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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo produzir a um estudo de caso das experiências de 

ensino coletivo com o instrumento violão na iniciação musical realizada no Colégio Estadual 

João Bennio, localizado na região noroeste periférica de Goiânia. A iniciação musical pelo 

ensino coletivo de violão é feita na escola sob a coordenação do professor Ms. Fábio Amaral, 

que criou um material didático e pedagógico para o ensino coletivo de violão. Abordamos 

nesta pesquisa aspectos referentes às aulas, ao material didático e relatamos a vivência do 

ensino coletivo de violão na iniciação musical. Este trabalho apresenta uma análise da 

aplicação da metodologia e de dinâmicas usadas em sala de aula, assim como a importância 

do ensino coletivo do violão na iniciação musical segundo alguns autores. 

Palavras-chave: estudo de caso; iniciação musical; ensino coletivo; violão. 
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INTRODUÇÃO 

 

A quantidade de pessoas que procura aprender música para se expressarem no meio 

em que vivem é, atualmente, cada vez maior. Seja como hobby, profissionalmente, por 

incentivo de algum amigo, amiga ou membro da família, é certo que o número de pessoas que 

procura uma escola para aprender um instrumento musical é gigantesco. Bonzon (2000) 

afirma a importância da música como forma de sociabilização, visto que existe uma grande 

relação interpessoal em seus fazeres, tendo como resultados as questões sociais, culturais e 

éticas antes intransponíveis nos meios formais de ensino. A música está presente de múltiplas 

formas na vida e cotidiano dos jovens alunos sendo “uma significativa expressão da 

identidade e cultura dos jovens e adolescentes” (JANZEN; ARROYO, 2007, p.1).  

Sabe-se que é crescente o trabalho do ensino coletivo de música nas escolas 

municipais, estaduais e também nas escolas específicas de música. No cenário musical, já há 

trabalhos feitos sobre o ensino coletivo de violão e também aqueles que tratam de técnicas de 

arranjo para o desenvolvimento pedagógico. O ensino coletivo de instrumento musical é um 

tema que atualmente vem sendo bastante discutido nas universidades brasileiras como UFG, 

UFMG e UFBA. Estas instituições vêm realizando oficinas com o ensino de instrumentos 

musicais em grupo, preparando futuros professores para ministrarem aulas coletivas e fazendo 

encontros para levantar e discutir o tema. As oficinas de violão da UFBA trabalham a 

formação de docentes para que possam lidar com a diversidade dos alunos em uma sala de 

aula de violão em grupo (TOURINHO, 2003). 

Sabendo que o violão é um instrumento acessível, barato, que pode ser escolhido para 

socialização, para servir em igrejas ou por influência de pessoas próximas, surgiu o interesse 

em fazer um estudo de caso no colégio Estadual João Bennio, que usa o instrumento nesse 

processo de iniciação musical dos alunos através do ensino coletivo. O estudo de caso é uma 

ferramenta utilizada para entendermos a forma e os motivos que levaram a determinada 

decisão. Conforme Yin (2001), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que compreende 

um método que abrange tudo em abordagens específicas de coletas e análise de dados. A 

partir deste estudo de caso, algumas questões puderam ser observadas. Como o ensino 

coletivo do violão está inserido no contexto de iniciação musical na escola? Em que 

condições pedagógicas esse tipo de trabalho é desenvolvido? O que leva o professor de escola 

pública a optar pelo ensino coletivo de violão desde a iniciação musical?  

A vivência do ensino coletivo de violão na iniciação musical também será relatada. 

Para isso, será realizada uma análise da aplicação da metodologia e dinâmicas usadas nas 
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aulas do professor Fábio Amaral. A importância do ensino coletivo do violão na iniciação 

musical será abordada levando em consideração o estudo de alguns autores dos quais são 

citados no corpo do trabalho. São eles: Ana Cristina Tourinho, Fábio Amaral da Silva Sá, 

Flavia Maria Cruvinel e alguns dos onze educadores e autores (Abel Moraes, José Olípio de 

Oliveira Martins, Marcos Antônio de Oliveira Rocha, Joel Luís Barbosa, Ana Cristina 

Tourinho, Luciano Lopes, Marcelo Brazil, Carmen Borba, João Maurício Galindo, Enaldo 

Oliveira e Thelma Chan) que participaram da pesquisa que deu origem à obra “Educação 

Musical e Transformação Social”. 
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1. INICIAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DO ENSINO COLETIVO  

 

Segundo Cruvinel (2005), desde os tempos remotos, o ser humano além de suas 

necessidades básicas, como crescer, sobreviver e procriar, tem a necessidade de estar em 

grupo. Dessa forma, as trocas de experiências, conhecimentos e saberes se tornam mais 

propícias e as pessoas entenderam que só assim poderiam se desenvolver material e 

espiritualmente. 

 

A busca do conhecimento parece ser permanente na trajetória humana, desde o 

principio de humanidade. Os indivíduos perceberam desde cedo que por meio da 

união com seus semelhantes, ou seja, a partir da formação de grupos, poderiam obter 

mais sucesso, trabalhando conjuntamente a fim de garantir sua sobrevivência. 

(CRUVINEL, 2005, p.27) 

 

 Cruvinel (2005) cita ainda que, desde as primeiras décadas do século XIX, tem-se 

relatos de que nos Estados Unidos já aconteciam oficinas de ensino coletivo de instrumento 

musical, ideia trazida da Europa. Estima-se que a maior parte das academias que trabalhavam 

com o ensino coletivo de instrumentos eram constituídas de instituições familiares e algumas 

possuíam até três tipos de renda: as taxas, a venda de instrumentos musicais e acessórios e a 

venda de métodos de uso exclusivo. “A metodologia coletiva possibilitava atender a um 

grande número de alunos por turma, e, além disso, propiciava um convívio social que foi de 

fundamental importância para o sucesso das escolas” (OLIVEIRA, 1998, p. 3 apud 

CRUVINEL, 2005, p.67) 

 

Nos Estados Unidos, durante o século XIX e especialmente depois da Guerra Civil 

(1861-1865), a vida musical se tornou efervescente: a cultura européia se expandiu 

através de turnês e de músicos menos sofisticados começaram a formar bandas e 

orquestras que supriam a demanda de música popular e de dança. Todas as partes do 

País experimentaram um verdadeiro despertar musical e muitos conservatórios 

foram, então, fundados tais como The Boston Conservatory (1867) e The New 

England School (criado apenas uma semana depois), implementando a mesma 

metodologia utilizada nos conservatórios europeus. (OLIVEIRA, 1998, p.5 apud 

CRUVINEL, 2005, p.68). 

 

 O final do século XIX foi marcado com o declínio das pedagogias de ensino coletivo 

nos Estados Unidos. Em todo o período houve várias objeções de professores a respeito do 

ensino coletivo de música. Além disso, a criação do curso de música em nível superior nas 

academias objetivou, por sua vez, a especialização do intérprete através do ensino individual. 

 Em contrapartida, durante o início do século XX, início da Primeira Guerra Mundial, 

houve o que a história chamou de Maidstone Movement, período em que a Murdock and 
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Company of London, empresa especializada na venda de instrumentos musicais, instituiu um 

projeto de ensino coletivo de violino nas escolas de ensino formal britânicas. Os alunos 

compravam os instrumentos da empresa, e esta fornecia a metodologia e os professores que 

lecionariam em suas classes. Muitos autores crêem nesse projeto como sendo aquele que deu 

origem à idéia do ensino coletivo de instrumentos. 

 No Brasil, segundo Cruvinel (2005), a prática do ensino coletivo de instrumentos teve 

início a partir das primeiras bandas de escravos do período colonial. Logo, surgiram as bandas 

oficiais, depois as fanfarras e, posteriormente, os grupos de samba e de choro. No entanto, 

nesses grupos sempre se aprendia sem nenhuma sistematização pedagógica. 

  

O Ensino Coletivo de Instrumento Musical pode ser uma importante ferramenta para 

o processo de socialização do ensino musical, democratizando o acesso do cidadão à 

formação musical. A musicalização e a iniciação instrumental através do ensino 

coletivo pode ser uma metodologia eficiente para o ensino musical escolar. 

(CRUVINEL, 2005, p. 73) 

 

Cruvinel (2005) destaca quais seriam as vantagens pedagógicas da prática do Ensino 

Coletivo de Instrumento Musical a partir de sua pesquisa de Mestrado.  

  

I. Maior estímulo e rendimento – de acordo com observações feitas a partir de 

revisões bibliográficas e relatos dos educadores, o ensino coletivo é mais estimulante para o 

aluno iniciante. 

 

II. Interação social – no decorrer do processo de aprendizagem, o aluno percebe 

que não é o único em suas dificuldades e então passa a compartilhar com os seus colegas as 

suas experiências, erros e acertos. Geralmente quem aprende mais rápido tende a ensinar o 

outro que está com dificuldade. 

 

III. Democratização do ensino – segundo Cruvinel (2005), o ensino coletivo 

possibilita uma maior interação com o meio e o outro, estimula e desenvolve a independência, 

a liberdade, a responsabilidade, a auto compreensão, autoestima, o senso crítico, a 

desinibição, a sociabilidade, a cooperação e a segurança. Tudo isso auxilia não só o 

desenvolvimento da personalidade do educando, mas também a sala de aula propriamente 

dita, ajudando-a a se tornar um ambiente lúdico e encorajador que deve ser criado pelo 

professor. 
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O ensino de instrumento em grupo para Valsecchi (2004) propicia o acesso ao 

aprendizado musical e coloca em prática um novo aprender voltado para a cultura de massa 

com uma metodologia dinâmica, descomplicada e atraente, a ponto de desmistificar que 

música seria somente para uma elite. Como uma expressão da identidade e cultura dos jovens 

(JANZEN; ARROYO, 2007), a música se faz presente na vida e cotidiano dos alunos de 

múltiplas formas. 

Segundo Oliveira (1998, p.20) (apud CRUVINEL 2005, p. 78), o ensino coletivo é 

mais estimulante para o aluno iniciante devido ao seu maior desenvolvimento em menos 

tempo de aula. Oliveira (2002) afirma, ainda, que o aprendizado musical em grupo é 

agradável pelas seguintes razões: o aluno percebe que suas dificuldades são compartilhadas 

pelos colegas, evitando desestímulos e porque ele se sente, logo no inicio dos estudos 

participante de uma orquestra ou de um coral e, ao conseguir executar uma peça, sua 

motivação aumenta.  

Enquanto isso, Galindo (2000, p.58) destaca que o aluno “observa que seus colegas 

têm as mesmas dificuldades e percebe que os problemas não são exclusivamente seus; muitas 

vezes, ao observar um colega, o aluno acha a solução para um problema seu”.  

O autor também cita o resultado sonoro e o fazer música o quanto antes. “Em poucas 

semanas, o grupo executa sua primeira música, já com melodia e harmonia; esta deve ser uma 

estratégia clara do ensino coletivo: fazer música o quanto antes” (GALINDO, 2000, p. 58). 

Já, Moraes (1995, p.35-36) ressalta que a “economia de esforço despendido pelo 

professor” é consideravelmente vantajosa.   

 

Essa iniciação de forma coletiva se torna muito eficaz. Eu gosto muito do termo que 

a Flavia Cruvinel usa, que é a teoria aplicada, então o ensino coletivo consegue fazer 

um processo de iniciação onde o aluno tem contato com os conceitos musicais, mas 

de forma rápida e pratica. Ele não vai ficar um ano com aula de teoria para estudar 

um monte de notas sem fazer música na prática (AMARAL, 2017 A)
1
 

 

No livro “Educação Musical e Transformação Social”, Cruvinel traz relatos que 

reforçam que 

[...] a pessoa tem do lado “espelhos”. Então, há pessoas que estão como as mesmas 

dificuldades que ela, ou com um pouco mais ou com um pouco menos, mas naquele 

mesmo nível de aprendizagem, diferente da aula individual, em que você tem um 

professor que é mais um modelo que você segue. (TOURINHO, apud Cruvinel, 

2005, p.96) 
 

                                                 
1
 (AMARAL, 2017 A) – Faz referência à entrevista feita com o Professor Fábio Amaral. O texto se encontra em 

sua íntegra no Apêndice “A” desta monografia. 
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Outro aspecto, destacado por Borba (2005 apud CRUVINEL, 2005 p. 96) é de que o 

ensino coletivo é mais lúdico, existindo uma troca de energias e ideias na turma de uma forma 

muito maior que em uma aula individual. 

Segundo Oliveira (2002 apud CRUVINEL, 2005), existe a questão da socialização 

justamente porque este aluno está começando dentro de uma prática coletiva e ele aprende a 

respeitar e a manter as relações com seus colegas. Além disso, Barbosa (2005, apud 

CRUVINEL, 2005) cita que desde o primeiro contato com o ensino coletivo o aluno percebe: 

“eu faço parte de uma banda!”. 

