 

de habilidades superiores da criança. Se os pais cultivam o universo musical em casa ouvindo 
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música clássica, obviamente a criança se sentirá influenciada por aquele ambiente. Sendo 

assim, ela passa a ter uma evolução mais rápida no seu processo de aprendizagem.  

 O reconhecimento de Suzuki como bom professor começou a partir do primeiro 

concerto anual onde ele reuniu 1.500 alunos para se apresentar em espaço aberto no Japão. 

Durante a apresentação, todas as crianças tocavam as músicas memorizadas e em uníssono.              

A gravação desse concerto possibilitou a sua divulgação nos Estados Unidos em 1958 onde 

chegou pelas mãos de Kenji Mokizuchi. A partir daí diversos educadores e músicos se 

interessaram em conhecer sua metodologia. A sede da Educação do Talento no Japão passa a 

ter repercussão internacional e recebe visitas de músicos do ocidente interessados em 

conhecer sua proposta educacional para o ensino do violino.                                                                            

 

Quanto à disposição e hereditariedade, estou convencido de que é somente o 

funcionamento fisiológico que pode ser medido como superior ou inferior no 

momento do nascimento. Daí em diante, somente as influências psicológicas 

são recebidas, vindas dos ambiente da criança. A condições desse ambiente é 

que irão formar o núcleo de sua habilidade. (SUZUKI, 2008, p.23). 
 

 John Kendall, um violinista americano, ficou sabendo do seu método de ensino de 

Suzuki e  viaja para Matsumoto onde passa um período de 3 meses. Nesse meio tempo ele 

observou como eram ministrada as aulas por Suzuki. Também o violoncelista Pablo Casals 

procurou saber sobre seu método e se impressionou com a apresentação musical de 400 

crianças. Através desses dois músicos, as idéias pedagógicas de Suzuki foram divulgadas 

mais ainda no ocidente. Em 1963 Suzuki é convidado para participar de um congresso bianual 

da Sociedade Internacional de Educação Musical onde realizou mais um concerto com 500 

crianças. Educadores musicais do mundo todo ficaram maravilhados com o seu trabalho.                

 No ano seguinte Suzuki consegue realizar sua primeira turnê com 10 alunos para os 

Estados Unidos. Sua apresentação no exterior repercutiu mais ainda o seu método de ensino. 

Depois de alguns anos já com sua metodologia reconhecida em outros países, Suzuki inaugura 

o prédio do Instituto da Educação do Talento em Matsumoto. Neste local muitos educadores 

musicais de vários países vieram com o objetivo de conhecer sua pedagogia e observar as 

aulas ministradas. O Instituto passa a ser tornar uma referência no ensino musical no Japão. 

No ano de 1973 os alunos da Educação do Talento são novamente convocados para uma turnê 

internacional que, dessa vez foi na Europa.                                                                      

 Pelos concertos realizados nos Estados Unidos por seus alunos, Shinichi Suzuki recebe 

homenagens do presidente americano, Jimmy Carter, que o admirou muito. Em 1984 é 

realizado mais um concerto no Carnegie Hall, em Nova Iorque onde recebeu aplausos e 
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elogios de todos pela apresentação. Após dez anos ensinando e mostrando o resultado de seu 

trabalho, Suzuki recebe o prêmio Nobel da Paz que é um seus dos reconhecimentos mais 

importantes de todos os tempos. Sua metodologia de ensino revolucionou muitas gerações de 

músicos e os possibitou a tocar em orquestras do mundo todo. Suzuki elaborou 10 volumes de 

seu método. Cada um desses volumes são constituídos de melodias selecionadas por Suzuki e 

também algumas compostas por ele mesmo. A ordem das músicas segue de acordo com o 

parâmetro de aprendizagem do aluno. Conforme vai avançando as músicas o nível de 

dificuldade aumenta por somar todas as técnicas aprendidas nos repertórios anteriores. Mais 

tarde este método foi se adaptando para outros instrumentos como por exemplo: o piano, a 

flauta, o violoncelo, violão e etc. 

Segundo Menuhin ( 1991, p.17): “ Se a criança é obrigada a trabalhar sob a orientação 

draconiana do pai ou de um professor ambicioso e a praticar seis a oito horas por dia pode  

mais tarde sentir enormes dificuldades”. 

Menuhin fala em seu livro “A lição do Mestre” publicado em 1991 que o estudante de 

violino não deve focar todo seu tempo só no instrumento pelo fato do corpo humano ter um 

certo limite que, se ultrapassado poderá obter sérios problemas. A prática do violino, como 

qualquer outra atividade, possibilita obter o controle de execução para não forçar a mente 

demais e exigir preparação física do corpo. 

 As bases filosóficas de Suzuki para o ensino musical constituem em dois parâmetros. 

Um é voltado para o talento como vem sendo mencionado e o outro está relacionado a 

democracia e ao nacionalismo Japonês. Como os Estados Unidos e o Japão estavam em 

guerra Suzuki provou que, através de sua metodologia poderia promover a paz entre os povos. 

O treinamento de habilidades das crianças, da mesma forma que elas aprendem a língua 

falada, serve também como base de transformação para uma sociedade melhor. Ele acredita e 

afirma que seu método é para uma educação igualitária e democrática, ou seja, todos possuem 

o mesmo potencial de aprender e de ser transformados.                                                                      

 A reflexão na abordagem da lingua materna menciona que são atribuídos valores 

sociais na formação de um cidadão. Suzuki determinou alguns passos do ensino de seu 

método para uma boa aprendizagem. Nesse caso a mãe aprende as noções básicas do 

instrumento três meses antes de seu filho pegar aulas. O desenvolvimento de bons hábitos 

musicais é extremamente importante para transmitir com qualidade os conhecimentos para a 

criança. Em seguida após esse processo é trabalhado a repetição com a criança. A prática do 

ouvir nas gravações das peças em que a criança está estudando acelera o processo de 

aprendizagem pois ela assimila e passa a repetir o que está ouvindo.    
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 De acordo que a criança vai observando a mãe tocar o instrumento ela vai criando 

habilidades físicas e motoras para conseguir imitar todo o processo. No caso do violino como 

a posição de conforto não é a mais anatômica então Suzuki sugere exercícios preparatórios. 

Geralmente eles ajudam e contribuem no desenvolvimento de uma boa postura.   

Segundo Antunes ( 2007, p. 26 ): “Uma boa prática deve começar com um simples 

pensamento de que o corpo deve se organizar para comecar a tocar violino, evitando 

problemas de saúde que podem surgir nos instrumentistas com o passar dos anos”.                          

 Com esses exercícios a criança sente o instrumento como se fosse uma extensão de seu 

corpo e o arco como se desse continuidade do seu braço.  Neste caso mesmo que a criança não 

consiga se expressar direito através da compreensão, ela já tem consciência de seus 

movimentos e sons. A memória tem o seu desenvolvimento de maneira automática, pois a 

audição é trabalhada junto com ela em seus processos. Suzuki fala que a aprendizagem tem 

que ser de forma prática e não teórica pelo fato da criança ter a capacidade de conseguir 

assimilar e imitar o que está aprendendo.  

