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RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo contextualizar e analisar o método lúdico de

iniciação ao violoncelo para crianças: Der Cello-Bär: Meine Erst Celloschule (O Urso Cello -

Meu primeiro método de violoncelo) Vol. 1, de Heike Wundling. Os dados são analisados

considerando os aspectos técnicos e interpretativos, além da proposta pedagógica do método

em relação à iniciação do estudo de violoncelo especialmente para crianças, com enfoque na

ludicidade  e  na didática  musical  adequada ao público  infantil.  A pesquisa  apresenta  uma

abordagem  sobre  a  importância  da  ludicidade  para  a  educação  musical  destacando  três

metodologias  que dialogam com o referido método:  Kodály,  Willems e Suzuki.  Descreve

minuciosamente  o  conteúdo  do  referido  método  de  violoncelo,  atentando-se  para  suas

características pedagógicas e para a análise crítica, apontando suas qualidades e limitações.

Conclui-se que  o método  Der Cello-Bär:  Meine  Erst  Celloschule  pode proporcionar  uma

aprendizagem  que  estimula  a  interpretação  e  a  percepção  musical,  incluindo  o

desenvolvimento auditivo e a criatividade da criança, ao apresentar novas atividades a partir

dos parâmetros apreendidos, assim como o desenvolvimento da leitura musical.

Palavras-chave: Iniciação ao violoncelo. Abordagem Lúdica. Método Der Cello-Bär. 
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem como objetivo contextualizar e analisar o método de iniciação

ao violoncelo: Der Cello-Bär: Meine Erst Celloschule (O Urso Cello - Meu primeiro método

de violoncelo) de Heike Wundling reconhecendo a importância da ludicidade para a iniciação

musical infantil.

A  música  é  uma  prática  humana  que  se  inter-relaciona  com  o  panorama  social,

cultural, político e econômico (FONTERRADA, 2008), permeia todos os campos humanos,

se tornando uma expressão da condição humana, possuindo um inestimável valor cultural e é

também parte fundamental do processo de socialização (SANTOS, 2015).

No  que  se  refere  ao  ensino  do  instrumento  musical,  Godoi  (2011)  afirma  que  o

aprendizado  de  música  deve  ser  um ato  prazeroso,  fazendo  com que  as  experiências  da

criança não se tornem uma imposição para que ela domine um instrumento, pois se assim for,

o  risco  de  danificar  sua  sensibilidade  e  criatividade  é  eminente.  Diante  disto,  é  de  suma

importância estudos sobre métodos de violoncelo para crianças, pois precisam ser acessíveis e

lúdicos, de forma que chamem a atenção e promova a motivação para a aprendizagem.

Porém, é percebido uma falta de livros didáticos elaborados para este público no

Brasil, como aponta Reys (2011, p. 13):

[…] atualmente, no Brasil, há um crescente interesse de pesquisadores pelo estudo e
pela produção de materiais didáticos voltados para o ensino da música no contexto
da educação básica. Para o ensino instrumental, entretanto, a produção volta-se mais
ao  ensino  coletivo  ou  individual  de  instrumentos  como  flauta  doce,  percussão,
violão e piano, enquanto que, em relação às cordas, há pouca produção de material
didático e poucas pesquisas são relacionadas a estes instrumentos.

Considerando  isso,  este  trabalho  procura  contemplar  o  estudo  de  materiais

didáticos  destinados à  introdução de crianças  no estudo do violoncelo,  que consistam em

materiais  lúdicos  e  que respeitem a fase de desenvolvimento  onde a criança  se encontra,

propondo uma pedagogia que alcance seus interesses e particularidades. Brito (2003) afirma

que a criança é um ser brincante, então, é percebido que não há como ensinar música, e ainda

mais um instrumento como o violoncelo,  sem utilizar os meios com os quais a criança se

comunica.  Assim,  foi  constatado  que  o  método  Der  Cello-Bär,  possui  esta  característica

lúdica, ligada à construção de personagens e estórias na apresentação dos conteúdos.

Levantamos para esta pesquisa, algumas questões: Como os conteúdos do método

Der Cello-Bär: Meine Erst Celloschule (O Urso Cello - Meu primeiro método de violoncelo)

de Heike Wundling são organizados? Este método possui aspectos técnicos e interpretativos

que  envolvem  a  percepção,  a  criatividade  e  a  apreciação  musical?  Considerando  as

particularidades do aluno iniciante, como são introduzidos os novos conceitos e técnicas neste
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método? Como são dispostas as ilustrações e exemplos musicais e como isso contribui para a

compreensão dos enunciados?

Sobre o método estudado, Reys (2011, p. 125), ressalta a importância do livro didático

para o ensino instrumental: 

O método representa para eles (os professores) um apoio pedagógico, um caminho
confiável proposto por um autor a partir de sua concepção pedagógica, o qual precisa
estar em consonância com os desejos e necessidades do professor. O livro confere
praticidade ao trabalho e, apesar da necessidade de complementações, guia a prática
de professores e alunos a partir de um passo a passo estruturado de modo a propiciar
o crescimento  progressivo  no instrumento.  [...]  Percorrer  o  livro evidencia  que o
aluno está aprendendo e que o professor desenvolvendo um trabalho estruturado, ou
seja, está percorrendo caminhos sistematizados na busca dos objetivos propostos.

Porém,  como  aponta  Maciente  (2008),  existe  uma  falta  imensa  de  materiais

pedagógicos para o ensino do violoncelo, e mais carência ainda de alunos da educação infantil

que queiram aprender violoncelo, por causa da falta de conhecimento dos mesmos em relação

ao instrumento. Por isso, ao estudar este método de iniciação ao instrumento violoncelo, será

possível  permitir  aos  futuros  profissionais  da  área  da  pedagogia  do  violoncelo  no Brasil,

maior conhecimento, preparação e capacitação para que haja um ensino adequado à realidade

infantil.

Em relação à falta de capacitação dos professores de violoncelo principalmente para a

educação infantil,  Brito (2003) afirma que existe uma ausência de profissionais de música

capacitados para esta faixa etária, pois não conhecem e consequentemente não respeitam o

processo de desenvolvimento musical das crianças, porque o objetivo esperado desse ensino

não  é  a  formação  integral  da  criança,  e  sim  a  técnica  musical  e  instrumental  para  a

performance.

Diante dos aspectos apontados, este trabalho tem como objetivo geral descrever e

analisar criticamente o método de iniciação ao instrumento violoncelo, Der Cello-Bär: Meine

Erst Celloschule, de Heike Wundling. E como objetivos específicos estão:

a) Descrever o método Der Cello-Bär de Heike Wundling quanto à organização dos conteúdos

e exercícios propostos;

b) Analisar o método de acordo com os aspectos técnicos que compreendam a estrutura e

funcionamento do violoncelo, postura corporal, posições básicas da mão esquerda, posição da

mão direita  ao pegar  o arco e a  sincronização dos movimentos  da mão esquerda e  braço

direito;

c) Estudar o método de acordo com os aspectos interpretativos que envolvem a percepção, a

criatividade e a apreciação musical;

d) Investigar a proposta pedagógica do método em relação à iniciação do estudo de violoncelo
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especialmente para crianças, estabelecendo comparação entre o nível proposto pela autora nos

exercícios;

e) Considerar como são introduzidos os novos conceitos e técnicas neste método de acordo

com as particularidades do aluno iniciante;

f)  Avaliar  as  habilidades  e  os  conhecimentos  que  o  conteúdo  do  referido  método  busca

desenvolver.

A pesquisa se orienta pelos preceitos da pesquisa qualitativa e adota como principais

procedimentos a pesquisa bibliográfica. Definindo melhor:

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já
analisadas,  e  publicadas  por  meios  escritos  e  eletrônicos,  como  livros,  artigos
científicos, páginas de web sites. [...] Existem porém pesquisas científicas que se
baseiam  unicamente  na  pesquisa  bibliográfica,  procurando  referências  teóricas
publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre
o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32).

