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APRESENTAÇÃO (Introduction) 
 
 
A Universidade Federal do Ceará Campus de Sobral (UFC), através do Grupo de Pesquisa (CNPq) 
PESQUISAMUS – Educação, Artes e Música, e do Curso de Música - Licenciatura; com o apoio do 
Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Ensino das Artes (PROFARTES), do Eixo 
Ensino de Música do Programa de Educação Brasileira (PPGEB); dos Laboratórios de Epistemologia 
da Música e de Ensino de Música em cooperação com o Laboratório de Pesquisa em Formação 
Auditiva e Didática Instrumental (LaRFADI) da Universidade Laval, com o Grupo de Pesquisa 
MODAL (Multimodal Opportunities, Diversity and Learning) da Universidade Simon Fraser e com a 
Equipe Mista de Pesquisa em Letras, Linguagens e Artes (LLA-Creatis) da Universidade de Toulouse 
– Jean Jaurès, apresenta os anais da 3a. Conferência Internacional de Educação Musical de Sobral (III 
CIEMS). Este evento deu lugar a conferências científicas realizadas por pesquisadores de renome 
internacional, bem como divulgação e discussão de trabalhos científicos aprovados mediante chamada 
específica. Concomitante com a CIEMS, ocorreu o 4o. Fórum Regional de Educação Musical e o 
COrpoRAL 2017. Esses eventos, acontecendo de forma simultânea, reuniram pesquisadores, 
professores, estudantes e demais profissionais envolvidos na relação de ensino e aprendizagem da 
música em seus diversos contextos e lugares, seja em Sobral, no Ceará, no Brasil ou no mundo. 
 

         Sobral, 29 de setembro de 2017 
Marco Antonio Toledo Nascimento 

Coordenador Geral 
 

PRESENTATION 
 

 
Federal University of Ceará/ Sobral Campus, through its Research Group (UFC/CNPq) PESQUISAMUS – 
Education, Arts and Music, and UFC’s Music Courses, supported by: Professional Master Program of Arts 
Teaching (PROFARTES); Graduated Brazilian Education Program (PPGEB) – Research emphasizes on Music 
Teaching; Music Epistemology Laboratory and Music Teaching (LaRFADI) of Laval University, with the Simon 
Fraser University research group MODAL (Multimodal Opportunities, Diversity and Learning), Research 
Laboratory in Linguistics, Arts and Languages (LLA- Creatis) from the University of Toulouse – Jean Jaurès; 
presents the annals of the 3rd. Sobral’s International Conference of Music Education (III CIEMS). This event 
proposed scientific conferences headed by world-renowned researchers. Furthermore, 3rd. CIEMS gave the 
opportunity of approved academic papers to be disclosed and discussed by researchers and students. 
Simultaneously to the 3rd. CIEMS, other events happened: 4th. Regional Forum of Musical Education and 
COrpoRAL 2017. This events’ simultaneity gathered researchers, professors, students, and other professionals 
from music teaching and learning from diverse locations and contexts, whether teaching/learning music in Sobral, 
in Ceará, in Brazil, or in any other part of the world. 
 

                           Sobral, September 29, 2017 
Marco Antonio Toledo Nascimento  

 
Conference Chair 
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TEMA DO EVENTO (Conference’s Theme) 
 

MÚSICA E COLABORAÇÃO: 
Perspectivas para a Educação Musical 

 
Nessa terceira edição a CIEMS procurou ampliar as inúmeras discussões e trocas de pensamentos a 
respeito da colaboração no âmbito de educação musical. Como a colaboração pode acontecer? Em 
quais circunstâncias? Quais seriam os benefícios da colaboração para a educação musical? 
Através de convênios firmados pela Universidade Federal do Ceará e outras Universidades, dentre 
elas a Simon Fraser University, a Universidade de Laval (Canadá) e a Universidade de Toulouse Jean 
Jaurès (França), ou ainda, em âmbito nacional com a UFBA (Universidade Federal da Bahia) e a 
Universidade Estadual em Feira de Santana, percebeu-se a importância de se aproveitar o potencial 
da colaboração como caminho de desenvolvimento do campo da Educação Musical. Entende-se que, 
através de parcerias diversas, pode-se realizar projetos, discussões e ações que transcendem a 
perspectiva local, criando redes capazes de fornecer alternativas a problemas comuns no campo da 
Música e Educação Musical. 
Entende-se que o ideal da colaboração tem se tornado, cada vez mais e em diversos âmbitos, elemento 
comum na prática da pesquisa em Educação Musical. Da mesma forma, uma série de projetos vêm se 
delineando no campo a partir da mesma lógica. As resultantes do trabalho colaborativo são muitas e 
não mensuráveis sem uma iniciativa que permita o diálogo, a discussão e o entendimento das 
dinâmicas e processos que delineiam essas práticas. 
Para tanto, esta conferência internacional teve por objetivo fomentar discussões sobre o papel da 
colaboração em diferentes contextos educacionais em música, considerando os saberes dos docentes, 
discentes e demais atores implicados nos processos de ensino e aprendizagem de música no mundo e 
em contextos colaborativos. 
 