 

O material didático do método Suzuki é de fácil acesso e bastante difundido 

no mundo, muitas vezes é utilizado por professores que desconhecem sua 

filosofia, por outro lado, professores conhecedores de sua filosofia muitas 

vezes carecem de uma formação técnica no instrumento, deixando seus 

estudantes com várias lacunas técnicas. (ANTUNES, 2007, p. 22).  

 

 O método se tornou tão famoso que repercutiu nos cinco continentes, sendo criados 

organizações regionais em cada um deles. Nelas são representados milhares de professores e 

alunos como a Associação Suzuki das Américas (América do Norte, América do Sul), 

Associação Suzuki da Ásia (todos os países asiáticos, exceto o Japão), Associação Suzuki do 

Pan-Pacífico (Austrália, Nova Zelândia e Ilhas do Pacífico), Associação Suzuki Europeia (que 

inclui também países da África e do Oriente Médio) e o Instituto de Pesquisas da Educação do 

talento no Japão. Essas associações promovem encontros periódicos que reúnem milhares de 

alunos e professores Suzuki. Geralmente eles participam de diversas atividades 

proporcionadas por cada uma dessas associações que são aulas, workshops, ensaios musicais 

e apresentações sem descaracterizar os passos do método.                                                                                                                                

 As idéias e a implantação do método chegou ao Brasil na década de 1970 através de 

Luise Gassenmayer, conhecida como Irmã Wilfried em Santa Maria-RS. Sendo austríaca de 

nascimento, Gessenmeyer se naturalizou brasileira por volta de 1961. Inicialmente graduou-se          

em violino pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Prosseguiu seus estudos 

em Londrina-PR até o seu retorno para Santa Maria em 1971 onde se estabeleceu 
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profissionalmente na Universidade Federal desta cidade. Por volta de 1973 ela obteve o 

conhecimento do Método Suzuki e em 1974 já ministrava aulas aplicando a metodologia em 

uma turma composta de crianças com idades à partir de 3 anos aproximadamente.  

 
O ensino em grupo possibilita uma maior interação do indivíduo com o meio 

e com o outro, estimula e desenvolve a independência, a liberdade, a 

responsabilidade, a auto-compreensão, o senso crítico, a desinibição, a 

sociabilidade, a cooperação, a segurança e, no caso específico do ensino da 

música, um maior desenvolvimento musical como um todo. (CRUVINEL,  

p. 80). 

 

 O conhecimento do método foi um avanço para a educação musical brasileira pois, até 

então a forma convencional de ensinar crianças pequenas era limitada. Não existia nenhum 

avanço metodológico sequer implantado no Brasil para que o aluno pudesse ser motivado para 

o crescimento musical. Com o estabelecimento da Educação do Talento através da Irmã 

Wilfried, outros professores seguiram a mesma trajetória que ela no ensino. Eles buscaram 

aperfeiçoamento na área e capacitação na aplicação do método para serem reconhecidos pela 

Associação Suzuki. Efraim Flores foi o primeiro professor (Santa Maria-RS) brasileiro a 

participar desta Associação.  

 Sua trajetória tem feito diferença pois, além de ministrar aulas regularmente ele 

organizou cursos e workshops para alunos e professores de várias partes do país. Vale 

ressaltar alguns nomes de professores Suzuki no Brasil  que fizeram diferença na pedagogia e 

na musicalização com base no violino. Destacam-se Hildegard Martins, Bianca Bianchi e 

Edna Savytzky em Curitiba, José Carlos Lima e Carlos Souza em Porto Alegre, Carlos 

Alberto Vieira em Florianópolis, Shinobu Saito em Campinas, Regina Grossi em Londrina, 

Ligia Froehner e Consuelo Froehner em São Bento do Sul, Marco Antônio Penna, Efraim 

Flores em Santa Maria, entre outros.  

 Ainda em 1980 foram realizados inúmeros festivais e encontros Suzuki no Sul do 

Brasil tendo sempre como objetivo principal  atrair professores e alunos  até de outros países. 

Vale ressaltar convidados internacionais que contribuíram com esses eventos, como Takeshi 

Kobayashi (Curitiba, 1982), Alfred Garson (Porto Alegre, 1986)  e John Kendall (Curitiba, 

1986).                                                                                                       

 No Sul do Brasil já em 1986 a abordagem de Suzuki se espalhou em 15 cidades onde 

eram oferecidos aulas para comunidades através de programas pelas universidades, escolas-

laicas, instituições religiosas e estudios de professores particulares. O violino é o principal 
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instrumento abordado por Suzuki para a musicalização, porém em 1996 já haviam  

professores de outros instrumentos usando o método para o ensino de crianças pequenas. 

                                                                                                                                                                      

                                                      

2.1  SEUS FUNDAMENTOS 

 

 A Educação do Talento, popularmente conhecido como Método Suzuki, se trata de 

uma metodologia de ensino coletivo inovadora no violino. O seu desenvolvimento se deu ao 

Suzuki observar o processo de aprendizagem da língua materna em crianças pequenas. Esta 

observação se iniciou ao Suzuki fazer estudos na Alemanha e ter encontrado dificuldades com 

a língua do país. Sem sucesso em falar alemão, ele observou como as crianças adquiriam a 

fluência nesta língua em seus primeiros anos de vida. Com base neste processo Suzuki chegou 

à conclusão que, se uma criança consegue aprender a falar a língua materna antes mesmo de 

ser introduzida à leitura e a escrita, então porque não ensinar o violino da mesma forma? Esta 

pergunta originou a descoberta de uma nova metodologia, onde o ensino do violino se 

diferencia do tradicional.                                                                                             

 Segundo Antunes (2007, p.14): “Ele busca através de seu método fazer com que as 

crianças aprendam a tocar violino da maneira mais natural possível, assim como as mesmas já 

fizeram com a fala”. A autora relata que o principal objetivo deste método é a musicalizar  

crianças através do violino sem que elas precisem de ler partituras logo no início da 

aprendizagem, pois o trabalho desta metodologia é direcionado à repetição e a assimilação. 

 Um dos critérios, que se baseia todo esse trabalho é o fato de que o talento não é algo 

herdado mas sim explorado e exercitado, pois ninguém nasce sabendo. Por isso que, 

independente da classe social e até de condições físicas, todos possuem a capacidade de 

absorver este método. Suzuki quebrou diversos paradigmas levantando novos conceitos que 

entre eles, a inclusão de diversificadas faixas etárias para a aprendizagem, ou seja crianças 

com pouca idade, adolescentes e adultos e a mudança do ensino individual para o coletivo, 

por certo o aluno se sente mais motivado tocando em conjunto pois todos executam o mesmo 

repertório junto com o professor.  

 
Sua filosofia parte do princípio de que “talento não é um acaso do 

nascimento”. Para Suzuki, toda criança nasce com capacidade para aprender. 