Outra questão que merece ser destacada é a afinação do grupo tocando. Segundo 

Cruvinel (2005) e alguns educadores musicais, a vivência de tocar em grupo é extremamente 

interessante para a melhora da afinação individual de cada aluno. Isso porque quando o aluno 

estuda sozinho e não possui sonoridade agradável nem afinação razoável, pode se sentir 

desestimulado por não possuir condições ainda para um desempenho musical satisfatório 

dentro de sua expectativa. (cada pessoa possui um modelo pessoal, almejado de acordo com 

seus padrões estéticos). 

Dentro de um grupo, defende Oliveira (1998 apud CRUVINEL, 2005), a somatória 

das sonoridades fica quase aceitável, melhor que individualmente. Isso gera estímulo 

adicional para o aluno, porque ele não percebe o que há de ruim no próprio som e acaba se 

entusiasmando com o resultado musical. 

Abordaremos neste trabalho a história do Colégio Estadual João Bênnio, o seu espaço 

físico, os recursos didáticos, recursos pedagógicos e equipamentos, bem como, características 

do corpo discente,  objetivos e filosofia. 
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2. BREVE HISTÓRICO DO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO BENNIO 

 

O Colégio Estadual João Bennio, localizado na região noroeste, em Goiânia – Goiás, 

foi fundada em 1989 e autorizado a funcionar o ensino médio pela lei estadual número 192 

sancionada em 11 de abril de 2006 pelo governador Marconi Perillo. Nessa época, o posto da 

Secretaria Municipal de Educação era ocupado por Milca Severino. O Colégio Estadual João 

Bennio fica localizado na rua JC 65, quadra 140, área verde, no Jardim Curitiba III. A escola 

foi construída em um terreno cedido pela Prefeitura de Goiânia.  

O nome João Bennio foi dado em homenagem ao cineasta mineiro radicado em 

Goiânia desde a década de 1950. Ele, que foi o primeiro cineasta radicado na capital goiana, 

desenvolveu uma brilhante carreira no jornalismo, na televisão, no teatro e no cinema. 

Faleceu em 18 de junho de 1984, vítima de câncer. 

O colégio funciona nos três turnos (matutino, vespertino e noturno) e oferece as 

modalidades de Ensino Fundamental (do 7º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª a 3º séries), 

atendendo um número aproximado de 750 alunos matriculados a partir de 12 anos de idade.   

O espaço físico da instituição é constituído por uma edificação que dispõe de 

instalações físicas para os serviços essenciais administrativos e pedagógicos. São eles: uma 

sala de laboratório de informática; biblioteca; banheiros masculino e feminino para uso dos 

alunos e um para uso dos professores; oito salas de aula feitas de placas; uma secretaria; uma 

cozinha pequena (sem depósito); um espaço para recreação na tenda montada e uma quadra 

de esportes aberta. 

Os recursos didáticos com os quais os professores contam são televisão, aparelho de 

DVD, projetor, notebook, aparelhos de som, Xerox copiadora, impressora, jogos pedagógicos 

variados, enciclopédia, livros literários, materiais disponíveis em CDs, osso anatômico, mini 

esqueleto sintético e arcada dentária sintética, entre outros. No laboratório de informática há 

17 computadores para os alunos dos ensinos Fundamental e Médio e para as aulas de 

Educação Física há vários jogos didáticos.  

Esse colégio atende uma comunidade oriunda basicamente da classe menos favorecida 

da qual boa parte das famílias enfrenta grandes dificuldades. Muitos alunos apresentam 

carência afetiva, ética e nutricional o que reflete no desenvolvimento emocional, cognitivo e 

físico. Alguns desses estudantes não dispõem de orientação familiar em relação a regras e 

valores de conduta necessária em todo e qualquer ambiente. Mas, mesmo diante desse 

complexo e significativo quadro, é perceptível que eles mostram, em meio a tantas 
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diversidades que permeiam suas vivências cotidianas, o empenho e determinação em serem 

sujeitos ativos na construção de suas identidades. 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) do colégio, a instituição objetiva 

trabalhar novas metodologias para garantir o acesso ao conhecimento, promover condições 

iguais de acesso e permanência na escola, além de consolidar o processo democrático nas 

relações da escola – sendo essas tanto as internas quanto as externas. Também é preocupação 

da instituição de ensino, apontar mudanças para o aluno, o que auxilia na formação de 

cidadãos que atuam com competência e dignidade.  

A escola também busca trazer ações para melhorar o desempenho de professores em 

sala de aula, despertando o interesse do educando e, consequentemente, possibilitando um 

melhor desempenho acadêmico destes. Também em relação aos docentes, o PPP prevê que a 

interação deles no planejamento pedagógico deve ser fortalecida.  

Ainda segundo o documento, devem ser criadas medidas para que o desempenho dos 

alunos seja acompanhado sistematicamente e os problemas detectados, diminuídos. Ações que 

estimulam a participação de pais e responsáveis na escola também devem ser promovidas. Por 

fim, o PPP aponta a necessidade de um programa de reforço eficaz que não só possibilite aos 

alunos com dificuldades a acompanhar os conteúdos, como diminua a defasagem idade/série. 

É importante destacar um dos objetivos do Colégio Estadual João Bennio, que é o de 

trabalhar metodologias novas e prazerosas que assegurem o acesso ao conhecimento. Este 

assunto será aprofundado quando as oficinas de iniciação musical através do ensino coletivo 

de violão forem apresentadas. O colégio possui uma filosofia educacional bem definida, que 

visa principalmente à superação das dificuldades. Com essa ação, a escola se coloca no 

caminho da formação de cidadãos críticos, conscientes, participativos e competentes. 

 

“Esses princípios são irrefutáveis, tem sido discutido com prioridade em nossas 

paradas pedagógicas. Procuramos demonstrar essa postura de comprometimento, 

seriedade, e respeito pelas diferenças de forma geral, buscando autonomia, 

organização e transparência em nossas atitudes”. (COLÉGIO ESTADUAL JOÃO 

BENNIO, 2015). 

 

A instituição tem se pautado nessa visão de forma a garantir uma autonomia dialogada 

e construída na escola. Tudo sendo gerado ao redor de projetos pedagógicos que visam 

primordialmente, o ensino de qualidade e o sucesso da aprendizagem do aluno. No próximo 

capítulo, serão apresentadas as oficinas de iniciação musical através do ensino coletivo de 

violão, bem como suas práticas e proposta metodológica. 
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3. A OFICINA DE VIOLÃO  

 

É possível afirmar que a experiência começou como “oficina” caso se adote o sentido 

de que esse é um lugar onde se elabora e vive experiências e práticas. A iniciação musical 

através do ensino coletivo de violão no Colégio Estadual João Bennio teve o seu inicio no 

ano de 2005, e a partir daí, existem relatos de experiências em anais de congresso, vídeos no 

you tube desde o ano de 2009, ABEM 2010, ENECIM 2012, IV Jornada de Educação 

Musical em 2014, mas abordaremos os registros a partir de janeiro de 2015, em conjunto com 

a pesquisa denominada “Ensino coletivo de violão: uma proposta metodológica”, que foi 

divulgada nessa unidade escolar.  

A informação era de que as aulas ocorreriam entre os meses de fevereiro, março, abril, 

maio e junho daquele ano, no período vespertino, ou seja, no contra turno escolar dos alunos 

matriculados no matutino e alunos matriculados no noturno. As aulas seriam às segundas e 

quartas-feiras das 16:30h às 18:00h. Consequentemente, os alunos do turno vespertino, 

inicialmente, não participaram. O professor Fábio Amaral teve, então, a oportunidade de 

oferecer aos alunos este projeto como proposta de atividade extracurricular. Em entrevista, o 

idealizador do projeto lembra o histórico do projeto.  

 

Como em 2004 eu tinha feito o curso com a Cristina Tourinho no Primeiro Enecim 

[Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical] de Ensino Coletivo 

de Violão, tive a idéia de propor o projeto de ensino coletivo de violão para a rede. 

Em 2005 eu criei e iniciei o primeiro projeto de ensino coletivo na Rede Estadual de 

Educação a partir dessa proposta do Ciranda da Arte que oportuniza propor 

atividades extras curriculares que na época se chamava Praec - [Projeto de 

atividades educacionais complementares]. (AMARAL, 2017 A). 

 

No início, foi pensada uma turma com, no máximo, 16 alunos, número considerado 

como a quantidade máxima para viabilizar uma prática de ensino e experimento com 

qualidade. Na época, foi realizado um sorteio pela coordenação da escola, pois 24 estudantes 

se inscreveram para participar da pesquisa (todos do período matutino). Não foram feitos 

testes de aptidão musical, devido ao objetivo do projeto, já que, de acordo com as definições 

da educação básica no Brasil, deve-se oportunizar o acesso ao ensino da música a todos os 

alunos sem distinção. Como foi determinado nesse projeto um limite de turma, o sorteio foi 

um critério de seleção considerado justo. Dos 16 alunos sorteados, 10 eram do sexo feminino 

e 06 do masculino e a faixa etária dos estudantes variava entre 13 e 18 anos. 

Entre os selecionados, apenas um tinha conhecimentos musicais, apesar de só tocar 

por cifra e não ler partitura. Como no curso iriam ser trabalhadas tanto a leitura de cifras 
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quanto a de partituras, ele foi considerado “iniciante” – assim como os outros 15 alunos que 

não possuíam qualquer conhecimento musical. 

A pesquisa da sistematização da metodologia durante o mestrado, iniciou- se no 

período estipulado (fevereiro de 2015), porém no primeiro mês, o professor se deparou com 

um desafio: a evasão de alunos, principalmente os que cursam Ensino Médio. Segundo 

Amaral (2017), esse fato ocorre principalmente porque os alunos começam a fazer cursos 

profissionalizantes ou a trabalhar. Isso ocorre não porque o aluno está insatisfeito com a aula, 

os conteúdos, a didática, a metodologia ou com a escola, mas sim porque a inserção no 

mercado de trabalho é uma realidade dos jovens. 

 

Um dos maiores desafios em trabalhar com o ensino coletivo sempre foi (porque eu 

trabalho no contra turno escolar, né?) a evasão, principalmente dos alunos do ensino 

médio. Isso porque são alunos que começam a fazer curso profissionalizante, 

começam a trabalhar no meio do semestre, então às vezes eu tenho a evasão dos 

alunos. Uma dificuldade que eu vejo em trabalhar no contra turno, que é a forma que 

trabalho, é a evasão, porque o aluno sai da aula não porque não gosta da aula ou por 

causa da metodologia de ensino, mas sim porque tem essa inserção no mercado de 

trabalho. (AMARAL, 2017 A). 

 

 Então, para preencher o quadro de alunos, foram convidados dois alunos do grupo de 

24 pessoas que haviam se inscrito. Eles foram convidados, pois ambos já haviam relatado que 

já haviam tido anteriormente uma iniciação ao violão. Assim, mesmo não tendo participado 

das cinco primeiras aulas, eles puderam acompanhar o grupo a partir da sexta aula sem 

grandes dificuldades. 

As aulas eram ministradas coletivamente na sala de aula e em algumas vezes na 

quadra que há no pátio da escola. As imagens a seguir (fotografias 1 e 2) mostram como era a 

disposição das cadeiras, monitoria do professor e posição dos alunos sentados executando o 

instrumento violão. Sobre a disposição das cadeiras em círculo, Tourinho (2014) diz que essa 

“é a arrumação mais democrática de uma classe, pois todos fazem parte do grupo sem 

nenhuma posição de destaque”. 
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Fotografia 1 – Aula de violão na quadra do Colégio Estadual João Bennio 

 

(Acervo de fotos do professor Fábio Amaral, 2016)  

 

Fotografia 2 – Aula em sala de aula do Colégio Estadual João Bennio 

 

(Acervo de fotos do professor Fábio Amaral, 2016) 

 

De acordo com Cruvinel (2005), o ensino coletivo é uma importante ferramenta para o 

processo de democratização do ensino musical, contribuindo de forma bastante significativa 

no processo de iniciação. A autora também defende que a musicalização por meio do ensino 

pode proporcionar acesso a maior número de pessoas à educação musical. 

As aulas, então, acontecem duas vezes por semana e têm uma hora e meia de duração 

cada. Esse padrão seguido vem da vivência de alguns autores que lecionam há algum tempo o 

ensino coletivo de instrumento musical. Para Oliveira (1998), a carga horária ideal é a de três 

aulas por semana de duas horas cada uma. Já Galindo (2000) afirma que a carga horária deve 

ser de no mínimo duas vezes por semana, uma hora e meia cada aula.  

 

Se houvesse três aulas por semana de duas horas, seria bárbaro, dentro daquele 

conceito de estudo dirigido, de você na aula, você dirigindo o estudo do aluno, 
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cuidando dele. Isso é melhor que do ficar em casa uma semana, tocando torto, para 

depois o aluno voltar na aula e você ter de desentortar o aluno [...] Então, três aulas 

por semana eu acho o ideal. O trabalho vai render muito rápido. Duas aulas 

funcionam também. É só você não ter expectativa de fazer um concerto em dois 

meses. Muitas vezes acontece isso. Agora uma aula por semana eu acho que é perda 

de tempo mesmo. Não funciona. É muito pouco. (GALINDO apud CRUVINEL, 

2005).  