 

MUSIC AND COLABORATION: 
Perspectives for Music Education 

 
In this third edition, CIEMS intended to increase the several discussions and exchanges concerning collaboration 
on music education. How collaboration can happen? In which cirscunstances? What would be the gains regarding 
using collaboration on music education? 
Departing from the several exchanges and official agreements between Federal University of Ceará and other 
Universities - to name a few: Simon Fraser University (Canada), University of Laval (Canada), University of 
Toulouse Jean Jaurès (France), Federal University of Bahia (UFBA/Brazil) and State University of Feira de 
Santana (Brazil) –we could notice the relevance of taking advantage from the collaborative potential as a way to 
develop Music Education. Through partnerships, projects, discussions and actions we may go beyond a local 
perspective and create networks capable of providing options to deal with problems common to the fields of Music 
and Music Education. 
 We understand that collaboration is becoming, increasingly and in numerous spheres, a common element in 
research practice in Music Education. Therefore, various projects are emerging on the field following the same 
logic. Nevertheless, without dialogue, discussion and critical understanding of how collaboration dynamics and 
processes happens we do not have what it takes to perceive and measure the many results of such practice. 
Considering that, 3rd. CIEMS aimed to foster discussions regarding the role of collaboration in different music 
education contexts, taking into account the knowledge of teachers, learners and all other actors involved in the 
process of music teach-learning. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: DIALOGANDO 

COM A LEI 10.639/03  

Jeanderson Bulhões 
bob_bulhoes@hotmail.com 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

 
 

Resumo 

O presente trabalho resulta de intervenções musicais realizadas numa turma de ensino 
fundamental II, do Colégio Estadual José Ferreira Pinto, durante o componente curricular 
Estágio Supervisionado III, do curso de Licenciatura em Música, da Universidade Estadual 
de Feira de Santana. As atividades tiveram como objetivo promover a discussão da Lei 
10.639/03 no contexto da escola pública regular por meio de práticas musicais, utilizando o 
pagode baiano como gênero musical. Como suporte teórico foi utilizado referencial que tange 
abordagens da Educação Musical a partir das concepções de Swanwick (2003) para a 
estruturação metodológica, além de Arroyo (2000), Queiroz (2004), Penna (2005), que 
abrangem perspectivas de pluralidade e diversidade cultural, dialogando juntamente com a 
perspectiva da Lei 10.639/03 e dos Parâmetros Curriculares Nacionais: música e pluralidade 
cultural. Foram trabalhadas atividades de apreciação, execução e composição musical, onde o 
gênero e estilo musical foram escolhidos pelos alunos, assim como o repertório selecionado a 
partir do que eles gostam de ouvir. Ao final das atividades, os alunos conseguiram compor, 
identificar e executar a célula rítmica característica do ritmo abordado, bem como entender a 
participação do povo negro nas áreas social e política, em especial, na música. 

Palavras chave: Educação Musical, Relações Étnico-raciais, Pagode baiano. 

Introdução 

Esse presente trabalho é resultado de atividades desenvolvidas durante o 

componente curricular Estágio Supervisionado III, do curso de licenciatura em 

Música, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), e foi desenvolvido no 

Colégio Estadual José Ferreira Pinto, numa turma de Ensino Fundamental II, 
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localizado escola na cidade de Feira de Santana-BA, cujo objetivo foi musicalizar 

adolescentes por meio do pagode.   

Teve como base orientadora música de matrizes africana, à qual dialoguei 

com a Lei 10.639/03 que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-

brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, para ser ministrado 

em todo currículo escolar, em especial contemplada em especial nas áreas de 

Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. 

Como suporte teórico foi utilizado referencial que tange abordagens da 

Educação Musical a partir das concepções de Swanwick (2003) para a estruturação 

metodológica, além de Arroyo (2000), Queiroz (2004), Penna (2005), que 

abrangem perspectivas de pluralidade e diversidade cultural, dialogando juntamente 

com a perspectiva da Lei 10.639/036 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana. 

Para o desenvolvimento das atividades foi utilizada a abordagem 

desenvolvida pelo educador musical Keith Swanwick, onde o gênero e estilo musical 

foram escolhidos pelos alunos, assim como o repertório selecionado a partir do que 

eles gostam de ouvir. Foram trabalhadas composição, apreciação e execução.  