Ele acredita que talento não é inato e que através de um ambiente adequado, 

a criança pode desenvolver suas potencialidades. (ANTUNES, 2007, p. 14). 
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 Esta nova forma de metodologia vem sendo aplicada em diversos países incluindo o 

Brasil. O método também foi adaptado para o ensino de diversos instrumentos além do 

violino tais como piano, flauta transversal, violoncelo, violão, flauta-doce entre outros. Os 

pais são co-responsáveis pelo desenvolvimento musical de seus filhos. Eles participam das 

aulas observando cada detalhe que está sendo trabalhado com o professor para acompanhá-los 

em casa nos seus estudos diários. Técnicas básicas são observadas diariamente como boa 

postura, arco reto, sonoridade limpa, afinação e posição da mão esquerda e mão direita.                                                                                                  

 

Para isto, ele conta com recurso de áudio, onde a criança, ouvindo a 

gravação irá se familiarizar com o que irá reproduzir no instrumento. Desta 

forma, o princípio da repetição, assim como no aprendizado da fala, será a 

base para o treinamento das músicas a serem executadas. (ANTUNES, 2007, 

p. 17).  

  

 As crianças são treinadas pela audição e percepção sonora antes mesmo de tocar seus 

instrumentos. O ato de ouvir contribui bastante na memorização dos sons pois  elas assimilam 

aquilo que estão escutando. Se elas ouvirem diversas vezes a música “Brilha-brilha 

estrelinha” a melodia ficará gravada em sua memória. Em seguida trabalha-se o rítmo 

cantando e fazendo o modo gestual com as mãos e da mesma forma irão aplicar no violino. 

Suzuki aponta que para se desenvolver um talento, basta o aluno se disciplinar no seus 

estudos de forma sistemática através do auxílio dos pais. Um bom ambiente também 

influencia no potencial de aprendizagem da criança, pois estimula em seu processo de prática. 

Se ela cresce onde a família possui a cultura de ouvir música, consequentemente isso irá 

auxiliar  sua capacidade de desenvolvimento no instrumento.    

 
Há diferentes formas para se criar um ambiente musical adequado, no caso 

específico do Método Suzuki, o primeiro grande incentivo e’ouvir musica, 

não só o disco do método, mas também de diferentes gêneros musicais. Um 

outro atrativo seria criar o costume de levar a criança a concertos, fazendo 

com que um ambiente adequado seja criado à sua volta”. (ANTUNES, 2007, 

p.18). 

  

 Desde as primeiras aulas o aluno é treinado para se apresentar em performance 

coletiva, independente do nível de capacidade e todos são tratados igualmente como 

potenciais violinistas. O que importa para Suzuki não é  questão de perfeição, mas sim o 

resultado esperado. A experiência de palco é somado a incentivos como elogios e as palmas 

pois a criança se sente valorizada e motivada para prosseguir e avançar nos estudos musicais. 

Muitas pessoas, por não terem a curiosidade de conhecer este método de ensino acabam 

discriminado-o, dizendo que é impossível uma criança ser musicalizada no violino sem ter 
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conhecimento algum em notas musicais. Neste caso Suzuki diz que é possível sim musicalizar 

uma criança sem ela conhecer teoria musical porque o método é associado à língua materna. 

Segundo esse relato, criança não aprende a falar lendo, pois ela observa os pais conversando 

para depois imitar a fala das primeiras palavras e assim por diante.                                                                                                                                

 Geralmente é disponibilizado para o aluno materiais didáticos como cds, vídeos e 

entre outros recursos para auxiliar junto com o método. O cd é para a percepção auditiva e 

memorização das melodias e os vídeos servem para demonstrar a experiência de Suzuki que 

talento é algo não herdado mas pode ser explorado desde a infância para se obter bons 

resultados. Os diferentes tamanhos de violino foi também uma novidade na época. O pai de 

Suzuki teve a idéia de reduzir o tamanho dos instrumentos para comportar melhor sobre o 

ombro dos alunos pequenos.                                                                        

 

O ensino coletivo desenvolve características na personalidade do indivíduo. 

Na medida em que as experiências e dinâmicas do grupo vão amadurecendo, 

elas vão se tornando extremamente ricas para o indivíduo, devido às relações 

interpessoais desenvolvidas pelos sujeitos desse grupo. (CRUVINEL, 2005, 

p. 80).  

 

 Uma das estimativas mais apontadas é que a criança não aprende só em processo 

individual mas também no coletivo porque a convivência com as outras crianças ajuda no 

estímulo à aprendizagem musical dela. Como o repertório é trabalhado de forma uníssona ela 

fica observando enquanto toca e procura acompanhar os demais alunos na prática.                                                                    

 Segundo Cruvinel ( 2005, p. 77 ): “ O perfil do professor que trabalha com o ensino 

coletivo é diferente do que trabalha em aula individual”. O professor tem que saber transmitir 

o encorajamento para os alunos pois cada um possui uma forma de se expressar 

musicalmente”. Geralmente crianças novas costumam ser mais tímidas e vergonhosas quando 

se apresentam em público ou até para a família. Nesta parte elas precisam ser despertadas 

através da confiança de tocar que o professor transmitir para eles.                                               

 Cruvinel ( 2005, p. 76 ) afirma também: “A partir do método coletivo, a postura do 

professor deve ser como a de um regente. Desde o primeiro dia de aula, os alunos devem 

sentir que fazem parte de uma orquestra de cordas.” Através dessa abordagem a criança tem 

que se sentir familiarizada com o grupo para poder tocar o instrumento de forma tranquila e 

não de forma tímida pois esta forma bloqueia sua capacidade de aprendizagem. Por isso que 

cabe ao professor cuidar dessa parte principalmente quando ela é muito nova. 

 A adaptação dos instrumentos para crianças pequenas foi uma das maiores 

contribuições que, segundo Carl Orff, Suzuki proporcionou em seu método. Através dessa 
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idéia, começaram a fabricar não só violinos pequenos mas também flautas transversais 

torcidas, pequenos violões, entre outros instrumentos. Suzuki possibilitou, pela intensa prática 

do instrumento o surgimento de crianças-prodígeo e através de filosofia do Zen-budismo o 

conceito de que o método sirva como incentivo de inclusão social. Se uma pessoa de idade 

avançada quiser aprender o método, ela terá capacidade porém seu processo de aprendizagem 

será um pouco mais vagaroso do que de uma criança de 4 à 5 anos. Segundo a análise 

promovida pelo próprio Suzuki elas memorizam e assimilam mais rápido que um adulto.              

 A concepção da Educação do Talento não é só voltada para ensinar crianças serem 

bons músicos, mas para direcionar nova forma de viver. A música além de entrar como um 

novo conceito de educação, ela também estimula a sensibilidade e o comportamento da 

criança. Também ela ajudará no seu desenvolvimento cognitivo e até no seu crescimento 

como ser humano. 