 

No capítulo 4 será relatado como se dá o processo metodológico adotado desde a 

escolha do repertório e a primeira aula, até a execução e apresentação dos alunos do colégio 

João Bennio nos recitais. Lembrando que a proposta da iniciação musical através do ensino 

coletivo de violão é para alunos de nível iniciante.  

Galindo (apud Cruvinel, 2005, p.15) diz duas coisas simples que precisam ser 

entendidas: a primeira é que o ensino coletivo serve para a iniciação. Depois que a maioria 

dos fundamentos técnicos e musicais é ensinado, os alunos devem necessariamente passar a 

ter aulas individuais, já que ninguém deve ficar tendo aulas em grupo a vida toda. E a segunda 

é que o ensino coletivo lhes entrega alunos já iniciados.  
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4.  A METODOLOGIA APLICADA, NO COLÉGIO ESTADUAL JOÃO BÊNNIO 

 

O professor Fábio Amaral (2017) faz uma observação sobre a metodologia utilizada 

no decorrer do processo de ensino coletivo de violão na iniciação musical. Segundo ele, 

diferentemente de outros tipos de aulas que também trabalham a iniciação musical, as dele 

não são “monótonas”. Ele afirma que por adotar alguns sistemas nas aulas, existe uma 

interação por parte de todos. 

 

Já nas minhas aulas não, na primeira aula o aluno sai tocando uma música. Às vezes 

é a La Bella Luna, exemplo, tem doze alunos na aula, metade vai ficar no Lá Maior 

e metade vai ficar no Mi Maior, faz o ritmo de marcha e a música sai na primeira 

aula. Então o que acontece é que o aluno vê o resultado prático já no inicio do 

processo. Essa é uma das vantagens principais do ensino coletivo, além da interação 

que consegue com os alunos. (AMARAL, 2017A) 

 

Outros autores também destacam a interação entre os alunos. Cruvinel (2005) diz que 

a interação acontece pelo fato dessa iniciação coletiva. Assim, no decorrer do processo de 

aprendizagem o aluno percebe que não é o único em suas dificuldades e passa a compartilhar 

com os seus colegas suas experiências, erros e acertos. Geralmente quem aprende mais rápido 

tende a ensinar o outro com mais dificuldade.  

Com isso, o processo de ensino, aprendizagem e processo avaliativo flui com mais 

naturalidade e os alunos não têm receio quanto avaliações no final do semestre, pois têm a 

oportunidade de participar do processo desde o princípio e conseguindo fazer uma autocrítica. 

No caso do Colégio Estadual João Bennio, Fábio Amaral esclarece como era o processo 

avaliativo. 

 

Na verdade a escola não exige mensurar nota para esses alunos nos projetos de 

atividades extracurricular ou turmas eletivas. O processo de avaliação que faço é 

muito mais um processo qualitativo de acompanhamento e desenvolvimento de 

repertório, de técnicas, mas não de mensurar notas para eles. O processo de 

avaliação que eu faço é muito mais proporcionar várias apresentações durante o ano. 

O aluno quando sobe no palco faz sua própria autoavaliação. Geralmente em dois 

meses de aula eu coloco o aluno para tocar no pátio da escola no momento do 

recreio. “Não aprendeu tal música? Vamos tocar!” “Ah Professor, não dou conta!” 

“Não tem problema, vai tocar. Fica atrás.” Mas quando ele toca e vê que não está 

bem, percebe que precisa estudar. (AMARAL, 2017A) 
 

 

Fábio Amaral sintetizou e sistematizou, ainda, um material didático para ensino 

coletivo como uma proposta metodológica. O objetivo desse material é o de proporcionar uma 

formação musical e instrumental inicial contemplando, concomitantemente, a leitura de 
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partitura e a de cifra por meio de aulas coletivas. Foi pensado em um repertório musical que 

contemplasse questões idiomáticas do violão, fosse atrativo ao aluno e se mostrasse eficaz ao 

aprendizado da técnica violonística, da leitura musical e das levadas rítmicas utilizadas pelo 

violão na música popular. Ou seja, um repertório musical amplo, diversificado, levando em 

consideração o gosto musical dos estudantes e que, ao mesmo tempo, contribuísse para o 

conhecimento de novos estilos musicais na vida do aluno.  

Para essa verificação do gosto musical dos alunos, foi aplicado um questionário antes 

do início das aulas coletivas e outro depois de quatro meses e meio para verificar se houve 

ampliação do gosto musical. Sobre o questionário, Lakatos (2003, p.201) diz que “o 

questionário é um instrumento de coleta de dados, construído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. Assim 

se procedeu com o questionário, um para cada aluno. Fábio Amaral conta em entrevista: 

 

E eu trabalho com repertório muito grande. Trabalho com músicas que os alunos 

gostam, que fazem parte do convívio deles e por causa disso eles não demonstram 

resistência de aprender o novo quando eu apresento, porque da mesma forma que 

tocam o que eles gostam, eles passam a tocar o que eu apresento de novo. Então eles 

gostam de Pop Rock eu os apresento a uma Bossa Nova, eles gostam de Reggae eu 

apresento um Baião e assim consigo trabalhar um repertório muito amplo com eles, 

tanto com o que eles gostam como também com o que nunca ouviram. Eles passam 

a ouvir Blues! (AMARAL, 2017A) 
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4.1  O MATERIAL DIDÁTICO 

 

O material didático para ensino coletivo de Fábio Amaral consiste em três cadernos 

em um só volume. Cada um desses cadernos aborda fundamentos para a prática da iniciação 

musical através do ensino coletivo de violão. 

 

Figura 1 – Capa da apostila “Violão – material didático para ensino coletivo” 

 

Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo), (SILVA SÁ, 2016) 

 

Na figura abaixo é mostrado o índice do material com os conteúdos abordados em 

cada caderno.  
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Figura 2 – Índice da “apostila” “Violão – Material didático para ensino coletivo” 

 

 

Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 

 

No primeiro caderno do material didático, são apresentados os fundamentos da leitura 

de partitura, além das noções preliminares de postura e técnica violonística e fundamentos da 

leitura de partitura.  

São apresentados nesse caderno melodias de execução fáceis e exercícios de leitura em 

grupo com a utilização da partitura em conjunto com a cifra. 
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As imagens abaixo (figuras 3 a 7) mostram as páginas do material referentes às posturas para 

segurar o violão e as das mãos. 

 

Figura 3 – Postura 1: Violão apoiado na perna esquerda 

 

Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 

 

Figura 4 – Postura 2: Violão apoiado na perna direita 

 

Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016  
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Figura 5 – Postura da Mão direita 

 

Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 

 

Figura 6 – Postura da Mão Esquerda e Nomenclatura dos dedos 

 

 

Fonte: Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 
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De acordo com esse material didático, o pentagrama será realizado de forma 

fragmentada, ou seja, a inserção de cada linha da pauta será feita gradualmente, por meio da 

utilização de um repertório musical com nível de execução também gradual. Isso foi feito para 

facilitar o entendimento e buscar desmitificar a crença de que aprender tocar violão por 

partitura é uma tarefa difícil. Então, essa leitura será feita da seguinte forma: 

 

Figura 7 – Ensino do pentagrama de forma fragmentada e Exercício nº1 

 

Fonte: Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 

 

A leitura e a execução são iniciadas a partir da quinta linha e de forma progressiva 

serão adicionadas as linhas inferiores até completar as cinco linhas da pauta utilizando-se de 

“teoria aplicada” em que os conceitos musicais são apresentados e vivenciados na prática. 

Um dos trechos que vêm após o conceito de pauta fragmentada é o que traz alguns 

exercícios e o círculo das notas, que pode ser verificado na imagem abaixo. 
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Figura 8 – Exercício 2 e 3 – Círculo das notas 

 

 

Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 

 

A página do material acima fala sobre o ciclo das notas e as letras que vão representar 

as notas do ciclo respectivamente. Após esses conceitos, logo vem a inserção da segunda 

linha na pauta e novos exercícios contemplando o que foi explicado na teoria. Observe o 

exemplo a seguir:  
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Figura 9 – Pauta com 2 linhas e Exercício 4 e 5 – Figuras musicais 

 

Fonte: Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 

No segundo caderno são apresentadas a leitura de cifra e as levadas rítmicas. Essa 

parte destina-se ao estudo da cifra a partir de músicas populares com acordes sem pestana e de 

diversas variações das levadas rítmicas utilizadas pela mão direita no violão. 

Nessa parte, costuma-se a dividir a turma para fazer da seguinte forma: a turma do 

lado direito tocará apenas o acorde de Lá maior, e a turma do lado esquerdo o acorde de Mi 

maior. Inicia-se a música que é cantada pelos alunos e professor, com a turma do lado direito 

tocando o acorde de Lá maior, e quando chega à hora da mudança de acorde de Lá maior para 

Mi maior, a turma do lado esquerdo inicia tocando o Mi maior enquanto a turma do lado 

esquerdo aguarda o seu momento de tocar novamente o acorde que esta destinada a fazer, mas 
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continuam cantando e participando da aula de forma coletiva e de maneira que o aluno 

consiga sempre fazer música coletivamente. A estratégia usada para que ocorra esse fazer 

musical desde a primeira aula ou em todas as aulas, é aquela que se apropria de músicas 

conhecidas e com poucos acordes. 

O exemplo a seguir mostra os acordes maiores e menores sendo representados por 

letras. Ou seja, mostrando a cifra e os acordes que a mesma representa, exemplos de sinais 

complementares à cifra (sinais que podem vir acompanhando a letra representando o acorde) e 

uma legenda com a simbologia utilizada nas levadas rítmicas. 

 

 

Figura 10 – Cifra e Simbologia utilizada nas levadas rítmicas 

 

 Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 
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Como exemplo, foi selecionada a música “La Bella Luna” (Figura 11). Como é 

possível perceber, a música está cifrada e com a indicação do ritmo como a variação 1 do 

ritmo Marcha. Também há um gráfico com os acordes montados para que o aluno tenha 

sempre a referência do acorde caso haja alguma dúvida. A música “Pra não dizer que não falei 

das flores” (Figura 12) é outro exemplo disso. 

 

Figura 11 – Música – La Bella Luna 

 

Fonte: Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 
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Figura 12 – Música “Pra não dizer que não falei das flores” 

 

Fonte: Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 

 

A música “La Bella Luna” também aparece no caderno com a indicação do ritmo 

Reggae, como é possível perceber na figura 13. 
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Figura 13 – Música La Bella Luna com o ritmo Reggae 

 

Fonte: Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 

 

Por fim, no terceiro caderno, é apresentado o repertório para o ensino coletivo de 

violão. É nele que estão as partituras com os arranjos escritos para essa modalidade de ensino, 

ou seja, um repertório contemplando peças escritas e/ou transcritas para o violão a duas, três e 

quatro “vozes
2
”.  

                                                 
2
 Vozes – Termo usado para representar a parte vocal de uma composição na linha melódica de uma partitura e 

quando se tem arranjos criados e que se encontram na pauta da partitura, denominado voz 1, voz 2 e etc. Essas 

“vozes” soam melodicamente pelo violão e não pela voz do corpo humano. 
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O exemplo abaixo mostra a música “Luar do Sertão” que faz parte do repertório 

escrito para ser tocado na iniciação musical através do ensino coletivo do violão. É possível 

observar que há a cifra com o gráfico mostrando o acorde a ser feito e as notas da melodia na 

pauta com divisão para ser lido e executado violão 1 (voz 1) e violão 2 (voz 2): 

 

 

Figura 14 – Música Luar do Sertão 

 

Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 

 

Todo o material apresentado é considerado por Fábio Amaral como uma proposta 

metodológica de material didático para ensino coletivo e não como método, pois o método é 

definido e pré-determinado. Por não ser uma proposta pronta, ou seja, pelo fato de o material 

permitir mudanças, podendo ser usado em outras ordens, o autor o considera como uma 

proposta metodológica: 
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Não acredito que seja um método, o meu material didático não é um método, não é 

uma proposta pronta, porque por método se entende um caminho definido e pré-

determinado. O meu material didático não é isso, pois é um material que você pode 

usar de cabeça para baixo, de cima para baixo, de lado para o outro, mistura, etc. Eu 

mesmo misturo as três partes dele ao mesmo tempo, pois não tem uma seqüência 

correta e a cada ano uso de forma diferente, pois não é um método e sim um material 

didático, ou seja, uma proposta metodológica. (AMARAL, 2017 B)
3
 

    

Baseado no que já foi exposto e comentado em citação, pode-se observar que são 

usadas determinadas estratégias, mas com certa flexibilidade, pois apesar de ter sido afirmado 

que “na primeira aula o aluno sai tocando uma música”, as aulas não são tão soltas. A partir 

desta observação, e pesquisa como estudo de caso, podemos citar algumas de suas estratégias 

“fixas
4
” e “flexíveis

5
”. As “fixas” são: os elementos seqüenciais, ou seja, a inserção de cada 

linha da pauta que é feita gradualmente, as escalas, a técnica da mão esquerda e direita, a 

postura, o apoio do pé no banquinho, os exercícios que vão aumentando o grau de dificuldade, 

os acordes sem pestana
6
, a disposição das cadeiras (fotografias 1 e 2) que é em circulo ou em 

“U
7
” considerado por alguns autores e Tourinho (2014) como uma arrumação mais 

democrática de uma classe, pois todos fazem parte do grupo sem nenhuma posição de 

destaque. E as estratégias “flexíveis” que são consideradas adaptáveis a realidade do lugar ou 

da turma, são elas: a escolha e execução de músicas com um grau de dificuldade menor, 

podemos usar o termo “músicas fáceis”, com o uso de dois acordes e que partiu da escolha de 

um repertório, a partir do gosto musical desses alunos, a inserção de um repertório de músicas 

que eles nunca tinham ouvido, o uso dos cadernos 1, 2 e 3 poder ser usado alternadamente, 

não tendo que ser exatamente usado todo o caderno 1 para depois seguir para o caderno 2 e 

sucessivamente, pode-se começar a aula pelo caderno 2. A concepção metodológica CLASP 

também se enquadra nas estratégias “flexíveis”. 