Pensando o papel do educador musical na contemporaneidade - frente às 

questões atuais, como multiculturalismo, pluralismo, diversidade - a abertura para os 

estudos de comunidades, culturas e etnias negadas historicamente, socialmente e 

culturalmente, tem contribuído bastante para a ampliação da formação do educador.   
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Educação musical e relações étnico-raciais: lei 10.639/03 e diretrizes 
curriculares nacionais 

Pensar a música na escola torna-se necessário entender, primeiramente a 

escola como um espaço heterogêneo, um espaço de diversidade e pluralidade, onde 

cada educando traz consigo suas experiências de vida, que são também experiências 

musicais, do contexto em que convive, sua forma de ver e estar no mundo, seus 

costumes, seus valores, e assim, em particular, a música que ouve. Daí,  

[...] a necessidade de trabalhar com a diversidade de 
manifestações artísticas, considerando a todas como 
significativas, inclusive conforme sua 
contextualização em determinado grupo cultural. 
(PENNA, 2005, pág. 14). 

Os educandos do Colégio José Ferreira Pinto são majoritariamente negras 

e negros e residem em zonas periféricas, dados apontados pela própria instituição no 

seu Plano Político Pedagógico (PPP), ao afirmar que “com a criação da Escola de 1º 

Grau José Ferreira Pinto, melhorou as possibilidades de aprendizagem de uma 

parcela da comunidade periférica feirense1 [...]” (PPP, 2013). 

A clientela da escola perpassa por pessoas, majoritariamente, negras, 

residentes de zonas periféricas. Daí, o interesse em poder trabalhar a Lei 10.639/03 

como uma forma de fortalecer o combate ao racismo, à afirmação da negritude, o 

despertar para o reconhecimento social e cultural do povo negro, utilizando a música 

como ferramenta de criação e diálogo com o contexto cultural desses educandos. 

                                                
1 Termo utilizado para quem é natural da cidade de Feira de Santana – BA. 
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Se há a identificação do contexto dos educandos, então se torna 

imprescindível que nesse ambiente escolar seja enfatizado de forma consistente, a 

participação dos povos africanos e sua importância para a construção do processo de 

civilidade, inclusive, na música, nos toques, nas suas formas de tocar, valorizando, 

identificando e reconhecendo, a partir de um repertório condizente com o contexto 

cultural.  

Após anos de lutas do Movimento Negro, foi criada a Lei nº 10.639/03, de 

9 de janeiro de 2003, que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial 

da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira", nas escolas de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, como 

apresenta os parágrafos do Art. 26-A: 

§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput 
deste artigo incluirá o estudo da História da África e 
dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro 
nas áreas social, econômica e política pertinentes à 
História do Brasil. 
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura 
Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
(BRASIL, 2003) 

 

Entendendo que esse recorte racial não é e nem tem que ser desenvolvido 

apenas por um querer individual, mas sim como uma obrigação de todas e todos os 

docentes abordarem conteúdos da cultura afro-brasileira em sala de aula, com o 

objetivo, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s) para a Educação das 
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Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, “promover alteração positiva na realidade vivenciada pela população negra 

e trilhar rumo a uma sociedade democrática, justa e igualitária, revertendo os 

perversos efeitos de séculos de preconceito, discriminação e racismo.” (BRASIL, 

2004). 

Tomando como ponto de partida à diversidade, torna-se fundamental que o 

educador musical, por ter contato com educandos pertencentes diversos lugares e 

culturas diferentes, incorpore e amplie as suas metodologias e estratégias, pois “[...] 

da mesma forma que entendemos a diversidade musical necessitamos entender que é 

necessário uma diversidade de estratégias para o ensino da música.” (QUEIROZ, 

2004, p. 102). Ainda de acordo com Queiroz,  

O educador musical, para compreender seu campo de 
estudos e para atuar como professor de música na 
contemporaneidade precisa estar atendo à 
complexidade de questões que permeiam a música 
artística, social e culturalmente. (2010, p. 114) 

Assim, faz-se necessário entender que não depende apenas de leis e 

diretrizes, pois essas já garantem o direito burocraticamente, mas cabe ao educador 

musical estar atento a várias possibilidades de entendimento sobre a música. 