Buscou-se uma revisão da literatura especializada dos métodos didático-pedagógicos

referentes ao ensino do violoncelo para crianças de quatro anos de idade, especialmente o

método Der Cello-Bär: Meine Erst Celloschule (O Urso Cello - Meu primeiro método de

violoncelo)  de  Heike  Wundling.  Os  critérios  de  análise  foram estabelecidos  a  partir  dos

estudos de Reys (2011) e Carvalho (2009, 2017). Os dados foram analisados considerando;

a)  os  aspectos  técnicos  que  compreendem a  estrutura  e  funcionamento  do  violoncelo;  b)

postura corporal; c) posições básicas da mão esquerda, posição da mão direita ao pegar o arco

e  a  sincronização  dos  movimentos  da  mão  esquerda  e  braço  direito;  d)  os  aspectos

interpretativos que envolvem a percepção, a criatividade e a apreciação musical; e) a proposta

pedagógica do método em relação à iniciação do estudo de violoncelo especialmente para

crianças  a  partir  de  quatro  anos  de  idade;  f)  as  habilidades  e  os  conhecimentos  que  os

exercícios do método buscam desenvolver. 

O  texto  está  dividido  em  dois  capítulos.  No  primeiro  capítulo,  tratamos  da

importância da musicalização infantil como uma abordagem lúdica que compreenda e respeite

os  níveis  de  desenvolvimento  que  a  criança  está  vivenciando,  ressaltando  seus  inúmeros

benefícios para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social (BRITO, 2003; DALABONA e

MENDES, 2004;  PACHECO, 2013; NOGUEIRA, 2003).  Após essa parte,  destacamos as

metodologias  ativas  para  a  ludicidade  no  ensino  musical,  considerando  três  autores  que

influenciaram na estruturação e abordagem pedagógica do método Der Cello-Bär.

No segundo capítulo, discutimos sobre o referido método descrevendo a organização

de seus conteúdos, descrevendo seus aspectos técnicos e interpretativos quanto ao ensino do

violoncelo e apontando como a autora insere elementos da linguagem musical dos conteúdos

propostos no método.
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2 INICIAÇÃO MUSICAL, CRIANÇA E LUDICIDADE

É  sabido  que  o  brincar  faz  parte  de  toda  criança.  Utilizar  a  ludicidade  como

metodologia para a aprendizagem, é de grande importância, pois como afirma Dallabona e

Mendes  (2004),  atividades  lúdicas  que  proporcionam  aprendizado,  são  um caminho  que

possibilitam mais vida, prazer e significado ao processo de ensino e aprendizagem, porque é

capaz  de  estimular  a  vida  social  e  o  desenvolvimento  construtivo  da  criança.  Segundo

Oliveira e Diaz (2017), é por meio de uma educação lúdica que a criança trabalha com a

imaginação e produz uma forma complexa de compreensão e reformulação de sua experiência

cotidiana.  Com  isso,  ela  se  torna  capaz  de  combinar  informações  com  percepções  da

realidade, o que contribui para o desenvolvimento da autonomia a fim de criar possibilidades

para a construção de novos conhecimentos. 

Santos (apud DALLABONA e MENDES, 2004) afirma que a utilização do lúdico

no processo de ensino aprendizagem abre portas para a inserção da criança na sociedade,

porque ao brincar, a criança vai interagindo com o meio em que vive. Além disso, estimula a

criatividade  e  o  seu  desenvolvimento  psicomotor,  por  isso  tem  se  revelado  como  uma

estratégia  poderosa para a criança aprender.  Dallabona e Mendes (2004, p. 4) reforçam a

importância  da  utilização  do  meio  lúdico  para  o  processo  de  ensino  aprendizagem,  não

somente musical, mas de todos os âmbitos educacionais:

A criança brinca porque brincar é uma necessidade básica, assim como a nutrição, a
saúde,  a  habitação  e a educação  são vitais  para  o desenvolvimento do potencial
infantil. Para manter o equilíbrio com o mundo, a criança necessita brincar, jogar,
criar e inventar.”

Diante  disso,  “As  atividades  lúdicas  são  indispensáveis  para  o  desenvolvimento

sadio e para a apreensão dos conhecimentos das crianças” (OLIVEIRA; DIAZ, 2017). Este

fato se dá, porque essas atividades contribuem para o desenvolvimento da percepção espacial,

da imaginação, da fantasia e dos sentimentos delas. Assim, é por meio das atividades lúdicas,

que  a  criança  poderá  se  comunicar  consigo  mesma e  com o mundo,  passa  a  estabelecer

relações sociais  e se tornará capaz de construir  conhecimentos. É necessário que o lúdico

esteja  presente  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  da  educação  infantil,  porque

proporciona à criança um melhor acesso à cultura e à troca de conhecimentos. Portanto, a

utilização do brincar na sala de aula nos permite perceber que, atividades lúdicas são capazes

de tornar  o ambiente  de aprendizagem mais  enriquecedor  e  proveitoso (NILES; SOCHA,

2014). 

Levando para o campo da educação musical, são inúmeras contribuições do ensino

musical lúdico para o desenvolvimento da criança (GODOI, 2003). No brincar, a música pode

ser utilizada como forma de desenvolver a expressão da criança, suas relações sociais, afetivas

e os aspectos musicais. Em relação aos aspectos musicais, são estes os que compreendem o
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desenvolvimento auditivo, o qual capacita a criança para a compreensão dos conceitos como

melodia, harmonia, ritmo e as questões técnicas de um determinado instrumento.

Toda criança possui uma predisposição para o cantar e o ouvir, pois são atividades

inerentes a todos os seres humanos. Deste modo, o ensino de música lúdico para crianças

começa  de  forma  espontânea  e  intuitiva,  mediante  o  contato  com as  variedades  sonoras

presentes em seu cotidiano (BRITO, 2003). Para Ilari e Brook (2013), sempre que pensarmos

na música na educação infantil devemos pensar em desenvolvimento musical. Dito isto, são

importantes nesse processo de desenvolvimento musical as cantigas de ninar, as canções de

roda, e os jogos musicais lúdicos que proporcionam à criança uma troca de experiências e

uma  comunicação  musical  que  proporcionará  um  desenvolvimento  social  e  afetivo,

fortalecendo seu vínculo com a música. 

Além disso, as crianças ao aprender música brincando, podem desenvolver não só

musicalmente,  mas em outros  aspectos  e  áreas  de conhecimento,  como o aprendizado de

matemática e novas línguas estrangeiras, demonstrando os variados efeitos positivos que a

música proporciona para o desenvolvimento geral da criança (PACHECO, 2013).

Nogueira (2003) afirma que variadas pesquisas desenvolvidas no final do século XX

em diferentes países confirmam a grande influência da música no desenvolvimento cognitivo,

social e afetivo da criança. São incontestáveis os resultados de pesquisas ao apontarem que a

prática musical, em que a criança toca um instrumento, aprecia a música ou entre em um

processo  de  compreensão  de  sua  linguagem  estimula  ativamente  a  sua  aprendizagem

cognitiva, principalmente em relação ao raciocínio lógico e ao desenvolvimento da memória. 

Para Maffioletti (2013), a compreensão das necessidades da criança trouxe para a

musicalização infantil  um papel  de não só objetivar  a  formação  musical  da criança,  mas

também  a  sua  formação  como  ser  humano.  Diante  disto,  neste  capítulo  abordaremos  a

importância  do ensino da música de forma lúdica para crianças,  a fim de proporcionar  o

desenvolvimento técnico musical e instrumental da criança por meio de uma musicalização

infantil mais ampla e completa, buscando o seu desenvolvimento integral.

2.1 O Ensino De Música Para Crianças: Aspectos Da Musicalização Infantil

De acordo com Penna (2010), a musicalização requer uma reflexão que fundamenta

a prática. Nesta reflexão, deve existir uma sensibilização musical que precede a prática e é

adquirida por meio de um processo, no qual as potencialidades do aprendiz de música, são

trabalhadas e preparadas a fim de que ele venha a reagir aos estímulos musicais. Sendo assim,

a autora afirma:

[...] musicalizar é desenvolver os instrumentos de percepção necessários para que o
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indivíduo  possa  ser  sensível  à  música,  apreendê-la,  recebendo  o  material
sonoro/musical como significativo. Pois nada é significativo no vazio, mas apenas
quando relacionado e articulado ao quadro  das experiências  acumuladas,  quando
compatível com os esquemas de percepção desenvolvidos. (PENNA, 2010. p.33)

Diante  disso,  é  perceptível  que  o  desenvolvimento  da  sensibilidade  musical  e,

consequentemente, a musicalização, se dá por meio das experiências de vida de cada criança,

da sua condição sociocultural e da sua formação desde os primórdios de sua existência por

intermédio de sua família. Gainza (1964) afirma que a musicalização se inicia desde o ventre

materno, pois o ouvido da criança aos seis meses de gestação já está formado e é capaz de

gerar no bebê entusiasmo em relação às fontes sonoras presentes a sua volta, abrindo caminho

para o desenvolvimento musical que se seguirá até a vida adulta. Para a autora, é o interesse e

a atração pelos sons que levarão a criança a desenvolver uma aptidão musical (GAINZA,

2010).