Além de fazer uso do material didático para o ensino coletivo, o professor Fábio 

Amaral utiliza também  da concepção metodológica CLASP, uma ferramenta adotada para o 

ensino de música nas escolas defendida pelo educador Keith Swanwick. Esse sistema foi 

desenvolvido a fim de valorizar todas as atividades como importantes. Mas com o diferencial 

de que elas devem ser desenvolvidas em equilíbrio. 

                                                 
3
 (AMARAL, 2017 B) – Faz referência à entrevista que se encontra em sua íntegra no anexo “B” desta 

monografia. 
4
 Fixas – O mesmo que alicerças, consolidadas, estabilizadas. 

5
 Flexíveis – Que pode ser manejado com facilidade, que se adapta com facilidade aos acontecimentos.  

6
 Pestana – Aplicação horizontal do dedo indicador, para comprimir simultaneamente mais de uma corda no 

violão 
7
 “U” – Semi circulo. O aluno nessa posição consegue ter a visão de frente e geral de todos, e se sente inserido 

em um grupo.  
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A sigla “CLASP” vem do termo inglês em que o “C” (Composition) significa 

“compor”; o “L” (Literature Studies) significa “estudos da Literatura”; o “A” (Audition) que é 

ouvir a música; o “S” (Skill acquisition) é aquisição de habilidades, processo conhecido como 

técnica no Brasil; e o “P” (Performance) que é o ato de tocar ou fazer a execução de 

determinada técnica, arranjo, etc. 

 No Brasil usa-se o termo TECLA para que a sigla fique de acordo com a tradução. Ou 

seja, é comum de ser ver falar aqui no Brasil em TECLA (T= tocar, E= Execução, C= 

Compor, L= Estudos da Literatura, A= Ouvir a música). A ideia do CLASP é útil para o 

professor perceber, por exemplo, se está gastando muito tempo no “L” – fazendo muito uso de 

fatos históricos ou desenhando instrumentos, dando mais enfoque na história da música e 

achar que está ensinando música. O desequilíbrio acontece também com docentes que atuam 

em sala de aulas apenas com CD´s para a apreciação e não tem momentos para vivência e o 

fazer dessa música ouvida. Caso similar ao dos educadores que atuam na classe o tempo todo 

como intérpretes. Quando desconhecem sistemas como o CLASP ou similares, os professores 

tendem a “pender” para um desses parâmetros com excesso.  

O professor precisa, então, ter a percepção e o entendimento de que a aula tem que ser 

o mais próximo da realidade do aluno no sentido de ajudar a simplificar o momento de 

absorver conhecimentos. Isso é possível, por exemplo, quando o professor ministra a aula 

exemplificando, respondendo as dúvidas, dividindo as aulas em momentos teóricos e práticos. 

Fábio Amaral explica que: 

 

Minha aula tem diferentes momentos e, nessas experiências, uma das formas que 

aprendi a trabalhar foi a de sempre apresentar o novo. Toda aula tem o momento da 

apreciação musical. Tem dia que o aluno vai ouvir Yamandú Costa tocar, tem dia 

que vai ouvir Paula Fernandes com quatro violões no palco, tem dia que vai ouvir 

Eagles tocando Hotel Califórnia, outro dia vai ouvir também Orquestra de Violões 

de Barro Alto, entendeu? Então, essa é uma das formas que consegui para estimular 

os alunos a estar sempre ouvindo coisas novas e sempre o violão como o 

protagonista da história em orquestra, em grupos. 

E a outra forma que trabalho no ensino coletivo é dividir a aula em três momentos: o 

primeiro momento de apreciação musical; o segundo momento de trabalhar a 

técnica, trabalhar a leitura musical, trabalhar a técnica violonística, postura, leituras, 

leitura de melodias, de arranjos, etc; e o terceiro momento da aula é trabalhar cifras, 

então a aula sempre termina com o que os alunos mais gostam.(AMARAL, 2017A) 

 

 

Segundo os relatos de Fábio Amaral, os parâmetros do CLASP estão presentes em 

suas aulas quando no projeto que se denominou iniciação musical através do ensino coletivo, 

até nos dias de hoje. Amaral (2017 A) disse que conseguiu perceber que “o C.L.A.S.P., os 
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parâmetros da educação musical, estavam presentes nas minhas aulas, foram até minhas 

categorias de análise na minha dissertação”. 

 

Então, como eu comentei para você e você viu na minha dissertação, eu trabalho 

muito na concepção do “CLASP” do Keith Swanwick que é sempre tentar 

contemplar aqueles cincos aspectos. Por exemplo, um dos arranjos que está nesta 

apostila também é a música “Gente Humilde”. Três exemplos: “Gente Humilde”; 

“Lágrimas e Chuva” e “Velha Infância”. Nessas três músicas os arranjos estão sendo 

criados junto com os alunos, ou seja, contemplando um pouco da criatividade. 

(AMARAL, 2017B) 

 

Após os quatro meses e meio de intervenção no Colégio Estadual João Bennio, com a 

proposta da iniciação musical através do ensino coletivo do violão e construção da proposta 

metodológica, Amaral (2017 A) chegou à conclusão de que “o Mestrado foi essencial nesse 

aspecto de entender os processos de memorização, os processos pedagógicos, os processos 

que motivam o aluno a estar na sala de aula”. Ele detalhou, ainda, como seria a aplicabilidade 

do CLASP no colégio. 

 

Uma das formas que consegui também foi usar a Teoria do C.L.A.S.P.do Keith 

Swanwick, consegui aplicar os cinco parâmetros da educação musical, ou seja:   

A composição (letra “C” na sigla) – nas minhas aulas os alunos compõem. Eles 

criam arranjos, fazem solinhos, estou sempre estimulando; A Literatura (o “L”) – 

temos o momento de apreciação musical em que eles vão discutir quem é aquele 

compositor, quem é aquele violonista, que estilo musical é aquele, quando surgiu. Se 

ouviu um Reggae, se ouviu um Blues, de onde é? Que contexto histórico é aquele? 

Então esse é o processo que ele chama de literatura. O “A” é o de apreciação. É o 

momento inicial da aula. (AMARAL, 2017 A) 

 

A apreciação que acontece em sala de aula e que foi citada, é através de um aparelho 

notebook que faz a leitura de cd´s e vídeos. E, algumas das apreciações foram feitas pela 

execução e performance do professor Fabio Amaral no seu instrumento, que é o Violão. E, 

além do momento de apreciação, tem o momento de composição e literatura. Fabio Amaral 

faz uma observação, de que esse é um momento para se discutir o contexto social e histórico 

das obras que o aluno está tocando, e diz também que apreciar, é ampliar um pouco daquilo 

que os alunos conhecem e momento de apresentar o que eles não conhecem, ou seja, o novo: 

    

Tem o momento de composição, de literatura que é discutir esse contexto e entender 

esse contexto social e histórico das obras que ele está tocando, entender o estilo 

musical que ele está ouvindo. Apreciar na verdade é ampliar um pouco o que os 

alunos conhecem. Como que o aluno vai gostar de um estilo musical se ele nunca 

ouviu? Na minha dissertação, uma aluna fala que passou a gostar de Blues. Por quê? 

Porque nunca tinha ouvido, ouviu e passou a gostar, ela nem conhecia. Então 

percebi que se eu não tivesse apresentado para ela, como ela iria gostar de Blues? 

(AMARAL, 2017 A ) 

 



37 

 

 A respeito da técnica, Fabio Amaral diz que são necessárias no estudo de qualquer 

instrumento. E dentro das estratégias “fixas” quero trazer para destaque, a técnica da mão 

direita e esquerda que achei interessante em comentar e que se encontra na apostila do 

“material didático para o ensino coletivo” (figura 5)
8
 na iniciação musical. É a técnica do 

toque com apoio, toque sem apoio e toque do polegar da mão direita que se resume em: 

Toque com apoio: pinça-se a corda e o dedo que pinçou a corda de baixo, repousa na 

corda seguinte de cima. 

Toque sem apoio: Pinça-se a corda sem que o dedo repouse na corda seguinte. 

Toque do Polegar: Toque totalmente independente dos dedos (i m a). Quando esse 

dedo atua com o movimento para baixo, não deve influenciar de modo algum o movimento 

dos outros dedos. 

E a técnica da mão esquerda é tratada da seguinte forma: A mão esquerda é colocada 

no braço do violão de maneira que o polegar não ultrapasse o braço do violão, pois assim os 

dedos indicador, médio, anelar e mindinho terão uma maior mobilidade para pressionar as 

cordas. (figura 6) 

 

Figura 6 – Postura da Mão Esquerda e Nomenclatura dos dedos 

 

 

Fonte: Material didático (Violão – Material didático para ensino coletivo) 2016 

                                                 
8
 Figura 5 e 6 – Essas figuras encontram-se na página 25 desta monografia e na página oito e nove (p. 8-9) do 

material didático para ensino coletivo.  
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Inicialmente é usada essa técnica como modelo padrão para alcançar êxito nas outras 

que serão apresentadas um exemplo clássico, as escalas. Amaral, 2017 A diz, “A técnica que é 

o “S” do C.L.A.S.P (skills que é habilidade, vem do inglês o termo), é desenvolver essas 

partes que são necessárias no estudo de qualquer instrumento, que é escala, postura, que eu 

trabalhei também.” A performance também é algo levado a sério pelo professor Fabio 

Amaral, ele dedicava parte da aula para a performance. 

 

E a performance (letra “P”), que é a execução. Ou seja, em quatro meses e meio de 

aula eu fiz quatro recitais na escola. Então, o aluno tem que fazer a performance, 

sendo que as aulas já tinham um momento de performance, porque tinha ensaio que 

querendo ou não, é uma performance. Eles têm a parte técnica, têm a parte de 

estudo, mas no finalzinho da aula vamos fazer um ensaio aqui agora, isso é 

performance! Isso é executar a obra em si. (AMARAL, 2017A) 

 

 A missão de um educador musical não se resume apenas em resultados vantajosos. É 

aprendendo com as vantagens e desvantagens que traçamos as metas, os desafios, a dinâmica 

de trabalho e outros. Ao ser questionado sobre as desvantagens os desafios da iniciação 

musical através do ensino coletivo do violão Fábio Amaral (2017 A) cita que quando 

começou a trabalhar com o ensino coletivo do violão, em 2005, desconhecia material que 

pudesse ser usado no ensino coletivo, o que gerou  dificuldades em trabalhar de forma 

coletiva. Ao se deparar com esse desafio, Amaral procurou um método de violão de ensino 

individual, fazendo uso desse material de forma coletiva. 

 

[...] Eu pegava o material didático que eu usava para dar aula particular, “O Melhor 

do Violão Popular”, que era basicamente um material com seleção de repertório por 

cifra e levadas rítmicas. Comecei a utilizá-lo nas aulas de ensino coletivo de violão 

como material didático. Mas tem a necessidade de começar a criar um material 

didático específico, então aos poucos eu comecei a escrever alguns arranjos 

instrumentais e algumas coisas. Um dos desafios foi esse. (AMARAL, 2017A) 

 

 Outo desafio apontado, foi a falta de sala adequada para as aulas e a demanda de 

alunos. Segundo ele, muitas vezes as aulas foram ministradas na biblioteca da escola, lugar 

que era ao mesmo tempo sala de professores. 

 

Outro desafio foi que nunca teve uma sala de aula adequada na escola. Então eu 

dava aula dentro da biblioteca que ao mesmo tempo era sala de professores. E eu 

dando aula lá dentro. Imagine: um colégio de placa, uma salinha pequenininha que 

ao mesmo tempo era biblioteca, sala dos professores e aula de violão. Então não 

tinha um ambiente preparado e nem material didático assim. Isto foi um desafio. 

(AMARAL, 2017 A) 
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 Considerado como, talvez, o maior dos desafios, Amaral destacou ainda a evasão dos 

alunos das aulas coletivas. Segundo ele, isso acontece não porque o aluno não gosta da aula, 

ou por causa da metodologia proposta, mas porque muitas vezes há uma necessidade de o 

aluno entrar no mercado de trabalho ou fazer curso profissionalizante. E já que essas aulas 

acontecem no contra turno escolar, há essa desvantagem e desafio.   