Entretanto, as práticas musicais precisam estar atreladas à vivência dos estudantes, 

para que essas possam ocupar o lugar de criação e recriação, onde os educandos 

sejam o ponto de partida e que sua autonomia seja respeitada. Concordando com 

Arroyo, 

as práticas de educação musical, escolares ou não-
escolares, são espaços de criação e recriação de 



III CIEMS - MÚSICA E COLABORAÇÃO: Perspectivas para a Educação Musical 

 17 

significados e, portanto, de cultura. Nesse sentido, 
educação musical deve ser muito mais do que 
aquisição de competência técnica; ela deve ser 
considerada como prática cultural que cria e recria 
significados, que conferem sentido à realidade. 
(2000, p. 19) 

Metodologia e desenvolvimento da prática pedagógica musical 

A metodologia para o desenvolvimento desse trabalho perpassou pela 

abordagem do educador musical Keith Swanwick. Esse autor chama atenção dos 

educadores musicais sobre a importância de considerar o discurso musical dos 

educandos, denominado também de conversação musical, em que, a própria 

definição dos termos apontados indicam que estes não podem ser entendidos como 

um monólogo, pois cada educando traz consigo um domínio de compreensão musical 

quando chega até uma instituição educacional. Segundo ele,  

não os introduzimos na música; eles são bem 
familiarizados com ela, embora não a tenham 
submetido aos vários métodos de análise que 
pensamos ser importantes para o seu 
desenvolvimento futuro. (SWANWICK, 2003, p. 
66). 

Para esse autor, outro fator fundamental é que o educador musical tenha 

consciência do desenvolvimento e da autonomia dos educandos, estando atento para 

as curiosidades, competências, bem como o respeito ao discurso musical e as suas 

individualidades, a partir da unção da atividade de composição com a performance e 

a apreciação, pois diferentes educandos se sobressaem de formas diferentes, por sua 



III CIEMS - MÚSICA E COLABORAÇÃO: Perspectivas para a Educação Musical 

 18 

vez, diferentes atividades proporcionam diferentes tipos de possibilidades musicais.  

(SWANWICK, 2003, p. 67). 

Nas atividades foram trabalhados aspectos sociais e culturais do gênero 

musical, discussão da lei 10.639/03, atividades rítmicas com a utilização do corpo e 

de copos, prática instrumental, composição, divisão rítmica, repertório, identificação 

da célula rítmica do pagode e apreciação musical.  

No primeiro momento foi apresentada aos educandos a música Firme e 

Forte. Ela foi escolhida, principalmente, porque o conteúdo da letra remete a 

questões sociais e culturais do povo negro, dialogando assim com o contexto dos 

educandos, e por meio dela, entrar na discussão da Lei 10.639/03. Perguntei para a 

turma, que continha em média 28 educandos, quem conhecia ou já tinham ouvido 

falar na lei; apenas uma aluna levantou a mão. Interroguei-a para identificar o que ela 

sabia sobre e ela respondeu que era uma alguma de cultura negra. 

Continuando, os educandos tiveram que identificar a célula rítmica que 

caracteriza o ritmo. Após tal identificação foram realizadas duas atividades. Na 

primeira, de percussão corporal, tiveram que executar a célula rítmica do gênero 

utilizando as palmas e fazendo a marcação do pulso com os pés. Já na segunda, 

tiveram que criar frases rítmicas de cada instrumento a partir da utilização de copos. 

Em seguida, após terem apreciado a música Firme e Forte de diversas 

maneiras, os educandos mantiveram contato com os instrumentos - baixo, violão, 

teclado, caixa de guerra, cajón, caxixi, reco-reco, tarô e repique – onde tiveram que 

“transferir” a célula rítmica feita com os copos para os seus respectivos instrumentos.  

No terceiro momento, a sala foi dividida em quatro grupos para a atividade 

de composição, onde tiveram que construir uma letra para ser executada em ritmo de 

pagode, de acordo com a temática abordada na sala, dialogando com a lei 
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10.639/03. Além disso, houve restrições referentes ao conteúdo das composições, 

no caso, foram coibidos conteúdos que excitassem a violência, em particular, contra 

a mulher, a cultura do estupro, o preconceito, o racismo e também a homofobia. 

Depois da letra composta, foi criada uma melodia para a letra.  

No quinto e último momento, houve a culminância do estágio, onde os 

educandos apresentaram a música Firme e Forte e as suas composições no próprio 

colégio, no dia 20 de novembro, em consonância com o dia da consciência negra.  

Considerações finais 

As atividades selecionadas tiveram resultado satisfatório e cumpriram os 

objetivos porque além de serem planejadas segundo o gosto musical dos alunos, o 

educador-pesquisador já conhecia o contexto em que foi inserido, o que facilitou o 

equilíbrio entre tais atividades.  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento das atividades, segundo 

abordagens do educador musical Swanwick, contemplou os mais diversos quesitos 

musicais durante as aulas. Assim, os(as) educandos(as) tiveram a oportunidade de 

apreciar a música atentos a questões não apenas musicais, como também o conteúdo 

abordado na letra, os fatores históricos e sociais que as envolvem, as práticas de 

execução instrumental e por fim, a atividade que considero uma das mais importante, 

que é a composição, pois estimula a criatividade como também a possibilidade de 

poderem se expressar, já que a própria clientela da escola abarca pessoas que vem de 

lugares mais marginalizados e vulneráveis socialmente. 