Para este desenvolvimento musical na idade infantil é de suma importância que a mãe

da criança influencie a audição e a percepção da criança por meio de canções folclóricas e

brincadeiras com essas canções, pois a criança é muito sensível à melodia. Segundo Gainza

(2010), a música folclórica é o ponto de partida para a aprendizagem musical, porque é de

maior facilidade de compreensão para a criança, propcia um condutor para a expressão de

sentimentos e o desenvolvimento do pensamento concreto. Com isso, será proporcionado à

criança um contato natural com a música, criando um ambiente de maturidade para que ela

possa entender mais conscientemente os elementos musicais.

Preparada pela mãe, ao chegar no ambiente de ensino musical, Gainza (1964) afirma

que  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  da  música,  ocorre  um  ativo  intercâmbio  de

experiências e emoções entre o professor de música e a criança. Assim, esse processo sempre

será  baseado  prioritariamente  no  conhecimento  prévio  sobre  a  conduta,  o  interesse,  a

preferência  e necessidades da criança,  para que o professor esteja apto e orientado a agir

corretamente e utilizar os métodos e materiais próprios e necessários para o ensino musical de

qualidade. Neste aspecto, o professor tem a responsabilidade de proporcionar um ambiente

propício para que a criança se una com a música. 

Como foi abordado anteriormente sobre a importância do ensino musical de forma

lúdica para a criança, é percebido o quanto o aprender brincando traz inúmeros benefícios

para a sua formação, estimulando a criatividade e o seu desenvolvimento cognitivo, social e

afetivo.  Além destes aspectos,  a educação musical lúdica contribui para o aprendizado de

questões  técnicas  musicais,  fazendo  com  que  o  desenvolvimento  auditivo  seja  um  dos

aspectos mais importantes, pois traz para a criança uma sensibilidade auditiva cultivada que

lhe permite discernir a melodia da harmonia e do ritmo. Assim, a criança estará apta para

compreender os aspectos melódicos, harmônicos, rítmicos e consequentemente, o domínio de
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um instrumento. 

Quanto  ao  desenvolvimento  da  audição,  ela  proporcionará  uma  compreensão  dos

termos da linguagem musical que alcança,  segundo Gainza (1964), o aspecto melódico:  a

tonalidade, escalas maiores e menores, acordes e notação musical; e o aspecto rítmico: pulso,

acento,  compassos,  valores,  fórmulas  rítmicas  e  polirritmias.  Além  desses  aspectos,  a

educação musical ensinada para crianças, proporciona um desenvolvimento da afinação vocal,

fazendo  com  que  a  partir  do  cantar  a  criança  desenvolva  vários  princípios  técnicos  e

interpretativos no instrumento musical.

Willems  (1996,  p.  51)  acredita  que  devem  ser  levados  em  consideração  cinco

domínios complementares no processo de iniciação musical da criança:

“1. Educação musical sensorial auditiva com material sonoro variado […] Se trata,
sobre tudo de aprender a escutar, a reconhecer, a reproduzir e a classificar os sons. 2.
Estudo de canções sensíveis e belas que podem conter um grande valor pedagógico
por seu caráter rítmico ou auditivo. 3. Treinamento do instinto rítmico, recorrendo a
movimentos  corporais  e  utilizando  instrumentos  diversos  de  percussão.  4.
Desenvolvimento  da  sensibilidade  e  inteligência  auditiva,  baseado  no  sentido  da
altura  do  som,  da  subida  e  da  descida  da  linha  melódica,  da  sensibilidade  dos
intervalos, da escala e dos acordes.  5. Utilização do nome das notas como simples
denominação; nomes que são uma introdução ao terreno do abstrato, e que favorecerá
a consciência dos ordenamentos.” 

Dito isto,  além da sensibilização  e  do desenvolvimento  auditivo,  ressaltados  por

Willems  (1996)  e  Gainza  (1964),  “cabe  à  musicalização  levar  o  aluno  a  expressar-se

criativamente através de elementos sonoros” (PENNA, 2010. p.48), fazendo com que ocorra

um  desenvolvimento  significativo  da  criatividade  da  criança  ao  permitir  que  ela  crie  e

expresse suas concepções por meio do aprendizado musical. Assim, segundo Penna (2010), a

musicalização  se  dará  como  um  processo  educacional  orientado  que  realize  o

desenvolvimento da percepção, expressão e compreensão da linguagem musical, a fim de que

o aprendiz de música venha a se desenvolver de forma plena como um sujeito social.

É  importante  ressaltar  que  para  que  ocorra  esse  aprendizado  e  desenvolvimento

propostos pela musicalização a criança não deve aprender de forma puramente técnica, sem

que haja uma contextualização e uma vivência musical. A criança irá aprender estes aspectos

de  forma  lúdica  e  progressiva,  fazendo  com que  a  partir  de  experiências,  ela  alcance  a

compreensão dos princípios técnicos da música e de um instrumento. Gainza (2010, p.12)

afirma que,  para  a  criança,  “a  sua  audição  musical   adquire  uma categoria  de vivência”,

fazendo com que nesta  fase da educação infantil  tenha início  um processo de tomada de

consciência  da  linguagem  musical  por  meios  de  experiências  com  o  cantar  e  o  tocar

instrumentos. 

Brito (2003) acredita que o ensino musical para crianças da educação infantil deve ser

realizado  mediante  contextos  educativos  que  compreendam  a  música  como  um processo
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contínuo de construção, englobando o perceber, sentir, imitar, criar e refletir, levando sempre

em consideração a formação integral das crianças e não somente uma formação técnica que

possibilite a criança seguir uma carreira musical futuramente. Levando isso em consideração,

é muito importante haver um ensino musical lúdico que adote as metodologias ativas como

ponto de partida para o ensino musical, pois a criança se comunica por meio do brincar e

utilizar  esse meio  para aprender  música  é  o mais  eficaz  e  completo  para  ela.  Sobre  este

assunto, abordaremos no tópico a seguir. 

2.2 Metodologias Ativas Na Iniciação Musical

Para  Fonterrada  (2008),  as  metodologias  ativas  como  métodos  de  ensino  musical

descartam a ideia de música como conhecimento puramente técnico ou teórico, tornando uma

experiência de vida e de vivências. A criança é um ser brincante (BRITO 2003), então, como

ensinar música sem utilizar os meios com os quais a criança se comunica? É por meio da

vivência  proporcionada  pelas  atividades  lúdicas  que  a  criança  começa  a  compreender  a

música  como parte  da  vida  e  acaba  se  envolvendo  com ela.  Segundo Gainza  (2010),  os

métodos utilizados pelo professor para o ensino musical devem contemplar materiais plurais

que tragam à criança a possibilidade de realizar variados tipos de vivências sonoras para o

desenvolvimento auditivo e musical.

De  acordo  com Brito  (2003  p.53),  “a  música  é  linguagem  cujo  conhecimento  se

constrói com base em vivências e reflexões orientadas”. Deste modo, as metodologias ativas

se configuram como propostas de caminhos que buscam desenvolver uma prática de educação

musical  que  leve  em  consideração  as  experiências  e  vivências  da  criança  utilizando  a

ludicidade como meio a proporcionar um ensino aprendizagem musical significativo. Sobre as

metodologias ativas Penna (2011, p. 17) aponta:

São propostas que refletem as respostas pessoais de seus criadores ao contexto –
social, histórico, cultural (educacional e musical) – em que viviam, mas que também
trazem contribuições capazes de transcender as condições particulares em que foram
criadas,  com  seus  limites,  fornecendo  indicações  que  se  mostram  válidas  e
pertinentes  e  que  podem  enriquecer  a  nossa  prática.  Cada  um  desses  músicos-
pedagogos, no seu contexto histórico e social específico, tem ajudado a renovar o
ensino  de  música,  a  questionar  os  modelos  tradicionais  e  “conservatoriais”,
procurando ampliar  o alcance da educação musical  ao defender a ideia de que a
música pode ser ensinada a todos, e não apenas àqueles supostamente dotados de um
“dom” inato.