 

Um dos maiores desafios em trabalhar com o ensino coletivo sempre foi (porque eu 

trabalho no contra turno escolar, né?) a evasão, principalmente dos alunos do ensino 

médio. Isso porque são alunos que começam a fazer curso profissionalizante, 

começam a trabalhar no meio do semestre, então às vezes eu tenho a evasão dos 

alunos. Uma dificuldade que eu vejo em trabalhar no contra turno, que é a forma que 

trabalho, é a evasão, porque o aluno sai da aula não porque não gosta da aula ou por 

causa da metodologia de ensino, mas sim porque tem essa inserção no mercado de 

trabalho. Se fosse uma oficina eletiva como já acontece hoje nos colégios de tempo 

integral, não teria essa evasão porque faz parte da grade curricular do aluno, 

entendeu? Então como é uma opção de contra turno tem essa dificuldade. 

(AMARAL, 2017 A) 

   

 Existem outros desafios, mas para o desafio que surgiu  com a falta de material, por 

exemplo,  foi resolvido com a proposta metodológica e material didático para ensino coletivo 

elaborados por Fábio Amaral no decorrer da sua dissertação.  

 

 

 Além das desvantagens e desafios já ditos, outros problemas apareceram nas turmas 

novas de 2016. Um dos principais apontados é a falta de violão que também interfere na 

didática das aulas. 

 

A outra questão é a questão do violão. Por exemplo: neste ano vários alunos não têm 

violão, outros usam o violão da escola, então acaba gerando um problema didático 

em sala de aula porque os alunos que têm o violão em casa tem um nível de 

desenvolvimento muito mais rápido do que os que não têm o que acaba gerando uma 

dificuldade maior nas aulas quando acontece isso. (AMARAL, 2017 A) 

 

 Em relação à evasão dos alunos, Fábio Amaral afirma que existe um acompanhamento 

para verificar o motivo da falta do aluno nas aulas ministradas na unidade escolar, e quando 

há desistente, há um acompanhamento para saber por qual motivo eles saem. 

 

 Eu geralmente começo com quinze, com dezoito e até vinte alunos. No Ensino 

Médio, principalmente em escolas da periferia como a que eu trabalho que lá no 

Jardim Curitiba 3, essa é a realidade dos alunos! Ele não vai deixar de trabalhar para 

vir fazer aula de violão. Infelizmente isso é uma constante, mas eu sempre 

acompanho os alunos para saber por qual motivo estão saindo. (AMARAL, 2017 B) 
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 Há uma “dinâmica” que também é feita quando acontece de faltar alunos. Que é a de 

fazer duplas para estudar o conteúdo que foi passado na aula anterior. 

 

[...] se você tem uma turma com doze alunos e três alunos faltam numa aula (e é 

comum aluno faltar), o que você vai fazer na outra? Você vai parar a aula todinha e 

voltar por causa de um aluno?  Então às vezes esses alunos mais avançados que 

ficam nas aulas dos iniciantes observando acabam me ajudando nesse aspecto de 

atuar como monitores. Uma das formas que eu faço também se faltaram alunos nas 

aulas, quando faltam muitos, é na próxima aula fazer trabalhos em dupla. Então é 

assim: vamos trabalhar em dupla, quem faltou vai ficar com quem veio e quem veio 

ensina para o outro. Faço de cinco a dez minutos de revisão, não eu ensinando, mas 

os próprios alunos ensinando um para o outro. É algo que funciona muito bem 

porque quem está ensinando nunca mais vai esquecer, ou seja, vai ser um reforço 

para ele mesmo também e às vezes um aluno ensinar para o outro pode ser mais 

eficaz do que eu, pois estão na mesma linguagem. Isso é uma prática interessante e 

muito salutar, e acaba sendo muito produtiva e eficaz na sala de aula. (AMARAL, 

2017 A) 

 

 Sobre a estratégia adotada, de os próprios alunos ensinarem para o outro que faltou, ou 

seja, sendo um reforço para ele mesmo e sendo às vezes, mais eficaz do que o professor, pois 

quem está ensinando nunca vai esquecer e pelo fato do aluno falar na mesma linguagem do 

outro aluno, Cruvinel (2005) diz que além de repassar o conhecimento adquirido, possibilita 

uma interação social:  

 

No decorrer do processo de aprendizagem, o aluno percebe que não é o único em 

suas dificuldades e então passa a compartilhar com os seus colegas as suas 

experiências, erros e acertos. Geralmente quem aprende mais rápido tende a ensinar 

o outro que está com dificuldade. (CRUVINEL, 2005, p.80) 

 

   Cruvinel (2005) em sua pesquisa de Mestrado, destaca o desenvolvimento da 

personalidade como benefício do ensino em grupo:  

 

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, 2005, p.80) 

 

O recital final desses alunos acontece sempre ao final de cada semestre. Ele é aberto 

ao público convidado, que são familiares, amigos, direção da escola, professores, alunos e 

outros funcionários da escola. O primeiro recital, o do projeto da pesquisa para desenvolver o 

material didático, ocorreu nos três turnos. Durante a manhã e a tarde, as apresentações foram 

para os alunos da escola, professores e funcionários. Já à noite, o recital foi aberto ao público 
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e familiares. Uma tenda foi montada no pátio e uma estrutura de som também foi montado no 

local para que todos ouvissem melhor o som dos violões.  

 Silva Sá (2016) diz que “A apresentação nos três turnos trouxe contribuições para o 

aperfeiçoamento da performance dos alunos no palco”. Ele diz ter percebido que o fato da 

apresentação ter sido feita nos três turnos permitiu que o grupo construísse uma maior 

integração, pois os alunos não se intimidaram ao tocar a noite para um público maior de 

pessoas, amigos e familiares. 

 

 

Fotografia 3 – Recital de encerramento realizado no período matutino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Acervo de fotos do professor Fábio Amaral, 2016, recital de encerramento período matutino 
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Fotografia 4 – Recital de encerramento realizado no período vespertino 

 

Fonte: Acervo de fotos do professor Fábio Amaral, 2016, recital de encerramento período vespertino 
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Fotografia 5 – Recital de encerramento realizado no período noturno 

 

Fonte: Acervo de fotos do professor Fábio Amaral, 2016, recital de encerramento período noturno  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve o intuito de fazer um estudo de caso sobre uma iniciação musical 

através do ensino coletivo de violão no colégio da rede pública de ensino, com relatos da 

intervenção e pesquisa de mestrado do Professor Fabio Amaral e do uso do material didático 

para ensino coletivo, elaborado, bem como, sobre minha intervenção 2016/1 e 2016/2 

(período em que foi feito a minha intervenção no colégio Estadual João Bênnio), ano que o 

Professor Fabio Amaral retornou às suas atividades no colégio Estadual João Bênnio como 

professor, após dois anos de licença para aprimoramento profissional para cursar o mestrado. 

O colégio Estadual João Bennio foi escolhido por ser uma referência na cidade de Goiânia e 

região metropolitana, nessa metodologia de ensino coletivo, e em particular, o violão, como 

instrumento musical para essa iniciação musical. Na intervenção realizada foi verificado o 

material utilizado, e encontrado o “Violão – Material didático para ensino coletivo”, material 

desenvolvido como uma proposta metodológica no próprio Colégio Estadual João Bênnio 

com os alunos do semestre 2015/1. Esse material foi elaborado pelo professor Ms. Fábio 

Amaral.   

A pesquisa buscou compreender e descrever os acontecimentos e contextos que são 

considerados complexos e questionados por mim Foram eles: “Como o ensino coletivo do 

violão está inserido no contexto de iniciação musical na escola?”, “Em que condições 

pedagógicas esse tipo de trabalho é desenvolvido?”, “O que leva o professor de escola pública  

a optar pelo ensino coletivo de violão desde a iniciação musical?”. Também foi feito o relato 

da iniciação musical através do ensino coletivo de violão nessa escola, os desafios e as 

vantagens da iniciação musical através do ensino coletivo do violão e a importância dessa 

iniciação musical coletiva, segundo alguns autores. 

As vantagens dessa iniciação musical pelo violão é que o violão é um instrumento, 

melódico, harmônico, popular, pode ser levado de um lugar para outro nas costas, serve para 

acompanhamentos de cantores, bandas e é um instrumento solo que pode ser acompanhado 

por orquestra. Tem praticamente todas as qualidades que outros instrumentos harmônicos e 

melódicos têm, mas com um diferencial no preço. Existe violão para estudante com o preço 

bem acessível a todos. Por ser um instrumento com todas essas propriedades já citadas, 

acreditamos que a inserção do violão nas escolas, ainda há de ser mais visto do que hoje 

podemos ver.  

Logo, foi constatado que são grandes os desafios dessa iniciação musical através do 

ensino coletivo. São questões que vão desde a falta de material didático para as aulas até 
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questões que não estão no controle do professor e que afetam diretamente no trabalho da 

didática do professor e desenvolvimento do aluno. Os dois maiores desafios foram à evasão 

dos alunos e a falta de instrumentos para os alunos. A evasão dos alunos, principalmente dos 

de ensino médio, não se dá porque eles não gostam das aulas ou por causa da metodologia, 

mas porque eles se inserem no mercado de trabalho. Às vezes porque os estudantes começam 

a fazer cursos profissionalizantes ou começam a trabalhar no meio do semestre e como as 

aulas de violão são ofertadas no contra turno escolar, eles optam em deixar de cursar essa 

iniciação musical. A falta de violão foi o outro problema grave identificado. O aluno que não 

tem o violão para estudar em casa, ou seja, que depende do violão da escola para manter seus 

estudos em dia, acaba comprometendo o seu rendimento e quando a escola não tem 

instrumentos suficientes, a didática da aula fica comprometida. 

Ainda há poucos materiais para o ensino coletivo na iniciação musical, mas o Colégio 

Estadual João Bênnio, como já foi citado, tem seu próprio material didático para ensino 

coletivo.  Esse material não é uma proposta pronta no sentido de que é definido e pré-

determinado a ser aquilo que está escrito no material. Na verdade, o material foi pensado e 

construído para ser adaptado à realidade de cada escola. 

Outra forma de trabalho apresentada foi à proposta CLASP de Keith Swanwick que 

contempla o aspecto de técnica, apreciação, execução, composição e literatura e valoriza todas 

as atividades como importantes. É uma maneira de fazer com que o professor dose a 

quantidade de informações e contemple no processo de ensino aprendizagem os assuntos 

relacionados à técnica específica, à apreciação que é o ouvir música, à execução que é o ato 

de tocar, à composição que é a criação de pequenos arranjos e à literatura que é a história. A 

literatura foi trabalhada a desenvolver o senso crítico, a apreciação aliada à contextualização 

histórica, como também, conhecimento de dados sobre: violonistas, compositores, formações 

instrumentais, e gêneros musicais. Na composição trabalhou-se o estímulo á expressão 

pessoal e ao desenvolvimento da criatividade, que foi possível com algumas das escalas 

maiores, menores, mi blues, e atividade de criatividade, que tem no material didático para 

ensino coletivo.   

Dessa forma, com base na vivência da pesquisa e acompanhamento do processo de 

iniciação musical através do ensino coletivo de violão, foi constatado que a iniciação musical 

através do ensino coletivo de violão se vale também de educadores que levam o aluno não só 

a conhecimentos na área musical, mas também nas áreas interdisciplinares, proporcionando 

uma formação musical mais crítica. Através da observação e análise do processo de iniciação 

musical foi confirmado que o ensino coletivo proporciona maior estímulo e rendimento, 
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interação social e democratização do ensino. Foi verificado também através das apresentações 

e recitais que o sistema de leitura da pauta fragmentada, adotado para o material desmitifica a 

crença de que aprender tocar violão por partitura é uma tarefa difícil. O Processo evolutivo foi 

notável durante todo o processo do ensino, mas foi no recital aonde os alunos puderam tocar o 

repertório de musicas folclóricas, populares, que possibilitou o conhecimento das diferentes 

levadas rítmicas utilizadas pela mão direita no violão, tais como Marcha,Valsa, Balada, 

Guarânia, xote, Cururu, Reggae, Rock dentre outros. As músicas foram: Para não dizer que 

não falei das flores – Geraldo Vandré (instrumental), Love me Tender – E. Presley 

(instrumental), O sol – Jota Quest (tocada e cantada), Que País é esse – Renato Russo (tocada 

e cantada), Sailing – Rod Stewart (instrumental), Improvisação Blues (instrumental), Asa 

Branca – L. Gonzaga (instrumental), Trenzinho do Caipira – Heitor Villa-Lobos 

(instrumental), Menino da Porteira – Teddy Vieira – Luluzinho (tocada e cantada) e Velha 

infância – Tribalistas (tocada e cantada). As músicas foram cantadas pelos próprios alunos e a 

escolha de dez músicas foram feitas pelos alunos por meio de votação sobre as músicas do 

repertório estudado no semestre. Após a apresentação, foi realizada uma pequena avaliação 

oral com os alunos, buscando saber o que eles acharam e como se sentiram. Os alunos 

relataram que gostaram bastante de terem tocado em público. A apresentação teve objetivo de 

servir para os alunos se auto avaliar e perceberem que a performance do grupo depende da 

dedicação e do estudo de cada aluno.  