Referentes a aspectos musicais pude perceber mudanças significativas em 

questões ligadas à dinâmica, pois eles tocavam muito forte, além de danificar os 

instrumentos eles não conseguiam se ouvir, mas em contrapartida, se tratando da 
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prática do gênero penso que eles contribuíram bastante para a minha formação 

enquanto educador, pois como eles vivenciam muito o pagode, em casa, na rua, e, 

principalmente, na escola, onde se juntam para batucar no quadro, nas cadeiras, nas 

mesas, houve uma fluência muito grande na prática musical.  

A partir dessas leis e diretrizes nacionais, uma possível interpretação é que 

se deve educar para a pluralidade, para entender e dialogar com as mais diversas 

culturas e possibilidades que permeiam o ambiente escolar, ou seja, é fazer com que 

a escola ofereça para o educando a possibilidade de participar e de realmente poder 

trazer para escola as especificidades de sua cultura, como forma de oportunizar e 

proporcionar experiências significativas através do seu pertencimento social, 

cultural, étnico e de gênero e também como possibilidade de criar e recriar 

significados à sua vivência escolar. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL INFORMAL: CELEIRO DE COLABORAÇÕES 

José Álvaro Lemos de Queiroz 
zezinholemos13@gmail.com 

Abstract: The present research intends to demonstrate the possibilities of collaborative 
musical formation within a musical group constituted by amateur musicians who, starting from 
previously absorbed knowledge, transmit the same to new members. The group in question 
was object of a PhD Thesis and intends to serve as a model for an extension project to be 
adopted at a Brazilian Federal University. The methodology used in the initial research was 
fundamentally based on participatory observation. This type of musical grouping, uncommon 
in Brazil, was identified as a tuna. About fifteen to twenty members of the group are members 
of the group, with three voices playing a string instrument (guitar, cavaquinho, mandolin, 
banjo, etc.) and percussion.  The processes of teaching learning take place in two distinct 
moments: in ordinary rehearsals and in public performances, comprising the learning of 
instruments and chants through listening, observation and repetition. The basis of this type of 
grouping presupposes a spirit of democracy and collaboration, where knowledge is exchanged 
and decisions about repertoire and arrangements are taken collectively. Based on the work of 
authors such as Margarete Arroyo and Regiana Wille on informal musical education, and using 
an ethnomusicological approach based on the thesis in question, we will seek to elucidate how 
these exchanges of knowledge occur, systematizing the stages of these informal procedures of 
teaching learning. 

Keywords: Informal education, Collaboration, Musical group 

1.   Introdução 
 
O aprendizado musical pode dar-se em contextos e práticas das mais 

variadas. Podemos separar, por exemplo, os contextos escolares e não escolares, 

assim como podemos separar as práticas formais das informais. Wille (2005) discute 

o uso dessas nomenclaturas amparada no trabalho de Arroyo  e ressalta que ela: 
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 [...] ao discutir sobre o termo ‘informal’, esclarece 
que o mesmo pode ser visto como ‘não-formal’, sendo 
considerado algumas vezes como educação musical 
não oficial e outras não escolar, utilizado para 
referendar o ensino e a aprendizagem de música que 
podem ocorrer nas situações cotidianas e entre as 
culturas populares. Para a autora, é possível perceber 
que não há unanimidade no que se refere a um termo 
que poderá ser adotado para nomear uma realidade 
um tanto complexa, como tem se revelado esta que 
abrange o ensino e a aprendizagem decorrentes de 
contextos diversos. Arroyo (2000, p. 79) reconhece 
que ‘particularmente, estamos à procura de 
denominações mais precisas que dêem conta de 
contemplar toda essa diversidade’. Em seu trabalho de 
pesquisa, realizado em diferentes ambientes onde 
ocorrem práticas musicais diversas, a autora utilizou 
os termos ‘escolar’ e ‘não-escolar’ referindo-se a esses 
espaços, mas ressalta que os termos podem ser 
problemáticos, pois a referência central recai sobre o 
espaço escolar (WILLE, 2005, p.40) 

Essa pesquisa se iniciou pela descoberta de um tipo de formação musical 

pouco usual no Brasil, as tunas, de caráter informal, muito comuns em países como 