Tendo como base esse pressuposto vemos a importância dessas metodologias ativas

para o ensino musical e também para o desenvolvimento das questões afetivas, psicomotoras,

cognitivas e sociais da criança, permitindo um ensino musical que busque não só a técnica
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musical, mas o desenvolvimento da reflexão para que haja a formação integral da criança. Ao

explicar sobre as metodologias Gainza (1964) afirma que por meio delas é possível alcançar

um desenvolvimento da sensibilidade, do ouvido e da capacidade intelectual da criança, sendo

que, antes de identificar as notas musicais como abstratas ela deverá ter aprendido um grande

número de canções e ter vivenciado essas canções por meio de jogos musicais. 

Foi possível perceber na estruturação e abordagem pedagógica do método Der Cello-

Bär aspectos da pedagogia de alguns educadores musicais, cujas metodologias enfatizam a

importância  do  desenvolvimento  da  audição,  da  vivência  musical  antes  de  conhecer  seus

termos  técnicos,  da  importância  do  canto  na  aprendizagem  e  da  influência  dos  pais  na

motivação  da  criança.  Segundo  Fonterrada  (2008),  as  metodologias  ativas  de  Willems,

Kodály e Suzuki se concentram em propor um desenvolvimento musical da criança de forma

ampla,  não  somente  resultando  em  ganho  de  técnica  instrumental,  mas  sim  em  um

desenvolvimento integral incluindo psicomotor, social e afetivo.

Esses autores foram escolhidos pela relação pedagógica com o método Der Cello-Bär

de Heike Wundling, cuja autora demonstra aproximações com as abordagens dos educadores

musicais  supracitados,  sobretudo  nos  aspectos  ligados  ao  desenvolvimento  da  audição,

valorização do canto e de canções folclóricas, e a importância do acompanhamento e apoio

dos pais na rotina de estudo dos seus filhos.

2.2.1 Edgar Willems

O pedagogo musical Edgar Willems considera a vivência musical como fio condutor

para toda aprendizagem, ressaltando a importância da vivência dos fatos musicais antes de

tomar consciência deles. Sua metodologia é baseada em três princípios básicos: o primeiro,

valoriza as relações psicológicas estabelecidas entre a música e o ser humano; o segundo, é a

não  utilização  dos  recursos  extra-musicais  no  ensino  musical;  e  o  terceiro,  é  enfatizar  a

necessidade do trabalho prático antes do ensino musical (ROCHA, 1998).
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A metodologia de Willems propõe uma educação musical ativa e criadora, seguindo as

etapas do desenvolvimento psicológico da criança. Consistindo na importância da educação

auditiva pois, como afirma Parejo (2011), a concepção de Willems não parte da matéria, nem

dos instrumentos mas sim dos princípios de vida que unem a música e o ser humano, ou seja,

o movimento e a voz. Assim, o ritmo tem a prioridade pois é o elemento material que se

relaciona com a vida fisiológica representando a ação; a melodia possui primazia, porque ela é

o  elemento  mais  característico  da  música  e  se  relaciona  com  a  vida  afetiva  no  quesito

sensibilidade; e a harmonia que se relaciona com a vida mental e é realizado, por funções

intelectuais (WILLEMS, 1970).

Willems  (1970)  estabelece  um  paralelo  entre  a  natureza,  o  homem  e  a  música,

afirmando que todo ser vivo manifesta uma unidade intrínseca, assim como toda obra musical

manifesta  unidade,  não  somente  formal  e  exterior,  mas,  principalmente,  unidade  de  vida

interior,  de  espírito  que  anima  qualquer  produção  humana.  Esta  unidade  apontada  pelo

pedagogo musical apresenta a matéria sonora e o espírito artístico como dois polos opostos,

onde se encontram a música e a vida humana em seus aspectos fisiológico, afetivo e mental

(Ibid).

Diante  disto  sua  metodologia  preza  o  canto  e  as  canções  como  meios  muito

importantes na educação musical dos principiantes, pois afirma que é o melhor dos meios para

o  desenvolvimento  da  audição  interior  (Ibid,  1996).  Com  isso,  a  base  para  uma  boa

compreensão musical é a audição bem desenvolvida, que permite a criança compreender os

variados sons, facilitando o cantar e consequentemente,  o tocar  em um instrumento (Ibid,

1970).  Fonterrada  (2008),  afirma  que  na  proposta  de  Willems  existem  dois  aspectos

principais, o teórico, que engloba elementos como a audição e a natureza humanas com suas

correlações e o aspecto prático, que consiste no material didático necessário para a aplicação

de sua pedagogia na educação musical. 

A iniciação musical proposta por Willems é iniciada com ritmo e som, elementos pré-

musicais que devem ser trabalhados desde as idades iniciais da criança, por meio de material

auditivo especial  e dos movimentos  corporais  naturais,  fazendo com que a partir  disso se

permita  desenvolver  na  criança  a  consciência  musical  (PAREJO,  2011).  Para  o

desenvolvimento do ritmo são executados pelas crianças os movimentos naturais que são as

formas de locomoção (marchar, correr, saltar, balançar, saltitar, girar) em que, primeiramente,

elas executam como querem, e posteriormente, o professor já começa a introduzir o pulso. Já

em  relação  ao  desenvolvimento  auditivo,  Willems  (1970)  propõe  o  estudo  do  som,  da

melodia, da escala, do acorde maior, dos intervalos, de acordes diversos, da polifonia e da

harmonia.
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Para  Rocha  (1990,  p.  22),  o  método  proposto  por  Willems  possui  características

fundamentais:

[…] Segue uma ordem de desenvolvimento semelhante ao da aquisição da língua
materna; é uma pedagogia acessível à todos, pois assegura o desenvolvimento do
ouvido, do sentido rítmico, preparando à prática do solfejo, instrumento ou qualquer
disciplina  musical.  […]  Empregam-se  processos  naturais  e  vivos  que  vão  do
concreto  sonoro  ao  abstrato,  favorecendo  a  passagem  homogênea  do  instinto  à
consciência e da consciência ao automatismo. Utiliza na prática e conscientemente
elementos inspirados só na música: a) Material auditivo variado; b) Batimentos para
o desenvolvimento da audiomotricidade, instinto rítmico, bases da métrica viva; c)
Canções  escolhidas  com  objetivos  pedagógicos  em  vista  da  sensibilidade  e  da
prática do solfejo e do instrumento; d) vocabulários e termos musicais sem teoria; e)
Baseia-se na escala diatônica.

Tendo como bases essas características é observado um aspecto muito interessante,

pois a metodologia proposta por Willems preza a participação ativa e a capacidade de criação

do aprendiz de música. Ele não deve fazer apenas uma série de exercícios superficiais, mas

sim, através das melodias,  ritmos, harmonia,  canto e movimentos corporais, seja capaz de

criar momentos em que todas as suas faculdades possam ser expressadas, compartilhadas e

harmonizadas em parceria com o professor de música. 

2.2.2 Zoltán Kodály

O compositor e educador musical Kodály, “cujo pensamento filosófico contempla a

música como pertencente a todos e como parte integrante da cultura do ser humano” (SILVA,

2011), afirma que a música colabora na formação total do ser humano fazendo com que as

aulas de música propciam a apreciação e o pensar musical, tornando a alfabetização musical e

suas habilidades inerentes à vida. Sua proposta é essencialmente estruturada no uso da voz, do

canto,  e  do  solfejo.  Em  seu  material  pedagógico  encontramos  canções  e  jogos  infantis

cantados na língua materna, melodias folclóricas nacionais e temas derivados do repertório

erudito  ocidental,  o  que  permitiu  a  Kodály  a  realização  de  uma  completa  alfabetização

musical na Hungria.

Em relação ao uso das canções  folclóricas  para o ensino da linguagem musical,

servem como base para o aprendizado em que a criança irá associar as partes das canções com

os elementos básicos da linguagem musical, como a leitura rítmica e melódica e a escrita

musical (ÁVILA, 2002). Para Gainza (2010), as músicas folclóricas são um alimento auditivo

completo que é capaz de preparar o ouvido e a sensibilidade da criança para a futura etapa de

maturidade  em  que  ela  poderá  compreender  os  elementos  da  linguagem  musical,  sendo

considerado como o ponto de partida para a educação musical.

Kodály acredita que o uso da voz é essencial para a musicalização promovendo a
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inclusão  dos  participantes,  independentemente  de  sua  situação  econômica,  já  que  não  há

necessidade de adquirir  um instrumento,  pois  é  possível  ensinar  música  competentemente

apenas  com o uso  da  voz.  De acordo  com sua  metodologia,  é  cantando  que  o  aluno se

expressa musicalmente e possibilita o desenvolvimento da habilidade de ler e compor música.