É possível, então, afirmar que a iniciação musical, através do ensino coletivo de 

violão, com a metodologia de ensino da forma como foi elaborado no colégio estadual João 

Bênnio, atende bem aos objetivos propostos pelo estudo de caso.  
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APÊNDICE I – Transcrição de entrevista 

 

 

Entrevista – Professor Fábio Amaral 

Pesquisador: Fábio Amaral, queria que você fizesse uma apresentação do seu nome, 

sua formação, fique à vontade. 

Entrevistado: Meu nome é Fábio Amaral da Silva Sá. Sou formado em Licenciatura 

em Educação Musical. Formei na turma de 2000 a 2003 na UFG [Universidade Federal de 

Goiás], na primeira turma de Educação Musical, porque antes era Educação Artística. Tenho 

especialização em Docência do Ensino Superior e também fiz o mestrado na área de 

Educação Musical na UFG de 2014 a 2016.  

Eu comecei a tocar violão com 13 anos, mas por cifra. Quando fui querer fazer curso 

superior foi que comecei a estudar leitura musical, partitura. Aí eu fiz um teste lá no antigo 

Veiga Valle e entrei direto no quarto ano de teoria. De lá também já entrei no Centro Livre de 

Artes (CLA), tudo ao mesmo tempo. Isso no ano de 1999, quando fui prestar vestibular. 

Na verdade eu não fiz o curso técnico completo lá no CLA. Eu tenho o certificado, 

mas só fiz o último ano do curso, porque fiz o teste de nível e fui direto para o último ano. Aí 

estudei lá antes de entrar na faculdade. 

Pesquisador: Falando sobre a escola em que você atua hoje com o projeto, 

ministrando aulas. Há quanto tempo você está nessa escola? 

Entrevistado: Eu me formei no final de 2003. No começo de 2004, final de 2003, saiu 

o concurso da rede estadual. Então fiz o concurso em dezembro e em julho fui convocado. 

Entrei em julho de 2004 nesse colégio que é o Colégio Estadual João Bennio e foi quando 

entrei na Rede Estadual de Ensino. 

Eu entrei como professor de artes, ministrando a disciplina de Música. Fiquei algum 

tempo assim e em 2005 houve a possibilidade de eu criar o projeto de ensino coletivo de 

violão. Tive a proposta de atividades extras curriculares no contra turno.  

Como em 2004 eu tinha feito o curso com a Cristina Tourinho no Primeiro Enecim 

[Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical] de Ensino Coletivo de 

Violão, tive a idéia de propor o projeto de ensino coletivo de violão para a rede. Em 2005 eu 

criei e iniciei o primeiro projeto de ensino coletivo na Rede Estadual de Educação a partir 

dessa proposta do Ciranda da Arte que oportuniza propor atividades extras curriculares que na 

época se chamava Praec [Projeto de atividades educacionais complementares]. 

Pesquisador: Quais foram os seus desafios na escola? 
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Entrevistado: Primeiro, é que quando entrei com o ensino coletivo de violão na 

escola, não existia aula de música nas escolas, porque antes era mais só artes visuais. Então, 

em 2004 foi quando começou a entrar os professores de músicas na rede, porque antes era 

mais artes visuais. Não existia currículo, nem nada, então tive que entrar no colégio e criar 

todo o currículo do 6º ao 3º ano, isso em sala de aula. Então já foi um desafio. 

E, depois, quando eu comecei a trabalhar com o ensino coletivo do violão, em 2005, 

ainda não existia material. Se hoje tem pouco material, imagina naquela época! Então houve 

várias dificuldades de trabalhar de forma coletiva. Eu estava aprendendo, pois só havia feito o 

minicurso com a Cristina Tourinho, tinha pegado só a essência. 

Mas aí eu pegava o material didático que eu usava para dar aula particular, “O Melhor 

do Violão Popular”, que era basicamente um material com seleção de repertório por cifra e 

levadas rítmicas. Comecei a utilizá-lo nas aulas de ensino coletivo de violão como material 

didático. Mas tem a necessidade de começar a criar um material didático especifico, então aos 

poucos eu comecei a escrever alguns arranjos instrumentais e algumas coisas. Um dos 

desafios foi esse.  

Outro desafio foi que nunca teve uma sala de aula adequada na escola. Então eu dava 

aula dentro da biblioteca que ao mesmo tempo era sala de professores. E eu dando aula lá 

dentro. Imagine: um colégio de placa, uma salinha pequenininha que ao mesmo tempo era 

biblioteca, sala dos professores e aula de violão. Então não tinha um ambiente preparado e 

nem material didático assim. Isto foi um desafio. 

E também uma demanda muito grande de alunos. No primeiro ano, eu atendia 80 

alunos no colégio. Como eu era professor de música em sala de aula nesse ano, eu tinha 

muitos alunos de violão. Mais que hoje em dia, porque, como eu era professor de música da 

escola, o interesse pela aula de violão era muito maior ainda. Minhas turmas sempre eram de 

10, 12, 15 alunos por turma, o que foi um desafio.  

Um dos maiores desafios em trabalhar com o ensino coletivo sempre foi (porque eu 

trabalho no contra turno escolar, né?) a evasão, principalmente dos alunos do ensino médio. 

Isso porque são alunos que começam a fazer curso profissionalizante, começam a trabalhar no 

meio do semestre, então às vezes eu tenho a evasão dos alunos. Uma dificuldade que eu vejo 

em trabalhar no contra turno, que é a forma que trabalho, é a evasão, porque o aluno sai da 

aula; não porque não gosta da aula ou por causa da metodologia de ensino, mas sim, porque 

tem essa inserção no mercado de trabalho. Se fosse uma oficina eletiva como já acontece hoje 

nos colégios de tempo integral, não teria essa evasão porque faz parte da grade curricular do 

aluno, entendeu? Então, como é uma opção de contra turno tem essa dificuldade. 
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Pesquisador: Fale um pouco de como tem sido trabalhar o ensino coletivo na escola 

João Bennio. 

Entrevistado: Tem sido uma experiência de muitos desafios e possibilidades que 

encontrei no decorrer desses anos aí, ou seja, desde 2005 para cá. Já são o quê? Uns 12, 13 

anos, um tempinho bom. Então já vivenciei muitas experiências diferentes, é uma experiência 

muito gratificante. Eu trabalho numa escola com alunos que querem estar na aula de música. 

Então, isso é um diferencial, um ponto positivo, porque quem vai ao contra turno escolar, vai 

porque quer participar da aula de violão. Então, querendo ou não, são alunos interessados e 

mais dedicados.  

E eu trabalho com repertório muito grande. Trabalho com músicas que os alunos 

gostam, que fazem parte do convívio deles e por causa disso, eles não demonstram resistência 

de aprender o novo quando eu apresento, porque da mesma forma que tocam o que eles 

gostam, eles passam a tocar o que eu apresento de novo. Então, eles gostam de Pop Rock eu 

os apresento a uma Bossa Nova, eles gostam de Reggae eu apresento um Baião e assim 

consigo trabalhar um repertório muito amplo com eles, tanto com o que eles gostam como 

também com o que nunca ouviram. Eles passam a ouvir Blues!  

Minha aula tem diferentes momentos e, nessas experiências, uma das formas que 

aprendi a trabalhar foi a de sempre apresentar o novo. Toda aula tem o momento da 

apreciação musical. Tem dia que o aluno vai ouvir Yamandú Costa tocar, tem dia que vai 

ouvir Paula Fernandes com quatro violões no palco, tem dia que vai ouvir Eagles tocando 

Hotel Califórnia, outro dia vai ouvir também Orquestra de Violões de Barro Alto, entendeu? 

Então, essa é uma das formas que consegui para estimular os alunos a estar sempre ouvindo 

coisas novas e sempre o violão como o protagonista da história em orquestra, em grupos.  

E a outra forma que trabalho no ensino coletivo é dividir a aula em três momentos: o 

primeiro momento de apreciação musical; o segundo momento de trabalhar a técnica, 

trabalhar a leitura musical, trabalhar a técnica violonística, postura, leituras, leitura de 

melodias, de arranjos, etc; e o terceiro momento da aula é trabalhar cifras, então a aula sempre 

termina com o que os alunos mais gostam.  

Aquela dificuldade que ele teve no meio da aula, daquela técnica mais cansativa, ele 

até esquece, porque vai embora tocando, lembrando o Pop Rock que tocou e as batidas que 

gostou. Então assim, sempre a aula termina “para cima”, e esse é um ponto positivo também 

que eu acho que consegui desenvolver no decorrer desses anos aí.  

Pesquisador: Não deixando de vivenciar a técnica e nem a leitura? 
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Entrevistado: Sim, a técnica e a leitura. Teve ano que eu não trabalhei a leitura 

musical e teve ano que forcei muito a leitura e os alunos fugiram. Então, eu acho que tem que 

ter o equilíbrio. Tem professor que não trabalha a técnica ou a leitura com medo de perder o 

aluno ou às vezes fica só na cifra e acaba sendo uma aula muito superficial e deixa de fazer 

um processo de musicalização, como um todo.  

Então, eu acho que dessa forma, consegui estruturar as minhas aulas, que são aulas 

que basicamente tem uma hora e meia. No início, sempre trabalhei com uma aula por semana. 

Nesse ano de 2017, que consegui ficar só em uma escola – porque sempre trabalhava em duas 

escolas da rede, teve ano que trabalhei em três – consegui trabalhar o projeto com duas aulas 

por semana com os alunos, sendo uma hora e meia. Assim, o resultado está sendo outro, a 

interação dos alunos está sendo muito maior. 

Pesquisador: Você falou sobre o método e o material utilizado, a dinâmica da aula, 

etc. Cite pontos positivos e negativos desse trabalho da iniciação musical através do ensino 

coletivo do violão  

Entrevistado: Uma coisa que eu vejo de interessante é que o aluno faz música desde a 

primeira aula. É diferente de uma aula onde estão o professor e o aluno e na qual, às vezes, o 

aluno vai demorar todo um processo de primeiro desenvolver uma técnica para depois tocar.  

Já nas minhas aulas não, na primeira aula o aluno sai tocando uma música. Às vezes é 

a La Bella Luna, exemplo, tem doze alunos na aula, metade vai ficar no Lá Maior e metade 

vai ficar no Mi Maior, faz o ritmo de marcha e a música sai na primeira aula. Então o que 

acontece é que o aluno vê o resultado prático já no inicio do processo. Essa é uma das 

vantagens principais do ensino coletivo, além da interação que consegue com os alunos.  

Uma coisa que é muito interessante nas minhas aulas é que eu trabalho sozinho, não 

tem outro professor. Mas certos alunos gostam tanto das aulas que ficam a tarde toda no 

colégio. Tem alguns alunos mais avançados cujas aulas são às 16 horas e eles chegam às 14 

horas e sabe o que acontece? Eles acabam funcionando como meus monitores. Então, eles 

afinam violão para mim – o horário está chegando eu passo o afinador e eles afinam o violão 

– se um aluno faltou à aula e eu peço para ensinarem para aquele aluno separado, eles passam, 

e fazem por prazer, porque querem estar ali. Então, acaba acontecendo essa monitoria, que 

acaba me ajudando, pois se você tem uma turma com doze alunos e três alunos faltam numa 

aula (e é comum aluno faltar), o que você vai fazer na outra? Você vai parar a aula todinha e 

voltar por causa de um aluno? Então, às vezes esses alunos mais avançados que ficam nas 

aulas dos iniciantes observando, acabam me ajudando nesse aspecto de atuar como monitores.  
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Uma das formas que eu faço também se faltaram alunos nas aulas, quando faltam 

muitos, é na próxima aula fazer trabalhos em dupla. Então, é assim: vamos trabalhar em 

dupla, quem faltou vai ficar com quem veio e quem veio ensina para o outro. Faço de cinco a 

dez minutos de revisão, não eu ensinando, mas os próprios alunos ensinando um para o outro. 

É algo que funciona muito bem, porque quem está ensinando nunca mais vai esquecer, ou 

seja, vai ser um reforço para ele mesmo também e às vezes um aluno ensinar para o outro 

pode ser mais eficaz do que eu, pois estão na mesma linguagem. Isso é uma prática 

interessante e muito salutar, e acaba sendo muito produtiva e eficaz na sala de aula. 

Pesquisador: Tem algum ponto negativo para citar? 