Espanha e Portugal, a partir de um convite a esse pesquisador para integrar o grupo 

carnavalesco Paroano Sai Milhó em 2007. O grupo em questão foi fundado em 

Salvador-Ba no ano de 1964 e acabou se tornando objeto de Tese de Doutorado 

(QUEIROZ, 2014). Por se tratar de uma formação bastante atípica, sua classificação 

dentro dos tradicionais grupos carnavalescos como ranchos (RODRIGUES, 2010, 

p. 200-201), cordões(CASCUDO, 1972, p.307-308) ou blocos (CASCUDO, 

1972, p.162-163) não se adequavam em diversos aspectos.  
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Em 2009, o grupo contou com uma breve participação de um jovem 

chileno que estudava em Santiago de Compostela na Espanha e fazia intercâmbio na 

Universidade Federal da Bahia. Vindo de uma experiência na Tuna de Derecho de 

Santiago de Compostela, ele identificou no Paroano inúmeras semelhanças, tanto no 

tipo de formação instrumental e vocal, quanto na estrutura social dos dois grupos. No 

ano seguinte, quando se deu início a pesquisa de doutorado, era lançada em Portugal 

a Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX que nos trás a seguinte definição 

de Tuna que ratificaria a classificação do conjunto:  

 Grupo musical constituído por instrumentos de 
corda dedilhada: bandolins, bandolas, bandolinetas, 
bandoloncelos, viola baixo e violas. A instrumentação 
da tuna pode, no entanto, variar com a inclusão de 
instrumentos de corda friccionada, flautas, percussão 
e de uma secção vocal. [...] as tunas podem ser 
classificadas em três tipos, em função do contexto da 
sua implantação: tunas tradicionais, tunas-orquestra e 
tunas académicas. [...] As tunas tradicionais, também 
designadas tocatas ou estúrdias, tinham uma 
incidência rural, tendo entre dez e 20 elementos 
masculinos. Na maioria dos casos, estas tunas estavam 
ligadas a clubes ou agremiações locais que utilizavam 
instrumentos de baixo custo, geralmente de fabrico 
local, adquiridos pelos próprios membros do grupo. 
O seu repertório era variado e integrava arranjos de 
música tradicional, de números do teatro de revista e 
repertório divulgado pela rádio, transcrito pelo 
maestro ou disponível em partituras comercializadas 
em lojas de instrumentos musicais nos centros 
urbanos. As tunas tradicionais apresentavam-se em 
festas, acompanhando bailes e representações 
teatrais, nomeadamente em cegadas. As tunas 
académicas, também designadas por estudantinas, 
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surgiram no final do séc. XIX, no âmbito de algumas 
universidades e liceus dos principais centros urbanos 
do país. [...] Inicialmente masculinas, estas tunas 
foram até meados do séc. xx semelhantes às tunas-
orquestra  em termos do seu repertório, da sua 
instrumentação e dos eventos em que actuavam. 
Durante este período, tanto as tunas académicas como 
as tunas-orquestra evidenciavam preocupações 
sociais, promovendo concertos de solidariedade em 
beneficio dos mais desprotegidos, saraus de 
beneficência, festas de homenagem, bailes e festas 
carnavalescas, e.o. A integração das tunas em 
instituições de cariz social e cultural submete-as aos 
estatutos das instituições a que percem, mantendo, no 
entanto, estandarte e hino próprios. Por vezes, estes 
agrupamentos instrumentais apresentavam-se 
juntamente com orfeões, em alguns casos 
pertencentes à mesma instituição. (CAPELA; CRUZ, 
2010, p. 1281-1282) 

A formação instrumental do Paroano Sai Milhó utiliza-se de instrumentos 

mais usuais no Brasil e consiste basicamente de: 1. Cordas dedilhadas: violão, 

cavaquinho, bandolim, banjo e charango 2 e 2. Percussão: prato, caixa, pandeiro, 

reco-reco, tamborim, agogô, surdo, timbau e afoxé. Todos os integrantes, além de 

tocar um instrumento, devem cantar à três vozes.  

 

 

 

                                                
2 Este instrumento foi introduzido no grupo pelo chileno citado no texto. Posteriormente, 
outro integrante voltaria a utilizá-lo. Todas as cordas são executadas com o uso de palhetas, 
posto que esse grupo apresenta-se na maioria das vezes acusticamente.  
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2.   Processos de aprendizagem 
 
Uma característica desse grupo que despertou bastante interesse a esse 

pesquisador foi a maneira pela qual o seu repertório consolidado era transmitido aos 

novos integrantes e como o repertório novo era introduzido. O repertório antigo era 

apresentado aos novos integrantes através de gravações do grupo ou, na maioria dos 

casos, durante as apresentações. Nessas últimas aconteciam procedimentos bastante 

inusitados. Se a opção era por tocar um instrumento de corda o processo de 

aprendizagem acontecia por observação dos outros instrumentistas. Como o grupo 

se dispunha sempre em roda, o aprendiz buscava à sua frente outro integrante do 

mesmo naipe e copiava os acordes executados. Havia uma preocupação por parte dos 

veteranos de ficarem visíveis, de forma que o novo colega conseguisse visualizar as 

posições executadas. Os percussionistas novatos procediam de forma semelhante, 

copiando os ritmos executados e redobrando a atenção nas viradas. As letras e 

melodias também eram aprendidas durante as apresentações, aos poucos. 