Os princípios do método Kodály estão na utilização de palavras rítmicas, como o “Tá”

para  a  semínima  e “ti-ti”  para  as  colcheias,  as  quais  devem ser  associados  ao  ritmo  das

palavras das canções, e na Manossolfa, que são os sinais manuais criados por Kodály para a

representação das funções dos graus da escala, em que a criança aprende a ler os intervalos

musicais de acordo com cada gesto das mãos (ÁVILA, 2002). Além desses princípios, está o

uso  do solfejo  relativo,  de início,  sem o emprego  de claves,  fazendo com que a  criança

aprenda a ler com facilidade qualquer clave e a transpor com mais confiança.

 Kodály preza pela vivência musical por meio do canto antes de executar a melodia no

instrumento. Na metodologia de Kodály, é preciso solfejar primeiro o que se pretende tocar

no instrumento para que todas as dificuldades rítmicas, de afinação e compreensão da música

sejam sanadas no canto,  sobrando apenas a dificuldade técnica do instrumento (SZONYI,

1976). Um exemplo são os 24 Cânones Sobre as Teclas Pretas Para Piano, propostos por

Kodály, que se praticados desde o início do estudo de um instrumento proporcionam grande

capacidade  de  concentração  e  exercitar  todos  os  exercícios  que  a  criança  assimilou

anteriormente cantando, como o canto em eco, cânone rítmico, a forma, etc.

2.2.3 Shinich Suzuki

De  acordo  com  Shinichi  Suzuki  (2008,  p.9),  “toda  criança  pode  alcançar  altas

capacidades se for exposta a um método educacional adequado.” Com base nesse pressuposto,

traçou como objetivo de vida a busca e a concretização de seu método de ensino musical para

crianças,  que  chamou  de  Educação  do  Talento.  Suzuki  acredita  que  toda  criança  possui

capacidade para aprender música da mesma forma que para aprender a falar a língua materna

(FONTERRADA, 2008).

Assim, Suzuki possibilitou a aprendizagem do violino a muitas crianças, levando em

consideração que a criança é um produto do meio e se o meio propicia esse aprendizado, ela

certamente  aprenderá,  assim como aprendeu a falar  sua  língua materna.  Na Educação do

Talento, o meio deve ser fabricado artificialmente, a fim de que proporcione condições ideais

para desenvolver o talento potencial de cada criança, porque o que não existe no meio em que

a criança vive, não poderá ser desenvolvido, e somente boas condições no ambiente em que

ela está inserida, irá produzir as habilidades superiores nela (SUZUKI, 2008).

Segundo a metodologia de Suzuki, as crianças são submetidas a um intenso estímulo
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auditivo,  porque ouvem constantemente  as gravações que vem acompanhadas  do livro de

exercícios até que conheçam e venham tocar de cor as músicas. O desenvolvimento da leitura

musical vem depois ao aprendizado do instrumento (FONTERRADA, 2008).

A presença dos pais é fundamental para o desenvolvimento do talento potencial da

criança, pois, em casa, irão estimular o seu filho a tocar diariamente, e irão transformar e

construir o ambiente propício para esse aprendizado (SUZUKI, 2008). Auxiliarão diretamente

na formação das habilidades não só musicais, mas humanas. Assim, as aulas são individuais e

os pais aprendem o mesmo que a criança para servirem de modelo e podem auxiliá-las em

seus estudos diários em casa.

Em sua  metodologia,  Suzuki  (2008)  aponta  a  busca  da  tranquilidade  interior,  a

perseverança em direção à meta, a repetição constante, o estímulo a habilidade de memória e

o estímulo ao treinamento auditivo, como procedimentos e princípios básicos que a criança

deve seguir para alcançar o desenvolvimento do talento potencial que possui para a música.

Fazendo com que seu conceito de aprendizagem se apoie em conhecimento adquirido pela

repetição e memorização.

É por meio do treino e da repetição que a criança alcançará um desenvolvimento de

suas  habilidades  musicais,  pois  só  assim,  a  criança  alcançará  a  perfeição,  como afirmou

relacionando a repetição com o aprendizado da fala:

Nós  conversamos  tão  bem  em  nossa  língua  materna,  porque  conversamos
diariamente. Isso é o mesmo que o pulo diário sobre o cânhamo desde o dia em que
ele brota. “A prática faz o mestre”, diz o ditado. Nós temos de praticar e educar
nossos talentos, isto é, repetir as atividades até que elas aconteçam naturalmente,
fácil e simplesmente. Esse é todo o segredo (SUZUKI, 2008, p. 59).

Para o desenvolvimento das habilidades musicais, Suzuki (2008, p.18) afirma que

cabe ao professor e aos pais, como bons mestres, influenciar positivamente as crianças para

que elas desenvolvam boas habilidades. Portanto, os pais são treinados para criar um meio

musical adequado segundo as músicas clássicas ocidentais (FONTERRADA, 2008), para que

seus filhos possam desenvolver suas habilidades musicais, ouvindo, memorizando e tocando

essas músicas no violino – o que difere de Kodály,  que prezava a utilização das músicas

folclóricas de seu país. 

A Educação do Talento proposta por Suzuki, inicialmente voltada para o ensino do

violino, se expandiu do Japão para a América e estendeu para outros instrumentos como o

violoncelo.  Atualmente,  os  livros  de  exercícios  de  variados  volumes  que  fazem parte  da

metodologia de Suzuki são bastante conhecidos e utilizados para o ensino de cordas em geral

aqui no Brasil. 

Com isso, as metodologias propostas por estes pedagogos musicais mencionados,

estão presentes no método Der Cello-Bär como princípios fundamentais para sua elaboração.
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Este  fato  se  dá  por  meio  da  abordagem  pedagógica  utilizada  pela  autora  ao  destacar  a

importância do acompanhamento dos pais nos estudos dos filhos aprendizes de violoncelo;

pela  utilização de canções  folclóricas;  além da preponderância  do cantar  antes de tocar  o

instrumento. Estes aspectos serão abordados especificamente no capítulo a seguir. 
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3 O MÉTODO DE INICIAÇÃO AO VIOLONCELO DER CELLO-BÄR: MEINE 

ERST CELLOSCHULE

De acordo com Maciente (2008),  faltam materiais  pedagógicos para o ensino do

violoncelo,  e  mais  carência  de  materiais  voltados  para  alunos  da  educação  infantil  que

queiram aprender violoncelo. Muitos começam a estudar o violoncelo na pré-adolescência ou

na juventude por não conhecerem o instrumento ou por falta de oportunidade de aprender,

pois é um instrumento de difícil acesso e são poucos os números de locais que promovam esse

ensino com qualidade. 

Ainda  assim,  são  escassos  os  materiais  que  ensinam  a  prática  e  a  técnica  do

instrumento.  Faltam  traduções,  pesquisas  e  trabalhos  acadêmicos,  faltam  livros  e  ainda

interesse  das  editoras  em publicar  esse  tipo  de  material  (MACIENTE,  2008).  Para  Reys

(2011), a maior parte dos métodos para ensino do violoncelo utilizados no Brasil são métodos

voltados somente para a técnica e performance musical. Não existe a preocupação de utilizar a

ludicidade  para  o  ensino  de  violoncelo,  principalmente  pelo  fato  de  que  o  modelo

conservatorial, o mais utilizado para esse ensino, não visar a ludicidade como metodologia.

Alguns dos métodos mais utilizados para a iniciação ao violoncelo são os métodos

do autor Dotzauer e os livros Cello School, de Suzuki. Esses métodos são bastante técnicos e

podem ser considerados pouco atrativos para o público infantil, pois são em preto e branco e

possuem  o  objetivo  de  demonstrar  os  conteúdos  técnicos  sem  se  preocupar  com  sua

contextualização ou articulação com outros elementos da educação musical (Ibid., 2011).

Geralmente, esses métodos são utilizados para a faixa etária juvenil, sendo que são

poucos os  professores  de  violoncelo  capacitados  para  trabalhar  não somente  os  livros  do

Suzuki,  mas  a  sua  filosofia  e  metodologia  em  si,  assim  utilizam  somente  os  livros  de

exercícios, desconsiderando sua proposta metodológica quanto a Educação do Talento. Nas

escolas  que  proporcionam  um  ensino  formal  de  música,  é  verificado  um  modelo

conservatorial ao ensinar violoncelo, onde a técnica para a prática de performance é o objetivo

principal da proposta pedagógica deste ensino.