Entrevistado: Um dos pontos negativos é a evasão, que eu já falei dessa questão de 

estar no contra turno. A outra questão é a questão do violão. Por exemplo: neste ano vários 

alunos não têm violão, outros usam o violão da escola, então acaba gerando um problema 

didático em sala de aula porque os alunos que têm o violão em casa tem um nível de 

desenvolvimento muito mais rápido do que os que não têm o que acaba gerando uma 

dificuldade maior nas aulas quando acontece isso. Igual está acontecendo neste ano, porque 

teve ano que eu tinha muitos violões na escola, tinha vinte violões na escola. Ou seja, esses 

violões conseguiam atender os alunos da escola. Eu emprestava ao aluno e ele levava para 

casa. Agora tem poucos violões, porque roubaram alguns e quebraram outros. Só tem dez 

violões na escola e muitos alunos, não tendo como emprestar os violões da escola para os 

alunos. Essa é uma dificuldade mesmo que a gente acaba enfrentando. 

Pesquisador: Como é o sistema de avaliação desses alunos? 

Entrevistado: Na verdade a escola não exige mensurar nota para esses alunos nos 

projetos de atividades extracurricular ou turmas eletivas. O processo de avaliação que faço é 

muito mais um processo qualitativo de acompanhamento e desenvolvimento de repertório, de 

técnicas, mas não de mensurar notas para eles. O processo de avaliação que eu faço é muito 

mais proporcionar várias apresentações durante o ano. O aluno quando sobe no palco faz sua 

própria autoavaliação. Geralmente, em dois meses de aula eu coloco o aluno para tocar no 

pátio da escola no momento do recreio. “Não aprendeu tal música? Vamos tocar!” “Ah 

Professor, não dou conta!” “Não tem problema, vai tocar. Fica atrás.” Mas quando ele toca e 

vê que não está bem, percebe que precisa estudar.  

É um processo que favorece uma auto avaliação, com essas apresentações constante 

com os alunos e daí a gente começa a perceber quem está estudando em casa, quem não está, 

o porquê que errou a música, porque errou tal processo. Eu não espero a música pronta 

tecnicamente para levar para a apresentação da escola. Preciso favorecer essas apresentações 
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para que elas funcionem como processo de avaliação de um processo pedagógico e também 

como um processo de autoavaliação dos próprios alunos para eles perceberem que têm que 

estudar mais, pois se está errando e eu já passei a música, tem um mês que estamos ensaiando, 

por que a música não está sendo executada de forma correta ainda? É muito eficaz! 

Fazer apresentações constantes é um dos processos mais eficazes no processo 

avaliativo ou como processo avaliativo no ensino coletivo de violão. Não prova, mas sim 

proporcionar diferentes apresentações algumas vezes, no pátio da escola mesmo, com aula 

pública, ou seja, vamos tocar lá fora? Então é um processo avaliativo que eu considero. 

Pesquisador:  O porquê da escolha do ensino coletivo do violão? 

Entrevistado: Porque, primeiro eu fiz o curso com a Cristina Tourinho em 2004. E 

em 2003 tinha feito um curso de ensino coletivo no Congresso da ABEM [Associação 

Brasileira de Educação Musical] em Florianópolis com a Silvana.  Vi que era uma proposta 

que conseguia atender vários alunos e eu, que estou numa escola estadual, tinha uma demanda 

de 80 alunos interessados na aula de violão. Então, dava aula de música e usava o violão 

como forma didática dentro da sala de aula. O meu violão era um instrumento didático nas 

aulas de musicas, e os alunos falavam: “me ensina tocar violão, professor?”. E pensei, como 

que iria dar aula para um mundo de alunos ao mesmo tempo? 

 Então, essa proposta do contra turno escolar que surgiu na escola, ou seja, como vou 

atender esses alunos? A melhor forma foi o ensino coletivo, que é uma forma que consegui 

atender essa demanda de alunos de uma forma que seria mais eficaz. 

Pesquisador: Comente o porquê da Iniciação Musical no Ensino Coletivo de Violão e 

não a Iniciação Musical no ensino tradicional e/ou individual.  

Entrevistado: Essa iniciação de forma coletiva se torna muito eficaz. Eu gosto muito 

do termo que a Flavia Cruvinel usa, que é a teoria aplicada, então o ensino coletivo consegue 

fazer um processo de iniciação onde o aluno tem contato com os conceitos musicais, mas de 

forma rápida e pratica. Ele não vai ficar um ano com aula de teoria para estudar um monte de 

notas sem fazer música na prática.  

Na forma que trabalho, que é o ensino coletivo, ele está aprendendo que isso daqui é 

uma pausa de semínima e já vai usar naquela prática. “Ah, isso daqui é um ritornelo!” Às 

vezes eu não explico para os alunos, está tocando a música e tem um ritornelo, e o aluno 

pergunta: “professor o que é isso aqui?” Ele perguntou, é a hora que explico, porque o aluno 

vai usar naquela música ou naquele arranjo. Então, esse processo de iniciação do ensino 

coletivo de forma prática, é mais eficaz e o aluno consegue absorver melhor os conteúdos do 

que ter uma aula de teoria totalmente separada. 
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Pesquisador: Sabemos que você tem uma dissertação de Mestrado com o titulo: 

“Ensino coletivo de violão: uma proposta metodológica”. Comente um pouco sobre esse 

trabalho e material. 

Entrevistado: Essa minha pesquisa de Mestrado veio depois de dez anos eu 

vivenciando a proposta de ensino coletivo de violão na escola. Foi um momento de eu parar e 

refletir o que eu estava fazendo e buscando aprimorar minha própria pratica no ensino, ou 

seja, a minha metodologia de ensino. Não acredito que seja um método, o meu material 

didático não é um método, não é uma proposta pronta, porque por método se entende um 

caminho definido e pré-determinado. O meu material didático não é isso, pois é um material 

que você pode usar de cabeça para baixo, de cima para baixo, de lado para o outro, mistura, 

etc. Eu mesmo misturo as três partes dele ao mesmo tempo, pois não tem uma seqüência 

correta e a cada ano uso de forma diferente, pois não é um método e sim um material didático, 

ou seja, uma proposta metodológica. 

 A minha experiência com o Mestrado foi justamente parar e colocar no papel, 

inclusive refazer os materiais didáticos, os arranjos que eu já tinha e organizá-los de uma 

forma sequencial para que ficasse mais fácil de entender. Mesmo que não seja uma sequência 

rígida, tem uma sequência pensada para ser aplicada e eu consegui fazer isso no Mestrado, 

pois na imersão de trabalhar – igual a gente que trabalha manhã, tarde e noite – você não tem 

tempo para parar, refletir, organizar as coisas. No Mestrado foi o momento que tive de parar 

para organizar esse material, refletir e aplicar esse material didático depois que ele foi refeito 

durante o mestrado, que foi o material produzido que você tem em mãos (Violão Material 

Didático Para Ensino Coletivo) que é o novo material que criei durante o Mestrado. Então, foi 

isso: parar por um tempo, refletir sobre minhas experiências desses dez anos, o que estava 

dando certo, o que não estava dando certo e colocar tudo isso em prática numa experiência de 

seis meses, por exemplo, o que funciona em sala de aula. 

 Até a sistematização da minha aula em três momentos eu consegui fazer. Eu fazia isso 

às vezes, então a partir do Mestrado eu comecei a fazer isso sempre, porque fui entender o 

processo de memorização, porque a criança memoriza um processo, eu fui estudar o que é um 

processo de memorização de uma forma mais ampla na psicologia e comecei a usar esses 

processos de memorização dentro da sala de aula. Inclusive a divisão da aula em três 

momentos tem a ver com o processo do estudo do processo de memorização, porque a mente 

humana não consegue ficar presa e concentrada durante uma hora e meia estudando uma peça 

ou estudando uma técnica especifica. O órgão cansa, a mente perde a concentração, então se 

ele passar por diferentes etapas, exemplo, faz o momento de apreciação, vai estudar técnica e 
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mesmo se a técnica não estiver boa, acabou, semana que vem continua e vai para outra parte. 

E às vezes, tem certos professores que ficam ali, “hoje vamos trabalhar a técnica da mão 

direita!”, e ficam ali a aula inteira. Enquanto o aluno não pega, não sai daquele processo, e 

isso não adianta, pois a mente não funciona assim.  

Uma questão importante também que a gente vai estudando e vai aprendendo é tudo 

que envolve o processo de aprendizagem. Se o aluno não tem emoção ele não vai decorar, 

então, se ele toca um repertório que ele não gosta, não vai gerar emoção e não vai ter 

aprendizagem. O Mestrado me fez ter consciência de todo o processo pedagógico e, na 

verdade, veio auxiliar minha metodologia de ensino. O Mestrado foi essencial nesse aspecto 

de entender os processos de memorização, os processos pedagógicos, os processos que 

motivam o aluno a estar na sala de aula. Foi parar para buscar isso no campo teórico e buscar 

aplicar isso na prática. Uma das formas que consegui também foi usar a Teoria do C.L.A.S.P.  

do Keith Swanwick, consegui aplicar os cinco parâmetros da educação musical, ou seja:   

A composição (letra “C” na sigla) – nas minhas aulas os alunos compõem. Eles criam 

arranjos, fazem solinhos, estou sempre estimulando; 

A Literatura (o “L”) – temos o momento de apreciação musical em que eles vão 

discutir quem é aquele compositor, quem é aquele violonista, que estilo musical é aquele, 

quando surgiu. Se ouviu um Reggae, se ouviu um Blues, de onde é? Que contexto histórico é 

aquele? Então esse é o processo que ele chama de literatura. 

O “A” é de apreciação. É o momento inicial da aula. Tem o momento de composição, 

de literatura que é discutir esse contexto e entender esse contexto social e histórico das obras 

que ele está tocando, entender o estilo musical que ele está ouvindo. Apreciar na verdade é 

ampliar um pouco o que os alunos conhecem. Como que o aluno vai gostar de um estilo 

musical se ele nunca ouviu? Na minha dissertação, uma aluna fala que passou a gostar de 

Blues. Por quê? Porque nunca tinha ouvido, ouviu e passou a gostar, ela nem conhecia. Então 

percebi que se eu não tivesse apresentado para ela, como ela iria gostar de Blues?;   

A técnica, que é o „‟S‟‟ do C.L.A.S.P (skills que é habilidade, vem do inglês o termo), 

que é desenvolver essas partes que são necessárias no estudo de qualquer instrumento, que é 

escala, técnica, postura, que eu trabalhei também; 

E a performance (letra “P”), que é a execução. Ou seja, em quatro meses e meio de 

aula eu fiz quatro recitais na escola. Então, o aluno tem que fazer a performance, sendo que as 

aulas já tinham um momento de performance, porque tinha ensaio que querendo ou não, é 

uma performance. Eles têm a parte técnica, têm a parte de estudo, mas no finalzinho da aula 

vamos fazer um ensaio aqui agora, isso é performance! Isso é executar a obra em si.  
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No Mestrado consegui fazer isso e percebi que o C.L.A.S.P., os parâmetros da 

educação musical, estavam presentes nas minhas aulas, foram até minhas categorias de 

analises na minha dissertação.  

Pesquisador: Desde já, agradeço a sua participação. 

   

 



57 

 

APÊNDICE B – Transcrição de entrevista 

 

Entrevista 2 – Professor Ms. Fábio Amaral 

Pesquisador: Estou aqui com o professor Fábio Amaral, para mais uma entrevista. 

Essa segunda entrevista, é para registrar o relato de como foi a experiência de ter visto os seus 

alunos concluindo um ciclo, apresentando um recital final.  Como têm sido as novas turmas? 

O senhor teve um período de licença e após ter retornado da licença continuou as atividades, 

como está sendo o desenvolvimento desse novo trabalho?     

Entrevistado: Eu fiquei de licença de 2014 a 2015 para fazer o Mestrado e em 2016 

voltei a administrar a aula e criei outras turmas. Aquela que se iniciou em 2015 foi desfeita 

após o projeto, e apenas dois alunos continuaram o projeto quando eu o reiniciei em 2016. Os 

outros já estavam fazendo cursos, trabalhando, uns já nem estavam na escola mais. Então eu 

comecei uma nova etapa com basicamente todos os alunos iniciantes novamente a partir de 

2016. Criei turmas tanto no período matutino como no período vespertino. Ou seja, quem 

estuda pela manha faz a aula de violão à tarde e vice-versa, sempre no contra turno.  

Pesquisador: Você manteve o mesmo material, as mesmas músicas? 

Entrevistado: O material didático a gente usou o mesmo, a base foi a mesma e 

repertório de cifra sempre é muito eclético e variado. Então, a base está aí no material didático 

para o ensino coletivo, mas as músicas novas que surgem que os alunos gostam, e que às 

vezes têm o mesmo nível técnico, a gente acrescenta e usa em sala de aula. Por exemplo, as 

turmas de 2016 trabalharam a Guarânia e nesse material as turmas iniciantes não trabalham 

com pestana. Eu peguei aquela música “Flor e o Beija Flor” e coloquei ela na tonalidade de 

Sol Maior (tonalidade que não tem pestana). Então fica Sol Maior, Ré Maior, Mi Menor e Dó 

Maior. Então eles estão tocando a música, que não está no material, mas faz parte do 

repertório dos alunos deste ano agora de 2017 que já estamos com as turmas mais avançadas. 