Inicialmente eram aprendidos os refrões, quando estes existiam, em seguida as 

estrofes.  

O repertório novo a ser introduzido partia sempre das sugestões dos 

integrantes. De forma democrática e colaborativa, eram decididos o arranjo, a forma, 

o ritmo e os momentos onde as vozes deveriam ser cantadas em uníssono ou abertas. 

A longa experiência prévia da maioria dos integrantes facilitava bastante essa última 

questão. Muitas vezes, numa primeira execução já se podia enxergar a futura 

estrutura do arranjo vocal. O diretor musical algumas vezes chegava com um esboço 
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de arranjo para uma nova canção, mas as ideias dos participantes do grupo sempre 

eram levadas em conta e o arranjo final acabava sendo feito a várias mãos.  

 

3.   Uma nova metodologia na sala de aula  
 
Em 2015, quando este pesquisador era Professor Substituto no Curso de 

Licenciatura em Música da Universidade Estadual de Feira de Santana, lhe foi 

oferecida uma turma de Prática Conjunto com violões. Muitos dos estudantes nunca 

haviam tocado o instrumento, mas outros já possuíam um bom domínio do mesmo. 

Parecia pouco lógico em apenas um semestre tentar ensinar-lhes a tocar por meios 

mais tradicionais com a utilização de leituras de partituras, principalmente por se 

tratar de uma turma tão heterogênea. A prática de aprendizagem no Paroano Sai 

Milhó pareceu ser uma boa opção a ser testada. Pesava a favor o fato de serem futuros 

professores que poderiam ter ali uma oportunidade de exercitar a docência. 

Após uma breve discussão sobre a metodologia sugerida, houve 

unanimidade por parte dos discentes em adotá-la. A prática da disciplina foi 

estruturada seguindo algumas diretrizes metodológicas apresentadas a seguir. 1. 

Não haveria o uso de partituras, 2. Cada aluno, iniciando-se pelos mais experientes 

no instrumento, deveria propor uma canção de nível de dificuldade baixo3 e ensiná-

la aos demais colegas, 3. O ensino se daria exclusivamente por transmissão oral e 

visual, 4. Todos os discentes poderiam dar sugestões sobre harmonia, posições, 

tonalidades etc, 5. Todos deveriam cantar as canções coletivamente  e 6. Nas 

aulas/ensaios na turma deveria estar disposta em roda, de forma que todos pudessem 

enxergar os demais colegas. 

                                                
3 Aos poucos, o nível de dificuldade foi aumentando à medida que os alunos progrediam. 
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O resultado final do semestre foi bastante satisfatório e culminou com uma 

apresentação ao ar livre no campus da universidade. Todos os alunos tiveram 

progressos visíveis do ponto de vista da execução do instrumento, da experiência da 

docência e do repertório adquirido. O fato deste último ter partido das sugestões dos 

próprios estudantes foi um fator motivador para a boa aceitação do mesmo: 

 

Ao se considerar que a aprendizagem depende das 
oportunidades vividas no meio de pessoas, um outro 
enfoque a ser dado à formação é o histórico-social. 
Conforme Duarte (1993), é dessa forma que se dá o 
processo de formação dos indivíduos. No caso dos 
músicos, isso pode ser verificado no próprio 
aprendizado do instrumento e do repertório, que não 
foi aleatório, mas fez parte da história de vida do 
músico e de suas oportunidades em determinado 
contexto social. (GOMES, 2003, p.26)  

 

O canto coletivo, em muitos momentos deu margem a arranjos vocais, 

extrapolando o ensino exclusivo violão. A aplicação desse modelo informal de 

aprendizagem dentro de uma universidade, ambiente onde tradicionalmente são 

utilizadas metodologias de ensino onde o professor decide o que deve ser estudado, 

demonstrou que os processos de aprendizagem baseados na colaboração entre 

estudantes podem ser efetivos não só na formação discente, como também 

contribuem para aumentar o conhecimento dos docentes através das trocas de 

experiências.  
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4.   A elaboração de um projeto de extensão na UFC Campus de Sobral 
 
As duas experiências relatadas anteriormente com ensino-aprendizagem 

informal despertaram o interesse na criação de um projeto de extensão que pudesse 

agregar também a prática docente e a pesquisa. Tendo como público alvo discentes, 

docentes e técnicos das universidades e faculdades de Sobral e comunidade em geral, 

o projeto objetiva a criação de uma tuna experimental que sirva como um ambiente 

plural de formação e troca de conhecimentos.  