Assim, percebemos que aquele ensino musical  lúdico abordado anteriormente  no

capítulo  Iniciação  Musical,  Criança  e  Ludicidade,  um  ensino  que  proponha  o

desenvolvimento das questões afetivas, psicomotoras, cognitivas e sociais da criança aprendiz

de violoncelo e conceda um ensino musical no qual busque o desenvolvimento da reflexão

para  que  haja  a  formação  integral  da  criança  como um indivíduo  em si,  muitas  vezes  é

deixado de lado, onde é dado maior ênfase somente para a técnica musical.

Em relação ao ensino que objetiva puramente a técnica para a performance, é preciso

ter  bastante  cautela,  pois  podem  consistir  em  um  treinamento  mecanicista  e  em  uma

sistematização formal que é exigida precocemente da criança, visando resultados que não são
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os que interessam a ela (BRITO, 2003). Como abordamos anteriormente, a criança precisa de

uma  linguagem  lúdica  e  apropriada  para  que  então,  o  processo  de  desenvolvimento  da

expressão  musical  infantil  seja  respeitado.  Cabe  ressaltar  a  importância  do  professor  de

violoncelo,  que deve conhecer  cada uma das metodologias ativas tratadas anteriormente e

conseguir aproximá-las  do processo de ensino e aprendizagem musical  da criança,  pois o

método Der Cello-Bär é uma ferramenta, com isso, para que ele não seja abordado como algo

exclusivamente  técnico,  o  professor  precisa  conhecer  as  suas  ferramentas  e  utilizá-las  de

maneira adequada.

Buscando  ressaltar  a  característica  lúdica  de  ensino  musical  que  promova  o

desenvolvimento integral do aluno aprendiz de violoncelo, baseado na fundamentação teórica

de  Reys  (2011)  e  Carvalho  (2008),  analisaremos  o  Método  Der  Cello-Bär quanto  a

organização de seus conteúdos, apontando seus aspectos técnicos e interpretativos quanto ao

ensino do violoncelo e informaremos como a autora insere elementos da linguagem musical

nos conteúdos propostos do método.

3.1 Proposta pedagógica

O Der Cello-Bär é um método de violoncelo pensado e preparado para crianças entre

4 e 9 anos, publicado pela editora Schott Musik International, na Alemanha, em 1997 e foi

criado pela instrumentista  e professora de violoncelo da Hochschule für Musik Nürnberg,

Heike Wundling. É um método bastante lúdico, pois apresenta várias figuras em cores, com

histórias, poemas e canções folclóricas alemãs. Carvalho (2008) ressalta que os conteúdos do

método Der Cello-Bär são apresentados em ordem crescente de dificuldade, onde seu critério

de sequência padrão é a digitação e a leitura musical e acrescento nesta pesquisa, que também

é inserido neste método, as questões técnicas da mão direita e arcadas.

Sobre a ludicidade do método, Reys (2011, p. 39) afirma que este foi o mais lúdico

encontrado em sua pesquisa sobre as leituras e usos dos professores de violoncelo na região

sul do Brasil:

O livro apresenta ilustrações do personagem em quase todas as páginas, de modo a
sugerir que o ursinho percorre as etapas do desenvolvimento junto com o aluno. O
urso  também  é  o  personagem  nas  histórias  a  serem  sonorizadas  e  as  palavras
utilizadas para introduzir ritmos são palavras do seu cotidiano. O aspecto visual do
método é uma composição clara e organizada de ilustrações coloridas, de partituras
em tamanho grande e de pequenos textos direcionados às crianças.

Todos  os  conteúdos  musicais  e  técnicos  são  apresentados  por  meio  de  figuras  e

contextualizados  com histórias  temáticas.  Reys (2011) afirma que a  proposta  da autora  é

iniciar  o  fazer  musical  sem  o  contato  imediato  com  a  leitura  levando  em  consideração
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atividades de criação e gestos de expressão da criança. São também sugeridos pela autora,

vários jogos de cartas para proporcionar o desenvolvimento do ritmo nos quais, sempre estão

associados com palavras para as células rítmicas. 

O  autor  ainda  aponta  que  o  método  lúdico  Der  Cello-Bär  atende  a  faixa  etária

proposta,  porque  sugere  um  processo  progressivo,  deixando  espaço  para  inúmeras

possibilidades  de  usos  e  adaptações,  demonstrando  que  o  livro  não  propõe  apenas  um

desenvolvimento voltado para a técnica e a performance, mas também para a formação da

criança como um todo, se diferindo dos métodos mais tradicionais. Segundo Gainza (2010),

os materiais destinados às crianças pequenas devem ser constituídos de estruturas simples,

porém importantes em relação ao ensino musical, o que foi constatado no referido método por

meio desta pesquisa.

No caso do método em análise, para chamar a atenção da criança é apresentado um

personagem principal, o “Bär” (O Urso). Através desse personagem que a autora dialoga com

o aluno e o instrui inicialmente sobre os cuidados com o instrumento e a postura e depois

insere os demais aspectos técnicos e musicais. Ao aprender a tocar, o personagem Urso ajuda

e incentiva a criança a experimentar  o instrumento brincando com ele,  e a conhecer  seus

primórdios  técnicos,  como  a  forma  de  pegar  no  arco,  o  puxar  ou  empurrar  o  arco  e  o

dedilhado com o terceiro dedo (REYS, 2011).

A autora do método, Heike Wundling, inicia com uma introdução apresentando uma

declaração aos pais, ressaltando a importância dos mesmos ao incentivar seu filho a estudar

violoncelo e a apoiá-lo criando uma rotina diária de estudo. Nesta declaração, é enfatizado aos

pais,  o  dever  de  sempre  chamar  os  seus  filhos  para  “brincar”  com  o  violoncelo  e  não

“praticar” (WUNDLING, 1997, p. 3, tradução nossa) e pede a eles para sempre certificarem

que seu filho tenha um lugar calmo para tocar violoncelo todos os dias, onde a criança possa

se concentrar em seu estudo. A autora também indica a responsabilidade dos pais em obter

um assento apropriado para o estudo do violoncelo, indicando que deve ser firme e na altura

em que a criança toque o chão com a planta do pé.

Wundling apresenta o método explicando que as aulas descritas não começam com

notas,  mas  com histórias,  brincadeiras  e  músicas.  A autora  declara  a  importância  de  um

desenvolvimento do conceito de som interno e a formação musical como um caminho para a

construção  de  um indivíduo  como  um todo.  Para  encerrar  a  declaração  aos  pais,  Heike

Wundling convida para que eles cantem juntos com seus filhos as canções apresentadas no

método, para que eles se sintam motivados e compreendam a música em sua forma integral, o

que remete à frase de encerramento da introdução do método: “Cantar é a forma mais original

e mais simples de fazer música. Apenas uma criança que canta muito pode aprender a tocar

violoncelo!” (WUNDLING, 1997, p. 3, tradução nossa). 

Diante  disto,  foi  constatado  que  o  Der  Cello-Bär,  teve  como  embasamento  as
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metodologias ativas de Willems, Kodály e Suzuki para sua proposta pedagógica em relação à

iniciação do estudo de violoncelo, pois a autora do referido método declara o seu objetivo de

propor um desenvolvimento musical da criança de forma ampla, não somente resultando em

ganho  de  técnica  instrumental,  mas  sim  de  um  desenvolvimento  integral  incluindo

psicomotor, social e afetivo, ressaltando seu intuito de desenvolver o conceito de som interno

e a formação musical como um caminho para a construção de um indivíduo como um todo,

não apenas a formação de um violoncelista.

Acreditamos haver estreita relação entre alguns aspectos das propostas de Willems,

Kodály  e  Suzuki  na  pedagogia  do  método  de  Wundling.  Willems,  por  enfatizar  a

compreensão musical por meio de uma audição bem desenvolvida; Suzuki, por valorizar a

importância  dos  pais nos estudos de seus  filhos;  e  Kodály,  pelo incentivo  do canto e  do

solfejo.

Wundling em seu método, também expõe a sua preocupação em responsabilizar os

pais  da  criança  para  esse  aprendizado  musical,  apresentando  a  importância  do

acompanhamento e incentivo dos mesmos, para o estudo do violoncelo criando uma rotina

diária de estudo. Esse pensamento nos remete à metodologia proposta por Suzuki, abordada

nesta pesquisa, que estabelece a presença dos pais como fundamental para o desenvolvimento

do talento potencial da criança, ao acompanhar a criança nas aulas, ajudar em seus estudos,

criando e estimulando uma rotina diária de estudos.