E além desse material aí, estamos fazendo o arranjo completo da música “Asa Branca” que 

nesse material só tínhamos a melodia. De música que não está nesse material temos, por 

exemplo, “Maria Maria” do Milton Nascimento, a gente está fazendo o arranjo dela que não 

tem.  A gente está fazendo um arranjo da música “Sailing”, só que está na verdade só a 

harmonia e a melodia principal nessa apostila e a gente está dividindo vozes. 

Por exemplo, coisas que estão nessa apostila e que a gente está trabalhando neste ano: 

a música “Lágrimas e Chuva”, a gente criou um arranjo neste ano, instrumental. É um arranjo 

simples com melodias, sendo que a apostila só tem a parte de cifra. Mas como eu falei, o meu 

material didático sempre foi mutável, ele não é fixo, então na verdade todo ano eu vou 
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refazendo e criando novos arranjos e adaptando. Estamos criando o arranjo para música 

“Lágrimas e Chuva” que está na apostila como cifra, mas que a gente está fazendo percussão 

no violão, a gente está criando arranjos junto com os alunos.  

Então, como eu comentei para você e você viu na minha dissertação, eu trabalho muito 

na concepção do “CLASP” do Keith Swanwick que é sempre tentar contemplar aqueles 

cincos aspectos. Por exemplo, um dos arranjos que está nesta apostila também é a música 

“Gente Humilde”. Três exemplos: “Gente Humilde”; “Lágrimas e Chuva” e “Velha Infância”. 

Nessas três músicas os arranjos estão sendo criados junto com os alunos, ou seja, 

contemplando um pouco da criatividade. 

O que é criatividade? O que é trabalhar composição?  É deixar os alunos participarem 

dos processos também dando sugestões, idéias para montar o arranjo que a gente vai fazer no 

projeto. Eu dou muita autonomia para os alunos e acato muito as sugestões. Por exemplo, o 

arranjo da música, o segundo violão que é o contraponto e contracanto da melodia da música 

“Gente Humilde”, eu comecei a criar os arranjos do segundo violão junto com os alunos 

dentro da sala de aula, e os alunos foram para casa e finalizaram o arranjo, chegaram com o 

arranjo pronto, entendeu? E o arranjo ficou bom, eu finalizei e aceitei. Eu montei a estrutura, 

escolhi o tom, montei como seria a música e comecei a escrever o arranjo da segunda voz 

com eles, são dois irmãos que já fizeram aula de violão antes e que voltaram agora.  

Então assim, é um pouquinho de contemplar esse CLASP e de dar autonomia a esses 

alunos na participação. Nessas três músicas os arranjos estão sendo criados dentro de sala de 

aula e o repertório está sendo o da apostila, mas sempre com a abertura a mudanças. Não é um 

repertório que tem que ser exatamente tocado como está aí. Então dependendo do ano eu 

mudo o arranjo e refaço de forma diferente. 

Pesquisador: Nesse caderno que são três cadernos em um – a saber: fundamentos da 

leitura de partituras; leituras de cifras e levadas rítmicas – e repertório para o ensino coletivo 

de violão, tem algum desses tópicos ou técnica que gostaria de explanar? 

Entrevistado: Temos não só meu projeto, mas conheço outros que trabalham com o 

ensino coletivo de violão, inclusive o projeto do Claudio Weizmann e o projeto que acontecia 

lá no convento Mãe Dolorosa onde o João Albernaz coordenava. A gente trabalha geralmente 

no projeto de ensino coletivo de violão com a técnica tocando solo com apoio que é um pouco 

diferente da iniciação do violão erudito, né? Em que se trabalha muito com melodia e 

geralmente as qualidades dos violões não são as melhores. A gente começa as melodias com o 

toque com apoio para o aluno pegar segurança e ter a sonoridade um pouco melhor. 
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Geralmente, a gente trabalha com toque com apoio primeiro nas melodias e depois acrescenta 

o toque sem apoio. A gente faz o inverso, mas trabalha os dois tipos de toques também.  

Mas, sempre quem faz as melodias ou o canto principal, a melodia principal do solo, 

sempre a gente deixa o aluno fazer o toque com apoio até mesmo para ressaltar a sonoridade 

melhor do arranjo. A leitura a gente trabalha iniciação com o toque com apoio, buscando 

trabalhar as posturas utilizando o banquinho de madeira que a gente manda fazer porque o 

colégio não tem condições de comprar, então a gente faz de compensado mesmo para 

trabalhar postura com os alunos no processo de iniciação.  

Isso no caderno 1 e trabalhando sempre com a pauta fragmentada. Os alunos aprendem 

a primeira linha que na verdade é a quinta linha da pauta. Eu trabalho muito o ciclo das notas, 

então, a partir daquele ciclo das notas, o aluno vai construindo as demais linhas do 

pentagrama. Então, o pentagrama vai sendo construído aula a aula e com isso eu consigo tirar 

aquele receio dos alunos que tocam violão por cifra de ler partitura. Na verdade, é um grande 

desafio da Educação Básica, pois geralmente os projetos que acontecem no Estado e na Rede, 

os que eu conheço, o pessoal trabalha somente com a cifra, não trabalham a leitura na 

partitura, então, dessa forma eu consigo mesclar essas duas partes, a cifra e a partitura. 

Continuando, no caderno 2 que é o caderno de cifra, a proposta dos alunos do primeiro 

ano é não trabalhar a pestana, é fazer um repertório eclético, principalmente com muitas 

variações rítmicas, Guarânia, Reggae, Rock, Xote, Balada, Valsa, para eles desenvolverem a 

mão direita e fazer um repertório amplo para eles perderem o medo de tocar violão, primeiro 

desenvolvo repertório e sem pestana. Nesse volume 1, as músicas praticamente não têm 

pestana, justamente para os alunos tocar um repertório amplo em diferentes tons, mas a 

maioria do tom do tipo Sol Maior, Ré Maior, Lá Maior, para que sem pestana o aluno pegue o 

prazer de tocar e depois desse prazer vêm os desafios mais adiante. Então, o caderno 2 tem 

esse objetivo, eu trabalho sempre isso. 

Pesquisador: O senhor havia citado na entrevista anterior sobre os desafios e 

desvantagens do ensino coletivo, como a evasão dos alunos. E disse que essa evasão não se dá 

pelo motivo do aluno não querer estudar, ou não gostar do ensino do violão, mas por começar 

a trabalhar, por começar a fazer cursos profissionalizantes, ou por ser no contra turno. Tem 

acontecido ainda essa evasão e como o senhor tem lidado com esse desafio? 

Entrevistado: Um dos motivos que eu sempre começo as turmas com uma quantidade 

grande de alunos é por causa disso, então geralmente o pessoal fala: “Ah, vamos começar o 

ensino coletivo com oito alunos.” Eu geralmente começo com quinze, com dezoito e até vinte 

alunos. No Ensino Médio, principalmente em escolas da periferia como a que eu trabalho que 
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lá no Jardim Curitiba 3, essa é a realidade dos alunos! Ele não vai deixar de trabalhar para vir 

fazer aula de violão. Infelizmente, isso é uma constante, mas eu sempre acompanho os alunos 

para saber por qual motivo estão saindo.  

A inserção no mercado de trabalho, seja para começar a trabalhar ou para fazer um 

curso profissionalizante, é o principal motivo que os alunos saem das aulas de violão. Não sei 

se você sabe, mas, na Região Noroeste existe uma quantidade muito grande de facções, para 

as quais as confecções levam roupas, para as pessoas costurarem, fazerem acabamento e 

muitos desses meus alunos trabalham com o pai ou com a mãe, então às vezes vai uma vez e 

aí depois começa a faltar porque a mãe está com um tanto de roupa, porque chegou muita 

roupa e acabam saindo para ter que trabalhar. Então, o numero de evasão continua sendo 

razoável, principalmente por esse motivo.  

E outro motivo é que antes de eu entrar de licença, o colégio tinha dezoito violões, 

então o que eu fazia? Eu emprestava violão para o aluno levar para casa. Depois disso, houve 

um roubo no colégio em que levaram vários violões e o colégio hoje está com nove violões. 

Então, não tem como eu emprestar os violões mais para o aluno. Naquela época, geralmente 

tina dez, vinte alunos na escola que tinham o próprio violão, mais vinte da escola, já tinha 

quase quarenta alunos frequentes. Porque o aluno com o violão em casa, está presente nas 

aulas e tem o instrumento. E nesse ano não, teve uma dificuldade porque entraram vários 

alunos no projeto e sem violão para estudar em casa.  

Por exemplo, numa turma com 14 alunos, quatro tinham violão e oito não, então esses 

alunos que não tinham violão para estudar em casa, porque eu não podia emprestar, estavam 

na mesma situação. Dos alunos que não tinham violão, vários desistiram, porque querendo ou 

não, não tinha instrumento para estudar em casa e aí de certa forma é um desafio que não 

compete a mim. A família que teria que providenciar ou o Estado que teria que fornecer os 

instrumentos, e a escola não tem condições. Então, esse foi um fator que aconteceu neste ano, 

os alunos que não tinham o instrumento acabaram se desmotivando pela dificuldade de 

acompanhar a turma, pois os alunos que têm o instrumento em casa estavam estudando todos 

os dias e eles não. Quando chegavam na aula não davam conta de fazer o exercício, de tocar. 

Pesquisador: Quais estão sendo as vantagens da iniciação musical através do ensino 

coletivo de violão com essa nova turma de alunos? 

Entrevistado: Como estou na escola agora direto – porque antes eu estava apenas 

fazendo só o projeto né? – a gente já está conseguindo uma turma com integração maior, ou 

seja, aquela foi uma pesquisa só de quatro meses e meio, então acho que a gente está entrando 

no ciclo de maior entrosamento da turma. Neste ano, um dos desafios – novamente colocado 
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pelo CLASP – é a questão de o aluno estar sempre tocando. Então às vezes a gente toca no 

recreio da escola, mas o que eu fiz com eles neste ano? Toda segunda-feira a gente está 

gravando uma música, um vídeo, então em pelo menos uma das turmas a gente está colocando 

os alunos para fazer a prática de conjunto que na verdade é a performance (o “P” do CLASP, 

que traduzido é a execução e o tocar). Eles estão tendo aulas neste ano, nas segundas e 

quintas-feiras, são duas vezes. 

Pesquisador: Então o senhor manteve esse modelo de ensino? 

Entrevistado: Sim, eu me apoio sempre nele. Eu acho que hoje – nos parâmetros da 

educação musical, que não é uma metodologia de ensino, mas uma concepção – essa 

concepção de tentar contemplar todos esses cinco parâmetros, é uma forma muito eficiente 

para a gente conseguir fazer um processo de ensino mais eficaz. E eu tenho percebido que: 

“tocar e gravar” toda semana tem motivado os alunos e nós já estamos preparando um recital 

para o final do ano. Já fomos convidados a fazer alguns recitais, vamos fazer uma 

apresentação agora no final de junho em outra escola da Rede Estadual lá de perto, que é o 

Colégio Ismael e Silva, os professores e alunos conhecem nosso trabalho, então vamos tocar 

lá. Inclusive, nós já fomos convidados para fazer a abertura de um evento de educação 

musical, que vai ter no IFG entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, nós que vamos 

fazer a abertura. São quatro projetos da Rede Estadual, que vão fazer parte e o nosso projeto 

que vai fazer a abertura, lá no IFG. Isso porque o pessoal viu os vídeos que a gente está 

postando na internet, com isso surgiu o convite para fazer a abertura desse evento. 

   E em 2017 praticamente começou, a não ser alguns quatro a cinco, seis alunos do 

ano passado, mas é um público totalmente novo. Então, o projeto do ensino coletivo do violão 

trabalha com esse desafio na educação básica. Como há uma evasão muito grande, você não 

consegue ficar com os alunos por muito tempo. Então, o meu objetivo de gravar esses alunos 

toda semana é que às vezes eu sei que daqui a dois meses aquele aluno que está tocando pode 

não estar ali novamente, às vezes é um arranjo que está pronto e eu vou perder. E às vezes o 

aluno sai do projeto antes de chegar esse momento do recital final ou de uma apresentação 

externa. Então, fazer essas pequenas filmagens nas aulas tem esse objetivo.  

E outra coisa, como a gente tem várias turmas, um dos objetivos de filmar os alunos 

tocando é para que os alunos das outras turmas mais iniciantes tenham a referência para 

estudar em casa, para ouvir o arranjo. O arranjo é esse aqui, e os alunos pegam pelo grupo de 

WhatsApp, a gente tem um grupo em que a gente manda o link para todos os alunos que têm 

o aplicativo e eles podem ouvir o arranjo e tocar junto, como se fosse um metrônomo. Na  

verdade às vezes o aluno tem o metrônomo mas não quer estudar com o metrônomo, mas ele 
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vai ensaiar com o grupo e isso tem motivado os alunos também, porque querendo ou não a 

gente usa a tecnologia para favorecer um pouco os alunos. Isso tem ajudado muito. 

Pesquisador: Eu encerro por aqui a entrevista, quero agradecer pelas colaborações no 

trabalho e pelas informações cedidas. Desejo sucesso nesse e em outros projetos! 

 