  Segundo Menuhin (1991, p.18): “O violino é um instrumento do pobre, por estranho 

que pareça, é também o instrumento que proporciona ao indivíduo os maiores e mais 

imediatos meios de expressão”. Geralmente o som do violino proporciona uma sensibilidade 

muito grande à quem está tocando e a quem está ouvindo, pelo fato da expressão sonora que o 

instrumento transmite ao se associar aos sentimentos humanos. Por isso o violino é 

considerado  imitação da voz humana, por ser um instrumento de fácil manipulação para se 

conseguir demonstrar esses sentimentos através do som. Tocar violino é também uma questão 

de domínio da técnica da mão direita como da esquerda.  .                                                                                                                                        

 O ambiente familiar é um dos principais elementos para o enriquecimento do 

aprendizado e o desenvolvimento do bebê. Como foi mencionado anteriormente, ele aprende 

o idioma materno simplesmente observando a mãe falar. Por este ele consegue imitar as 

primeiras palavras sem fazer grandes esforços. Por isso que Suzuki abordou em sua 

metodologia que a prática deve vir primeiro, para depois ser inserido a teoria. Com isso se 

torna mais fácil o aprendizado e facilita o entendimento quando se agregar novos 

conhecimentos. O incentivo da família ajuda na autoestima da criança, pois ela se sente 

valorizada e motivada. O bom exemplo à ser citado é quando ela fala pela primeira vez má-

má e pá-pá que, independente da dificuldade de pronúncia no momento, fica marcado. Neste 

caso a criança foi estimulada através do convívio com os pais e da cultura no ambiente onde 

foi inserida.                                                                                                                                          

 O processo de adaptação ao ambiente é natural ao ser humano e ocorre pelas 

interações sociais e a imitação. Suzuki cita em seu livro Educação é Amor, o  caso das duas 

crianças Amala e Kamala que, supostamente foram criadas por lobos na Índia. Por esse meio 
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elas adquiriram hábitos diferenciados de um ser humano como andar de quatro, se alimentar 

com carne crua, caçar entre outros. Em outros argumentos, se leva em conta que o ambiente 

influencia a criança tanto para o bem como para o mal, dependendo da forma que ela se 

adaptar a cultura local. Neste sentido, Suzuki inicia uma cultura musical desde quando o bebê 

se encontra na barriga da mãe, pois ele passa a receber estímulos através do ambiente tais 

como  desenvolver o hábito de  ouvir música clássica.         
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3   O PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

 

O método com o decorrer do tempo teve a sua aplicação um pouco modificada em 

relação ao que Suzuki propôs desde sua criação. O fato mais comum entre os professores é 

associá-lo com outras formas metodológicas que, por certo poderá comprometer no processo 

de aprendizagem do aluno. Muitos professores por falta de conhecimentos da filosofia da 

Educação do Talento acabam criando outras formas de ensinar pelo método.  

 Para a criança, a percepção do som e sua tradução motora são imediatas e ela costuma 

sentir prazer com a experiência física (MARIANI, 2011). A criança desde seus primeiros anos 

de vida já consegue obter uma linguagem perceptiva através do som sem mesmo ter tido 

algum contato com notas musicais. A música pode causar reações físicas principalmente 

quando ela ouve uma obra clássica como por exemplo: o fato do bebê ficar mexendo o corpo 

e sorrindo enquanto ouvia o concerto em Lá menor de Vivaldi mencionado por Suzuki em seu 

livro Educação é Amor.  

A existência de professores Suzuki com pouca formação musical, técnica e pedagógica 

ao longo dos anos é outro fato à ser discutido, pois isso tem influenciado em muitas escolas. 

Segundo Suzuki, se o professor desconhece de seus próprios ensinamentos, de sua base 

técnica e teórica obviamente não conseguirá planejar e conduzir uma boa aula. Para que o 

aluno possa desenvolver suas habilidades ele tem que se baseiar nos conhecimentos e nas 

experiências do professor. As informações tem que ser sólidas e objetivas para que no 

momento certo o aluno consiga refletir e colocar em prática todos os ensinamentos abordados 

em sala de aula. Cada professor obtem um tipo de formação musical, seja do básico até alto 

nível porém, todos eles requerem um bom domínio técnico para a execução do instrumento 

nos mais variados repertórios da música em geral.                                                                           

 Todo repertório por mais simples que seja requer clareza e direcionamento na 

produção no som, ou seja, para o aluno aprender a tocar notas desde o princípio é uma coisa, 

agora para fazer música à partir delas é totalmente diferente.   

 

Não basta para o músico possuir um conhecimento analítico e técnico; ele 

precisa ter uma receptividade instintiva e perceptiva do discurso musical. É 

preciso ter consciência e entender o que a música pode oferecer a nível 

pessoal e saber pensar música, compreendendo sua influência social.                           

(FIALHO, 2011, p. 160).  

 

 Geralmente quando o aluno chega a um certo nível de aprendizagem ele já consegue 

perceber e ter consciência que a música não é só produzida através de notas na partitura mas,  
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também consiste numa  linguagem interna que se expressa por meio da melodia como um 

meio de expressar os sentimentos.  

A leitura de partituras é outro fator á ser mencionado pois, a maioria dos professores 

discutem sobre a questão de quando se deve a leitura de notas com os alunos. Alguns dizem 

que, em comparação com outros métodos tradicionais os alunos acabam tendo atraso na 

leitura musical. De acordo com esse questionamento vale ressaltar que o bom 

desenvolvimento através do Método Suzuki não parte do princípio do conhecimento do aluno 

nem de idades mais avançadas. O seguimento dentro dos padrões estabelecidos no método é o 

que demonstra o nível de capacidade do aluno. Cada etapa do processo contém tópicos à 

serem trabalhados naquele momento como por exemplo: postura  geral, mão esquerda, mão 

direita, direcionamento do arco, aplicação dos dedilhados, dedos juntos e separados e 

afinação. Estes tópicos são o que definem o grau de evolução do aluno pois eles são a base 

técnica para complementar com os demais detalhes que virão no decorrer das aulas.   

Por isso que, Suzuki se preocupou muito com a base preparatória dos alunos pois, sem 

ela fica praticamente impossível seguir em frente com os outros processos. Segundo os 

princípios fundamentais do método o aluno só começa a leitura de partituras no momento em 

que ele demonstra total segurança e domínio em sua performance. Essa forma de aprendizado 

se compara também com a música popular que, por sua vez tendo o foco destinado nas 

habilidades do aluno, o ato de dominar a técnica de um instrumento aprendido pode leva-lo ao 

uso de maior criatividade musical. Outro aspécto á ser apresentado é sobre o trabalho de 

outros repertórios além daquele que se apresentam nos livros. De acordo com o grau de 

aprendizagem do aluno o professor poderá trabalhar outras músicas sem ser as que fazem 

parte do conjunto das obras de Suzuki.  Os professores devem adaptar as idéias do método à 

realidade dos alunos e acompanhar o desenvolvimento de cada um deles.  

 

Era desejo do próprio Jaques-Dalcroze que, uma vez entendido os princípios, 

a Rítmica fosse adaptada às características das crianças de cada país, e que 

houvesse um interesse do professor pela constante renovação desta. Isso 

implica adaptá-la, também, às condições sociais e culturais dos alunos.                      

(MARIANI, 2011, p. 31).  

  

 O professor além de ensinar o método ele ainda tem que adapá-lo a realidade dos 

alunos e não só pensar em aplicar de forma igual para todos. Cada criança desenvolve de uma 

determinada maneira assim como  sua cultura e condição social se difere das demais.   

Essas adaptações entram com o propósito da inclusão social, ou seja de incluir 

crianças que possuem alguma deficiência física e que socialmente  sofrem algum tipo de 
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discriminação. Já foi demonstrado através de recitais dos alunos Suzuki grandes resultados 

por conta dessa inclusão como o exemplo demonstrado no vídeo pela professora Shinobu das 

gêmeas que nasceram sem os braços, tocando violoncelo com os pés e o menino altista 

tocando o mesmo instrumento. O Método Suzuki além de possibilitar novos talentos da 

música, ainda serve como terapia para que essas crianças se sintam capazes de superar suas 

deficiências.  