Os aspectos que relacionamos com a metodologia ativa proposta por Kodály, são o

uso de canções e poemas folclóricos para o processo de ensino aprendizagem propostos no

método e a importância do cantar apontada pela autora ao afirmar que “Cantar é a forma mais

original e mais simples de fazer música. Apenas uma criança que canta muito pode aprender a

tocar violoncelo!” (WUNDLING, 1997, p. 3, tradução nossa). Esse pensamento reafirma à

proposta metodológica de Kodály, que enfatiza  a importância da vivência musical por meio

do canto antes de executar a melodia no instrumento, ressaltando a necessidade de solfejar

primeiro o que se pretende tocar no instrumento para que todas as dificuldades rítmicas, de

afinação e compreensão da música sejam sanadas no canto, sobrando apenas a dificuldade

técnica do instrumento (SZONYI, 1976).

3.1.1 Aspectos Técnicos: Mão Direita Para Tocar O Arco 

Depois  de  apresentar  os  personagens  do  método,  conforme a  figura  1,  a  autora

propõe ao aluno para que ele desenhe e colora seu violoncelo e seu arco em uma página em

branco e assim,  apresenta  alguns exercícios  para  fortalecer  a  mão do arco (Mão direita),

propondo ao aluno a prática desses exercícios todos os dias pois irão ajuda-lo a desenvolver

uma sensação  para  o  punho  que  facilitará  o  pegar  no  Arco.  Nesses  exercícios,  a  autora
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relaciona os movimentos corporais com figuras de objetos e animais presentes no cotidiano da

criança. Wundling utiliza como exemplo o trenzinho e a forma com que a cobra faz para o

movimento da rotação de punho e o movimento do limpador de para-brisa para a sensação de

tirar e colocar o arco na corda (Figura 2).

Figura 1 - Apresentação dos personagens 
Fonte: WUNDLING, Heike. Der Cello-Bär: Meine erste Celloschule.

Figura 2 - Movimentos para sensação do arco
Fonte: WUNDLING, Heike. Der Cello-Bär: Meine erste Celloschule.
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A autora apresenta a postura e a forma de sentar com o violoncelo e instrui o aprendiz

de violoncelo sobre a sensação de puxar (Arco para cima) ou empurrar (Arco para Baixo) o

arco conforme a figura 3. Por fim, pede ao aluno que faça esse movimento com o arco no

violoncelo utilizando as sílabas de vários nomes e sobrenomes de pessoas de sua família:

“Toque com o arco muitos nomes e sobrenomes e deixe seus pais adivinhar!” (Ibid, p. 9,

tradução nossa).

Figura 3 - Postura e Arco Para Baixo e Para Cima
Fonte: WUNDLING, Heike. Der Cello-Bär: Meine erste Celloschule.

Assim, são propostas várias figuras de animais, para que o aluno toque, na corda que

ele escolher, as arcadas para baixo e para cima (Empurrar e puxar) segundo as sílabas dos

nomes dos animais apresentados. Um exemplo é a palavra A-Ra-Ra, Ca-cho-rro, Ga-to e além

disso, a criança pode criar outros nomes, palavras e fazer o som nas cordas que ela preferir,

pois a autora sempre dá liberdade para a criatividade (Figura 4).

São apresentados quatro poemas simples para o aluno utilizar as palavras fazendo o

número respectivo de cada sílaba das palavras na corda que ela escolher utilizando o arco, um

poema do cachorro grande, outro da Bruxinha e etc. Exemplo: a criança escolhe a corda ré, e

nela toca o número de sílabas da respectiva palavra: Bru-xi-nha seguindo um pulso e levando

em consideração a entonação da palavra utilizando o arco para baixo e para cima, ou seja duas

colcheias seguidas de uma semínima em um compasso simples no qual a unidade de tempo é

a semínima. Neste exercício proposto, a criança irá tocar e falar ao mesmo tempo cada uma

dessas palavras.
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Figura 4 - Fazendo Os Nomes de Animais No Arco
Fonte: WUNDLING, Heike. Der Cello-Bär: Meine erste Celloschule.



28

3.1.2 Termos Musicais 

Depois de contar uma história de aventura do Urso, a autora insere a figura musical da 

semínima, explicando que ela pode ser escrita com a haste para cima ou para baixo e introduz 

a pauta com a clave de fá. Wundling propõe que a criança desenhe e colora quantas 

semínimas ela quiser e também utilize a pauta para isso. Após a apresentação da pauta e da 

figura da semínima, é demonstrado para o aluno a canção do Urso, que é tocado somente com 

as cordas soltas ré e sol. O interessante é que esta canção é bem contextualizada com a 

história do Urso, que foi contada anteriormente, permitindo com que a criança associe a 

canção com a história (Figura 5).

Figura 5 - Inserindo as Figuras Musicais
Fonte: WUNDLING, Heike. Der Cello-Bär: Meine erste Celloschule.

A partir da canção do Urso nas cordas Ré e Sol, são apresentadas outras canções

folclóricas que utilizam as cordas Dó e a Lá. Após esse trabalho de arco somente nas cordas

soltas,  o  que  auxilia  a  criança  a  aprender  e  compreender  sobre  a  angulação  do  arco,  a

disposição  dos dedos para a  fricção do arco nas  cordas,  a  autora insere dessa vez outras

figuras  rítmicas  (Figura  6).  Essas  figuras  rítmicas  são  associadas  com palavras  usuais  da

cultura alemã que foram apresentadas primeiramente na história do Urso contada nas páginas

14 a 23 do método Der Cello-Bär. 
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Figura 6 - Palavras Para Associação de Rítmos
Fonte: WUNDLING, Heike. Der Cello-Bär: Meine erste Celloschule.

Nessa etapa, a criança aprendiz de violoncelo poderá brincar com as outras figuras

na corda que ela quiser trabalhando a técnica de arco e compreensão rítmica musical. Neste

ponto  é  interessante  como a  autora  relaciona  a  palavra  com o ritmo  e  permite  ao  aluno

trabalhar a sensação corporal do movimento do braço direito com o arco juntamente com a

compreensão da notação musical do ritmo proposto.

Após este momento, o aluno passa a trabalhar exercícios com movimentos de saltos de

corda solta e é apresentado a ele, a notação do arco para cima e para baixo, como aponta a

figura 7. 
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Figura 7- Notação de Arco Para Baixo e Para Cima
Fonte: WUNDLING, Heike. Der Cello-Bär: Meine erste Celloschule.

3.1.3 Aspectos Técnicos: A Mão Esquerda e a Digitação

A autora propõe que o professor irá desenhar a mão esquerda da criança e irá mostrar

para  ela  os  dedos  que  serão  utilizados  para  tocar  o  violoncelo.  Depois  o  desenho  dos

passarinhos no fio de telefone, ilustram que, tecnicamente, os dedos da mão esquerda devem

ser arredondados na corda um ao lado do outro, ficando sempre um espaço entre eles, como

exemplifica a figura 8.

Figura 8- Digitação.

Fonte: WUNDLING, Heike. Der Cello-Bär: Meine erste Celloschule.

Após a  criança  aprender  a  disposição  dos dedos e  a  fôrma da mão esquerda no

violoncelo, ela relembra os exercícios de corda solta para que assim possa aprender agora

exercícios de dedilhado que utilizam até o terceiro dedo. Propõe que comece primeiro pelo

dedo um e dois,  depois insere o dedo três.  Nesses exercícios,  a  criança irá  utilizar  esses

dedilhados em todas as cordas do violoncelo juntamente com o movimento do arco para baixo

e para cima.
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Depois que a criança entendeu estes movimentos e treinou a coordenação motora de

juntar os dois movimentos, a mão esquerda e a mão direita, é proposto que a criança continue

esses exercícios e crie o seu próprio exercício nas cordas que ela preferir. Após esse momento

de criação e  de improvisação,  ela  aprende o princípio  das  mudanças  de posição,  fazendo

primeiro o movimento grande, da I (primeira) posição para a IV (quarta).

Nesse caso, são apresentadas questões técnicas explicando que os dedos são colocados

na corda sol e podem ser deslizados junto com o polegar para frente e para trás, fazendo com

que a criança se lembre de não pressionar os dedos e os polegares tão forte contra o braço do

violoncelo.  Para  esse  aspecto  técnico,  Wundling  relaciona  o  movimento  de  princípio  das

mudanças de posição da mão esquerda com o esqui do personagem Urso no gelo, que desliza

de um lado para o outro (Figura 9).

Figura 9 – Mudanças de Posição.
Fonte: WUNDLING, Heike. Der Cello-Bär: Meine erste Celloschule.

O método Der Cello-Bär insere, além das questões técnicas do violoncelo, exercícios

de  leitura  e  compreensão  musical.  Nesse  sentido,  é  trabalhada  a  leitura  rítmica  interna,

denominada ludicamente de “Leitura do segredo” que é feita em silêncio, apenas na mente da

criança e depois a criança poderá contar o segredo em voz alta para o professor. É solicitado

ao aluno que observe outra célula rítmica e compare com a que ele leu com leitura silenciosa.

Nessa etapa, vemos que o método também possibilita que o aluno exerça a reflexão, pois ele

precisa analisar e comparar a célula rítmica interiorizada com a nova proposta.

Posteriormente ao trabalho técnico de arco e de leitura musical,  um novo conteúdo é

apresentado: a utilização do terceiro dedo, que a autora chamou de “O Cuco”. É relacionado

com o Cuco porque ao tocar a corda solta e depois pressionar o terceiro dedo na primeira

posição em qualquer corda do violoncelo ou vice-versa, soará a semelhança do som emitido

por um relógio de Cuco (Figura 10)

Nesse estágio de aprendizagem, várias canções e músicas que utilizem o dedilhado 0-
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3, ou seja, corda solta e o terceiro dedo são apresentadas para a criança e a notação musical já

é bem presente, dando a entender que nesse ponto a criança já possui uma boa leitura musical.

Assim,  depois  de  tocar  essas  músicas  para  o  aprimoramento  e  compreensão  deste  novo

conteúdo técnico, a autora insere outro conteúdo musical, que é o compasso simples.

Há uma breve explicação sobre o compasso binário simples e o compasso quaternário

simples utilizando a semínima como unidade de tempo e depois pede-se que a criança faça um

exercício de completar  com o número certo de notas,  o compasso quaternário  que estava

faltando (Figura 11).

Figura 10 – O Cuco.
Fonte: WUNDLING, Heike. Der Cello-Bär: Meine erste Celloschule
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Figura 11 – Compasso simples.
Fonte: WUNDLING, Heike. Der Cello-Bär: Meine erste Celloschule.

Por fim,  o  método Der  Cello-Bär  Vol.  1,  termina  com mais  alguns  exercícios  de

fixação de todo conteúdo musical e técnico do violoncelo aprendido, por meio de pequenas

músicas que contenham todo o conteúdo ensinado. É comum a autora lançar questões sobre

quantos compassos tem a música e quantos tempos tem cada compasso. Uma recomendação

importante que  Wundling faz ao pequeno aprendiz de violoncelo é sobre a importância do

estudo diário “Lembre-se: que tocar violoncelo todos os dias, fará o seu som parecer mais

bonito!”  (WUNDLING, 1997, p.45 – tradução nossa).

Com base na descrição e análise do método, reafirmamos que o método é bastante

lúdico, pois apresenta histórias, brincadeiras, músicas e quando mostra as questões musicais

como  as  notas  na  pauta,  a  grafia  apresentada  é  maior  que  o  convencional,  para  melhor

compreensão da criança. Este método, preza não somente a formação de um violoncelista,

mas anterior a isso, como foi abordado no primeiro capítulo, a formação integral da criança

como um todo, se diferindo dos métodos mais tradicionais.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ensino musical proporcionado de forma lúdica contribui para a formação integral

da criança, pois a criança que toca um instrumento aprecia a música ou entra em um processo

de compreensão de sua linguagem, é estimulada ativamente em sua aprendizagem cognitiva,

no âmbito do raciocínio lógico e do desenvolvimento da memória, melhorando o aprendizado

de  matemática  e  novas  línguas  estrangeiras.  Diante  disso,  uma  musicalização  infantil

adequada é estabelecida por meio da priorização das experiências de vida de cada criança e da

sua condição sociocultural. Levando isso em consideração, foi percebido que as metodologias

ativas contemplam um ensino musical mais lúdico e de qualidade que visam não apenas a

formação musical, mas também a formação integral da criança. Com isso, foi constatado que

é de suma importância contemplar no processo de ensino aprendizagem musical a ludicidade,

por meio das metodologias ativas pois é por meio do brincar proporcionado pelo lúdico que a

criança se comunica.

Dito  isto,  esta  pesquisa  confirmou  que  o  método  Der  Cello-Bär:  Meine  Erst

Celloschule (O Urso Cello - Meu primeiro método de violoncelo) é um método lúdico que

contempla  as  características  de  priorização  das  experiências  de  vida  e  as  condições

socioculturais  das  crianças  que irão aprender  violoncelo,  onde a  autora insere eventos  do

cotidiano como cantigas, poemas, figuras e palavras para que a criança possa associá-las em

seu aprendizado técnico violoncelístico e musical.

Relembrando as questões norteadoras desta pesquisa, foi percebido que, os conteúdos

do método Der Cello-Bär são organizados em ordem crescente de dificuldade, tendo como

critério a digitação e a leitura musical,  além de serem inseridas questões técnicas da mão

direita e questões ligadas à arcada. Levando em consideração as particularidades do aluno

iniciante, os novos conceitos e técnicas deste método são apresentados por meio de figuras e

contextualizados com histórias temáticas dando ao método sua característica lúdica. Por meio

do personagem “Bär” (O Urso), a autora dialoga com a criança e a instrui sobre os cuidados

com o instrumento e com a postura, inserindo os demais aspectos técnicos e musicais, como:

leitura das notas, figuras rítmicas, e compassos binário simples e quaternário simples.

Concluímos  que  o  referido  método  possui  aspectos  técnicos  e  interpretativos  que

envolvem  a  percepção  e  a  criatividade,  pois  a  autora,  ao  abordar  conteúdos  da  técnica

violoncelística, sempre permite que a criança crie novos exercícios ou músicas a partir do

conteúdo que foi aprendido. Um exemplo é quando aborda a técnica de arco da mão direita ao

instigar o aluno para fazer o movimento corporal com o arco no violoncelo utilizando as

sílabas de vários nomes e sobrenomes de pessoas de sua família, afirmando ao aluno para

tocar com o arco muitos nomes e sobrenomes que ele preferir ou criar.

Outro ponto que confirma essa afirmação, é que nos finais de cada conteúdo novo
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aprendido, a criança pode improvisar novas canções e novos exercícios segundo a bagagem

técnica e de linguagem musical adquirida. Como exemplo, após a autora inserir uma canção

nas cordas ré e sol a criança tem a liberdade de improvisar a canção em outras cordas, ou após

abordar sobre os compassos binário e quaternário simples, pode completar o compasso que

falta criando sua própria combinação de células rítmicas aprendidas.

Em relação à percepção, a autora prioriza muito o ouvir de cada uma das músicas

folclóricas  apresentadas  e  sempre  as  relaciona  com  algum  poema,  história  apresentada

anteriormente, ou algum ritmo e sonoridade presente no cotidiano da criança. Um exemplo

que confirma essa afirmação é a relação do intervalo de terça maior com a sonoridade do

Cuco. Nesse ponto, o aspecto técnico apresentado é a utilização do terceiro dedo na digitação.

A sonoridade é relacionada com o Cuco porque ao tocar a corda solta e depois pressionar o

terceiro dedo na primeira posição em qualquer corda do violoncelo, irá soar semelhante ao

som emitido por um relógio de Cuco. Assim, são trabalhadas várias canções e músicas que

utilizem o dedilhado 0-3, ou seja, corda solta e o terceiro dedo.

No  quesito  apreciação  musical,  foi  percebido  que  não  existe  um  material

complementar para audição das músicas apresentadas no método. Neste caso, a apreciação

musical se dá por meio do cantar cada música e do conhecimento prévio das crianças em

relação  às  canções  folclóricas  utilizadas.  É  importante  ressaltar  que,  sendo  um  método

alemão, as canções utilizadas fazem parte de um contexto histórico e cultural da sociedade

alemã, tendo uma grande relevância na sensibilização das crianças alemãs. Para a utilização

deste método no Brasil é importante relacionarmos o conteúdo proposto pelo método com as

canções folclóricas brasileiras, que fazem parte do nosso significado cultural. 

Conclui-se que o método Der Cello-Bär: Meine Erst Celloschule pode proporcionar

uma  aprendizagem  que  estimula  a  interpretação  e  a  percepção  musical,  incluindo  o

desenvolvimento auditivo e a criatividade da criança, ao apresentar novas atividades a partir

dos parâmetros apreendidos, assim como o desenvolvimento da leitura musical.
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