 

Kodály desejava um sistema de educação musical que pudesse provocar 

pessoas para as quais a música não fosse um modo de ganhar a vida, mas 

sim parte de suas vidas, ou seja, uma educação musical que colabore na 

geração de músicos amadores e, não necessariamente, músicos profissionais. 

(CHOKSY, 1974 apud SILVA, 2011, p. 57).  

 

 A música pode ser entendida como algo não só para gerar futuros músicos, sejam 

amadores ou profissionais, mas também para que sirva de estímulo para uma vida melhor . 

Por meio dos sons a criança poderá expressar seus sentimentos pois a música estimula o 

desenvolvimento da  sensibilidade delas.   

No contexto escolar professores e instrumentistas se dividem quando a questão é sobre 

a aplicação da Educação do Talento na sala de aula. Neste parâmetro um grupo acredita que 

seja possível aplicar as idéias de Suzuki no ensino da música desde a educação infantil até o 

ensino médio. Já outro grupo  questiona que essa forma de ensino é mais voltada para escola 

de música.  

 

As idéias de Edgar Willems causaram grandes impacto no ambiente da 

educação musical a partir do início do século XX. Suas concepções sobre a 

música como valor humano, parte integrante e essencial da formação, 

mesmo daqueles que não pretendem profissionalizar-se, interessaram a todos 

que estavam ávidos por uma visão global e integradora do aluno. (PAREJO, 

2011, p. 91).  

 

 Segundo o que foi mencionado a música é uma arte que procura não só formar 

músicos amadores ou profissionais mas, também que se torne algo de valor na vida das 

pessoas. O seu aprendizado contribui para o desenvolvimento de uma criança e através dessa 

vivência ela se demonstra mais feliz e diferenciada na sociedade.    

Segundo o que foi apontado independente do ponto de vista adotado é inegável que a 

aplicação das idéias de Suzuki necessita de instrumentos, partituras, CDs, livros, espaço 

físico, professores bem treinados e qualificados para esse tipo de ensino. Infelizmente, nem 

todas as escolas podem ou tem interesse de oferecer a seus alunos essa oportunidade de 

aprendizado através deste método. Além de tudo é preciso que o currículo escolar não apenas 
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valorize o trabalho, mas também contemple com as necessidades do aluno Suzuki. O tempo e 

o espaço físico para a prática individual são indispensáveis, como também a prática musical 

em conjunto, aulas individuais e em grupo.  

A escola para adotar esse tipo de ensino musical diferenciado precisa se integrar aos 

padrões do método sem contar que tem que ser criado no ambiente escolar uma cultura 

musical. Essa movimentação no âmbito escolar define que os pais e professores de outras 

disciplinas também tem que se envolver no processo para que o aluno possa se desenvolver 

musicalmente. A Educação do Talento não é uma abordagem de ensino coletivo para si 

próprio, mas sim uma abordagem que faz uso das experiências no coletivo para motivar a 

aprendizagem individual do aluno. O ensino musical não deve ser isolada do currículo 

escolar, ao contrário, deve ganhar lugar no ensino das ciências e estudos sociais.  

A educação musical é extremamente importante na formação da criança e como outras 

disciplinas, independente se ela irá ou não seguir carreira musical futuramente. A 

musicalização com base no método auxilia não só no desenvolvimento do talento mas 

também numa boa educação e sociabilização.  

  As aulas de música devem ser regularmente oferecidas nas escolas, de modo a 

propiciar o apreciar e o pensar musical, tornando a alfabetização e as habilidades musicais 

parte da vida do cidadão.  O ensino musical deve ser pensado de forma ampla democrática e 

não restrita pois, independente da classe social a música traz benefícios para a vida da pessoa 

sem contar que ela melhora a capacidade intelectual e auto-estima (SILVA, 2011). 

Temos que levar em consideração que o processo ensino musical vem desde os 

primeiros anos de vida como um alvo no processo de musicalização, ou seja, a partir do 

momento que o bebê passa a ouvir músicas obtidas em um determinado ambiente. O contato 

por meio de repertório musical através da audição, brincadeiras, jogos e brinquedos rítmicos 

ajuda a criança a despertar e a se expressar por meio da música, pois ela relaciona tudo que 

aprende com o mundo e descobre que para se fazer música basta treinar suas habilidades 

motoras. A maioria das crianças aprende música por hobby nas escolas, ou seja, por gostar de 

um determinado instrumento e consequentemente busca conhecimento porém isso não 

significa que elas irão seguir carreira de música. Agora outras já aprendem  música com o 

único objetivo de ser profissional,  buscando conhecimento e aperfeiçoamentos para o 

sucesso.  

 

O pedagogo propõe o rompimento da dicotomia corpo-mente, estabelecendo 

relações entre estes dois através de uma educação musical baseada na 

audição e atuação do corpo. Suas reflexões buscam um caminho: eu me pego 
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sonhando com uma educação musical na qual o corpo faria ele mesmo o 

papel de intermediário entre os sons e nossos pensamentos, e se tornaria 

instrumento direto dos nossos sentimentos. (MARIANI, 2011, p. 31).  

 

 Segundo o relato descrito o corpo está diretamente ligado com a mente pois, através da 

audição o cérebro procura analisar e identificar frequências sonoras. Após essa percepão é 

transmitido reações fisiológicas para o corpo, de onde parte os sentimentos quando ouvimos 

uma música. 

A inteligência é um aspecto muito relevante. É onde imana todo tipo de conhecimento 

absorvido pelos alunos. Através dela são direcionados uma boa concentração e um bom 

raciocínio. Muitas vezes a escola não cultiva o desenvolvimento da inteligência nos alunos 

pois a maioria deles apresenta facilidade em determinadas coisas e não são reconhecidos com 

o deveriam pelos professores. O problema mais comum nas escolas públicas é a 

discriminação de classes sociais desfavorecidas. Pobres e negros são os que mais sofrem 

discriminação. Muitas vezes o professor dar mais atenção para os alunos que estão com uma 

aparência melhor ou os que tem um bom comportamento em sala de aula.  

A escola nesses contextos apontados gera um índice de desigualdade, uma injustiça, 

pois assim há um total desperdício de inteligências, talento dos alunos e do seu potencial 

criativo. Essa reflexão nos leva a pensar que desigualdade e desperdício são consequências da 

eliminação escolar, ou seja, desfavorecer todos os méritos de reconhecimento por parte da 

uma instituição de educação. A abordagem do Método Suzuki em comparação a essa 

realidade mostra que o aluno, independente de sua classe social, cor, raça e até potencialidade 

possui os mesmos direitos de aprender e desenvolver seu talento através da música.       

 

 

3.1   DAS HABILIDADES À PERFORMANCE MUSICAL 

 

 Conforme a vivência do aluno através das obras musicais vai evoluindo, ele consegue 

demonstrar melhor suas emoções e expressividade no que está tocando. Os pais participam 

também no processo de aprendizagem musical de seus filhos. Em casa eles tem por obrigação 

orientar seus filhos na prática dos ensinamentos recebidos aplicados durante as aulas. Além de 

todo o acompanhamento, a presença deles nos ensaios e as apresentações é muito impontante 

para o desenvolvimento do aluno. Através destas ações a criança se sente mais motivada e 

animada a praticar o instrumento mantendo a persistência necessária aos estudos. O processo 

de audição musical é essencial para a internalização dos repertórios que serão executados. 
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Geralmente os pais são instruídos a obter as gravações dos repertórios para as crianças 

ouvirem repetidamente fora da sala de aula.                      

 Os alunos aprendem seguindo a ordem proposta pelo método que é ouvir, internalizar 

e tocar. Nessa abordagem as crianças começam a tocar de ouvido as músicas e só depois  de 

uma certa vivência musical se introduz a leitura da partitura. Considerando isso, faz sentido 

refletir que a aprendizagem pré-escolar no ensino formal é uma forma de preparar o aluno 

para lidar com símbolos, que no caso da música é a partitura. Suzuki recomenda que a leitura 

musical seja introduzido quando o aluno já estiver dominando o quarto volume dos livros. 

Para ele, nesta fase o aluno se encontra preparado para lidar com outros elementos técnicos 

mais avançados dentro da música.    

 

O músico, o executante, o artista, deve compreender tão bem ou pelo menos 

bastante bem, o trabalho que não se sinta constrangido, mas livre. Deve 

sentir-se livre precisamente porque pretende tomar certas liberdades em 

relação ao trabalho, e não apenas as permitidas, se podem ser concebidas 

nestes termos, mas toda a espécie de variações na aplicação do arco e dos 

dedos como instrumentos dessa liberdade. (MENUHIN, 1991, p. 92).  

 

 Os alunos geralmente chegam a esse nível musical por volta dos seis a sete anos, claro 

que se eles tiverem começado a estudar por volta dos três anos de idade.  Ele ainda afirma que 

na idade de sete anos as crianças começam a dominar símbolos de sua cultura.                                         

 O Zen budismo é um método prático onde que é tratado corpo e mente e que, através 

disso passa a ser uma filosofia de vida para uma boa educação. Ele está relacionado à 

repetição e a memória, ou seja, o foco está nas notas musicais e não nas técnicas utilizadas 

para executá-las. Para o aluno essa prática se transforma em hábito pelo fato da dedicação no 

instrumento. O uso da memória ajuda a criança desempenhar melhor seus estudos, ou seja, 

facilita o entendimento dela em todos os processos. Uma das formas de aprendizagem além 

do individual é o ensino coletivo, que por auxilia no desenvolvimento das habilidades e na 

motivação do aluno. Neste caso como todas as crianças estão aprendendo a mesma coisa, elas 

se apoiam uma nas outras para seguirem o que foi proposto pelo professsor.  

 

A partir da interação com o grupo, o sujeito passa a conhecer mais si próprio 

e o outro, trocando experiências. Na medida em que essa interação grupal 

ocorre, o sujeito se sente realizado por fazer parte daquele grupo, com isso, a 

sua auto-estima aumenta, da mesma forma que sua produção e rendimento.              

(CRUVINEL, 2005, p.81). 
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 Assim como no ensino individual, também no ensino coletivo são trabalhados com os 

alunos postura da mão direita e da mão esquerda, afinação e os repertórios são tocados 

conjuntamente de forma uníssona. A criança no processo de  desenvolvimento se sente mais 

motivada. Independente do nível de aprendizado todas elas são tratadas do mesmo modo e no 

final o resultado é homogêneo. O incentivo através de palmas e elogios são fundamentais para 

o aluno se sentir realizado como resultado de seus esforços nos estudos e o motiva para dar 

continuidade nos repertórios. As aulas em grupo se tornam as vezes limitadas em termos dos 

níveis de aprendizagem serem heterogênea pois cada um desenvolve de uma determinada 

forma. Por isso é importante a aula individual pois nesse momento o professor corrige e 

mostra o que é preciso para o seu aluno se adaptar ao grupo.                                             

 Os professores Suzuki geralmente fazem uma revisão dos repertórios aprendidos nos 

métodos, de modo que todas as crianças possam tocar juntas desde o iniciante ao avançado. 

Nesse caso fica a critério dele em uma apresentação optar em começar pelo primeiro volume 

do método com todos os alunos participando ao mesmo tempo ou um de cada vez enquanto os 

outros assistem. Em ambas opções se acaba criando uma comunidade musical onde todas as 

crianças são preparadas tanto para tocar em conjuntos como para assistir e apoiar os outros 

alunos se apresentando. A platéia tem uma importância extrema para o desenvolvimento 

musical das crianças pois através das palmas e dos elogios elas se sentem incentivadas e 

seguras pelo resultado do trabalho. Suzuki se preocupava também com o desenvolvimento 

técnico do aluno além da musicalização no instrumento.  

 Segundo Menuhin ( 1991, p. 16 ): “Ao assistir a recitais de violino de Kreisler, Heifetz 

e Elman, puder verificar com satisfação, que tocavam de maneiras totalmente diferentes. 

Aliás, cada violinista toca de maneira diferente, ainda que provenha da mesma escola.”                    

De acordo com o que foi mencionado cada aluno desenvolve uma identidade musical própria 

com o passar do tempo. Mesmo que ele venha da mesma classe e do mesmo professor que as 

demais crianças sua performance é intransferível. Por esse motivo ele organizou em cada um 

de seus livros melodias e peças conhecidas que contribuísse com o nível técnico do aluno. No 

primeiro volume está incluído 17 peças folclóricas, exercícios técnicos e temas clássicos 

populares tocados na primeira posição nas tonalidades de Lá Maior, Ré Maior e Sol Maior. 

Cada tonalidade se relaciona a uma corda do violino com a indicação do dedilhado.                                                     

 O segundo volume já contém peças de compositores como por exemplo: Brahm, 

Beethoven, Haendel e Mozart. Nesse livro o aluno já está sendo preparado tecnicamente para 

executar clássicas fáceis. No terceiro volume são aplicados as formas musicais, tonalizações 

diversas com escalas maiores e menores, afinação e técnicas básicas. Já no quarto volume 
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trabalha-se com o aluno a mudança de posição tendo como o principal exemplo o Concerto 

em Lá menor de Antonio Vivaldi, compositor do Período Barroco.                       

 Neste concerto Suzuki alterou alguns dedilhados e arcadas não diferenciados da versão 

original da partitura. O quarto volume conclui com um desafio tanto para o aluno como para o 

professor que é a execução do Concerto em Ré menor de Bach para dois violinos. Quando o 

aluno chega nesse nível ele se encontra preparado para tocar novas peças de concertos. Neste 

momento o professor seleciona repertório de nível técnico mais avançado, pois servirá 

futuramente ao jovem violinista em seu aprofundamento musical.  Os seis volumes restantes 

são constituídos de peças já dentro do padrão violinístico onde o aluno já tem o domínio 

técnico dos repertórios e uma boa performace nos recitais. Geralmente quando o aluno chega 

nesse estágio, ele consegue tocar com musicalidade as obras de Mozart, Bach, Weber, Corelli, 

Haendel e Rameau. Muitos dos que chegam nesse nível optam por substituir versões alteradas 

de Suzuki por versões originais das obras. Estas versões contém especificações mais 

abrangentes no contexto musical. É importante saber que na abordagem Suzuki, os alunos de 

grau técnico avançado, revisam todas as peças no decorrer de seus estudos musicais.                                                                                                                                                                          

                                    

                                                        

3.2  RELATO DE MINHA EXPERIÊNCIA COM O ENSINO COLETIVO DE 

CORDAS NA ACADEMIA DE MÚSICA EMAC/UFG 

  

A academia de música é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás 

onde promove a oportunidade de crianças e adultos da comunidade serem musicalizados e 

aprender algum instrumento. O Método Suzuki foi proposto no ensino coletivo de cordas 

como o meio mais fácil e rápido dos alunos aprender a tocar  violino sem depender de leituras 

musicais. A primeira experiência com a turma foi um pouco tenso pelo fato de  não ter 

conhecido o perfil dos alunos e saber quem tinha mais facilidade e dificuldade em aprender 

tocar violino. Então, o que pensei em fazer naquela hora foi perguntar o nome de cada um e 

logo em seguida saber o seu perfil.                                                                                                                                           

 Como naquele momento as turmas eram heterogêneas então conclui que todos, tanto 

crianças como adultos nunca tinham tido contato algum com o violino, mencionando que a 

maioria desses alunos nunca haviam estudado música nem na teoria. Então pensei em 

trabalhar de forma coletiva naquele momento para os que tinham violino em mãos que foi  

posicionar o instrumento no ombro sem tensioná-lo, como segurar o arco e tocar a corda Lá 

para ganhar estabilidade, aderência e controle de direcionamento. Alguns conseguiram pegar 
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rápido essas idéias, outros com maior dificuldade de aprendizagem, detalhadamente usando 

um tipo de linguagem de fácil compreensão principalmente com as crianças.                                                                     

 Também os pais acompanhavam seus filhos dentro da sala de aula, tendo sempre a 

atenção focada nas explicações do professor para depois ajudar seus filhos a estudar os 

exercícios em casa. O motivo da exigência da presença de um adulto é porque a aprendizagem 

é mais eficiente e a criança se sente motivada e segura ao tocar esse instrumento. Na segunda 

aula separei as crianças dos adultos formando duas turmas, já tendo idéia de como trabalhar 

com cada uma delas. Então eu comecei ensinando primeiramente as crianças pedindo para 

elas ficarem de pé segurando os violinos com a mão esquerda.                                                                                                                                                                              

 Neste momento pedi para que elas posicionassem os violinos à sua frente, depois 

girarem seus instrumentos para o lado direito, logo em seguida os posicionarem em seus 

ombros sem tensioná-los firmando o instrumento no pescoço e por último baixar o queixo 

ocupando todo o espaço da queixeira sem deixar sobras para o violino não escorregar no 

ombro. Depois da postura do violino, eu trabalhei com os aluno a maneira certa de segurar o 

arco. Então pedi para segurarem no meio do arco com a mão esquerda e com a crina virada 

para dentro, feito isso sugeri que passassem os quatros dedos da mão direita no talão com 

exceção do polegar por enquanto. Na última etapa do arco, elas repetiram todo o processo só 

que já com os dedos posicionados na forma correta e com o polegar em seu devido lugar.           

Por último, elas posicionaram os violinos da forma mencionada anteriormente e em seguida já 

seguraram o arco na maneira correta. Em seguida pedi para elas trabalharem só a 

movimentação do arco todo na corda Lá. Na turma de adultos o foco da aula foi o mesmo 

porém eu especifiquei um pouco mais algumas coisas demonstrando exemplos para enfatizar 

o entendimento desses alunos. As aulas seguintes entraram no foco de tudo que foi trabalhado 

anteriormente tanto com as crianças como com os adultos, porém começamos trabalhar mais 

com eles o direcionamento do arco na corda tanto para baixo como para cima. Eu tive  um 

pouco mais de trabalho com as crianças pelo fato de elas serem muito novas, com idade de 5 

anos e por terem um pouco de dificuldade em firmar o instrumento no ombro.                         

  Neste momento pedi para elas movimentarem o arco na corda Lá indo e voltando, 

sempre movimentando o pulso e evitando de jogar o cotovelo para fora. Logo em seguida 

passei mais um exercício de arco com o mesmo princípio do primeiro só que agora 

trabalhando mudança de corda, acrescentando a corda Mi. Então explicamos para elas que o 

arco desceria na corda Lá do talão até a ponta e subiria na corda Mi da ponta até o talão. O 

resultado foi supreendente, pelo fato delas já estarem se familiarizando com o intrumentos e 

acostumando com essas movimentações. Já com os adultos foram trabalhados todos esses 
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pontos mencionados porém eu espefiquei a eles as três divisões do arco que é talão, meio e 

ponta e as duas regiões mistas que são chamadas de região superior e inferior do arco.                                                                                      

 Solicitei aos alunos dessa turma trabalharem a movimentação do arco em cada uma 

dessas regiões só que mudando o arco da corda Lá para corda vizinha Mi em cada uma dessas 

movimentações. Eles assimilaram rápido os ensinamentos ministrados em sala de aula mesmo 

aqueles que nunca estudaram teoria musical. Conforme foram avançando as aulas percebi que 

as duas turmas decaíram bastante a quantidade de alunos em relação ao começo do semestre, 

é obvio que a maioria tem algum motivo específico por terem desistido das aulas. Então nessa 

situação eu como professor fiquei um pouco constrangido por pensar que a maioria das 

desistências desses alunos poderia ter sido pela minha maneira de ensinar.                 

 Mas ao mesmo tempo pude refletir que em um ambiente escolar sempre vão ter 

aqueles que valorizam as aulas e se esforçam para aprender, e outros que não apresentam o 

mesmo resultado, ou seja, esses já não se sentem tão atraídos com a metodologia do professor, 

então nessas horas o objetivo do educador é direcionar para aqueles que demonstram interesse 

e também para os que apresentam talento e facilidade em aprender. Em outra turma como só 

tinham três alunos e também a sala era pequena, comecei a ensinar essas alunas como afinar o 

violino começando pela corda Lá. Logo em seguida mostrei a elas como afinar as outras 

cordas passando o arco de duas em duas ao mesmo tempo até igualar a afinação.                      

O resultado foi supreendente pelo fato de elas terem conseguido afinar seus violinos 

em tão pouco tempo. Passando para a etapa seguinte demonstrei à elas como é aplicado os 

primeiros dedilhados  na corda Lá e Mi. Fui detalhando como é formado os intervalos de 

semitom (dedos juntos) e tom (dedos separados). Depois dessa explicação pedi para elas 

tocarem juntas comigo cada arcada e por em sequência os dedos e elas conseguiram 

executarem esses dedilhados baseados nos intervalos mencionados anteriormente. Em uma 

das aulas ministradas o foco foi mais voltado para afinação do violino, postura da mão 

esquerda e dedilhados, e nessa experiência introduzi o ensinamento da aula anterior 

associando um pouco de teoria com a prática. Primeiramente eu trabalhei a memorização das 

sete notas com as alunas e expliquei que essas notas em sequências são chamadas de escala.  

Também fui perguntando a ordem das notas e elas foram respondendo tudo 

memorizado. Em seguida introduzi os dedilhados de cada corda sendo que, iniciei escrevendo 

no quadro o nome das notas de cada corda e eu ia perguntando as alunas que nota vinha a 

frente de cada e associando o dedo que se referia a essa nota. O resultado foi supreendente 

pois a medida que elas iam falando a ordem das notas nas cordas soltas eu ia numerando o 

dedilhado delas para facilitar a compreensão. Depois que mostrei os dedilhados da corda Lá 
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eu expliquei os dedilhados das outras cordas e elas conseguiram tocar da mesma forma 

consequentemente. Combinamos na última aula de fazer uma reposição numa quinta-feira, 

porém, nesse dia só compareceu uma aluna, então decidi revisar tudo que foi trabalhado 

anteriormente ou seja: que é afinação do violino começando pela corda lá e depois cordas 

duplas, logo em seguida postura da mão esquerda e independência dos dedos.  

 A rapidez de aprendizagem que essa aluna teve foi impressionante não só pelo fato 

dela já ser uma pessoa adulta e experiente mas por compeender as minhas explicações sem 

nenhuma dificuldade. Trabalhei com ela o direcionamento do arco todo na corda lá aplicando 

os dedilhados um a um em cada arcada lembrando sempre da localização dos tons e semitons. 

Em seguida pedi para ela fazer o mesmo processo na corda mi e o resultado foi incrivel pois 

essa aluna conseguiu executar da maneira correta esses dedilhados baseados em todos os 

conceitos passados em sala.                                                                                                               

 Também introduzi na aula um pouco de teoria para complementar mais os 

conhecimentos no violino explicando o que é pentagrama, o nome das notas inseridas nas 

linhas e espaços, figuras representativas dessas notas com seus valores de duração (tempo), 

compassos simples para organização dessas figuras e seus tempos e por última a clave de sol.                    

Então eu escrevi no quadro as notas com seus devidos tempos e fui perguntando para ela qual 

o nome da nota em tal linha e espaço, a figura representativa e o seu tempo de duração. Ela 

respondeu tudo decorado sem nenhuma dúvida e então eu mostrei as notas da corda lá e da 

corda mi no pentagrama, fiz o mesmo processo de perguntar nota por nota e seu valor.                                                             

 O nível de aprendizado em tão pouco tempo foi significativo por essa aluna ter 

começado do zero e já conseguir absorver todos esses conceitos dados. No sábado a aula 

começou com as alunas afinando seus violinos sozinhas baseado nas explicações das últimas 

aulas. Logo em seguida revisei os dedilhados da corda lá e mi corrigindo sempre alguns 

detalhes como: postura da mão esquerda e dos dedos, afinação das notas e movimento do 

cotovelo para ganhar elasticidade primeiramente no 3° e 4° dedo.  Depois dessa etapa chamei 

essas alunas para ensaiarem com a turma de violoncelos a música “Brilha Brilha Estrelinha”.     

Nesse primeiro momento elas ficaram um pouco tensas ao entrosarem com o grupo, 

mas logo que o ensaio começou elas conseguiram tocar juntas com os violoncelos e o piano. 

Conforme fui trabalhando essa música elas compreendiam tudo que eu pedia para fazer 

naquele momento.  Após o ensaio retormamos para a sala de aula e lá avancei mais a teoria 

para ampliar os conhecimentos práticos do violino com essas alunas. Então eu retornei em 

todos aqueles conceitos dentro da teoria (pentagrama, clave, nome das notas inseridas nas 

linhas e espaços, figuras representativas dessas notas e seus valores de tempos e compassos 
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simples). Logo em seguida fui perguntando para cada uma o nome das notas salteadas tanto 

nas linhas e espaços, o nome da figura, o tempo de duração e a soma dos tempos para 

descobrir o compasso.  

Os testes de compreensão e memorização dessas alunas foram excelentes pelo fato 

delas terem demonstrado facilidades no aprendizado. Na terça-feira a aula se direcionou mais 

em revisões de tudo que foi passado anteriormente porém, comecei treinar essas alunas com o 

tema da nona sinfonia de Beethoven. Primeiramente mostrei as duas cordas que iriam ser 

usadas nessa música e logo em seguida passei os dedilhados com as sequências de arcadas e o 

rítmo padrão para serem aplicados na música. O resultado foi surpreendente pelo fato dessas 

alunas terem assimilado o conteúdo transmitido e conseguido executar em seus violinos o 

repertório estudado. Para facilitar mais ainda os estudos da Nona Sinfonia, eu passei para elas 

a sequência de notas escritas em dos dedilhados referente às duas cordas. No sábado a 

regência da aula foi mais direcionado ao ensaio dos instrumentos de arco em geral. Então 

fomos para a sala aonde iria acontecer esse ensaio e aí começei á trabalhar questões de 

entrosamento dos violinos com os demais instrumentos em Brilha Brilha estrelinha.  
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6   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento na arte de tocar um instrumento depende muito da capacidade de 

cada um, principalmente daqueles que buscam desafiar as dificuldades e, conseguem superar 

os desafios. Por isso, a capacidade cognitiva e psicomotora são variadas. Um fator importante 

tem como influência no desenvolvimento musical da criança como por exemplo: o ambiente 

em que a criança ou adolescente estão inseridos. Suzuki observando bebês e crianças 

pequenas percebe que todas, sem excessão, aprendiam o seu idioma materno. Ele descobriu 

que a aprendizagem do idioma materno acontece através do convívio que a criança tem com a 

familia. Algumas dessas formas de aprendizagem primeiramente está ligada ao ambiente em 

que a criança está vivendo. Boas condições ambientais influi em seu aprendizado, também a 

repetição de sons e palavras vão ficando gravadas na mente da criança e isso vai moldando 

seu desenvolvimento na aprendizagem. A maioria delas acompanha desde cedo os costumes 

de seus povos e também as músicas cultivadas em suas culturas naquele ambiente. Temos que 

levar em consideração que o processo de musicalização vem desde os primeiros anos de vida 

como um alvo no processo de ensino-aprendizagem musical, ou seja, a partir do momento que 

ela passa a ouvir músicas obtidas em um determinado ambiente. O contato por meio de 

repertório musical através da audição ajuda a criança se despertar e se expressar por meio da 

música. Ela relaciona tudo que aprende com o mundo e descobre que para se fazer música 

basta treina-la com suas sensibilidades motoras. A educação musical não é só um diálogo 

entre a criança e seu processo por meio da teoria, mas sim, uma forma de levar a criança à 

prática com base na vivência musical que é o foco principal. Através da prática  ela demonstra 

total envolvimento com o corpo de acordo com que ela está ouvindo no momento. Por meio 

dessa capacidade ela  passa a ter noções básicas de ritmo, melodia, compasso, métrica, som, 

tonalidade, leitura e escritas musicais que são elementos que a criança vai adquirindo e 

aprendendo. Com isso, podemos concluir que o Método Suzuki contribui não só na formação 

musical da criança mas também em todo seu processo de vida interagindo inclusive com o 

meio em que vive, possibilitando a sua inclusão social. 
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