Utilizando-se de uma formação musical semelhante à do Paroano Sai Milhó 

com variações instrumentais e de repertório que possam construir uma identidade 

própria, a Tuna Universitária de Sobral pretende ser um espaço cujo foco principal 

seja a disseminação do conhecimento musical que tenha como objetivos principais: 

1. Propiciar a integração artística da comunidade universitária de Sobral, através da 

formação de um grupo que reflita as identidades culturais da região, 2. Proporcionar 

o aprendizado e o fazer musical coletivo, incentivando os processos criativos vocais e 

instrumentais, bem como a experiência de liderança individual (regência), 3. 

Promover apresentações públicas gratuitas em localidades diversas de Sobral e 

outros municípios e 4. Realizar registros fonográficos. 

O projeto deve estar associado à pesquisa através de três eixos principais: 

1. Pesquisa de repertório, 2. Criação de arranjos instrumentais e vocais e 3. 

Construção da identidade musical do grupo. O espaço musical criado por uma tuna 

possibilitará também aos estudantes de Licenciatura em Música experimentar a 

docência informal, preparando-os para contextos semelhantes de trabalho que 

poderão surgir ao longo de suas vidas.  
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5.   Conclusão 
 
A riqueza desse projeto não se resume ao fato de aliar Extensão, Pesquisa e 

Ensino, mas também no fato de contemplar os diversos campos dos estudos musicais. 

Seu foco principal é a Educação Musical, mas a Execução (vocal e instrumental), a 

Composição (criação de arranjos) e a Etnomusicologia (pesquisa de repertório e 

construção de identidade) colaborarão entre si para construção de um projeto amplo, 

plural e democrático. 
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Abstract: This work is developed from the teaching and learning of vocal music, with the Nossa 
Senhora Auxiliadora Choir in Juazeiro do Norte, formed by young people and adults. It aims 
to analyze the musical learning process through the study of popular songs from the Cariri 
region, seeking to understand new possibilities of vocal music construction. Before a proposal 
of teaching and learning of the popular songs, the choir has the possibility to provide the social, 
creative development and interest for vocal music, adding vocal arrangements, corporal 
moviments, thus instigating the creativity of the students. The research is based on the 
considerations of authors such as Canclini (2000), Swanwick (2003) among other theorists of 
music education, sociology and ethnomusicology, who draw a reflection on the musical 
learning and cultural traditions of a people. The methodology is a qualitative approach, of the 
case study type, with the object of the study of the Nossa Senhora Auxiliadora Choir and as 
subjects of the research the participants of this vocal group. The data collection was done 
through interviews, photos and videos to record the essays and presentations. 
 
Keywords: choral music, teaching and learning, popular songs 
 
 

Introdução 

O contato com alguma atividade artística favorece o desenvolvimento 

estético e crítico do ser humano, não se limita apenas a uma oportunidade de 

entretenimento na vida individual ou coletiva, mas também instiga a criatividade, a 
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imaginação e as novas possibilidades de interagir com o outro, compartilhando 

habilidades adquiridas por meio de experiências vividas. 

Cada cultura possui características peculiares que compõem sua própria 

história, isso porque quando um grupo social se organiza e decide realizar um 

determinado evento festivo, podemos perceber que ocorre uma liderança, que por 

meio dela proporciona a organização, o respeito e a unidade. Um exemplo disso são 

as manifestações culturais e tradicionais, que perduram na memória de um povo, 

formando uma construção de experiências compartilhadas. 

Na Região do Cariri podemos encontrar vários tipos de manifestação 

cultural, algumas contendo uma bagagem de cantigas populares transmitidas de 

geração para geração por meio da oralidade.  Um conhecimento que envolve os 

costumes e saberes da cultura local como as canções de lapinha, cânticos de 

renovação, cantigas das comunidades Quilombolas, cantigas do Belmonte entre 

outras. 

Neste contexto, a presente pesquisa se desenvolve a partir do ensino e 

aprendizagem das cantigas populares e tradicionais da região do Cariri, tendo como 

grupo experimental o Coral Nossa Senhora Auxiliadora em Juazeiro do Norte, 

formado por adolescentes, jovens e adultos de diversas idades. 

O Coral Nossa Senhora Auxiliadora foi utilizado como laboratório para 

analisar o ensino e aprendizagem das canções regionais, visto que o referente coral é 

composto por alunos de faixas etárias diferentes, onde todos participam ativamente, 

por meio de um repertório regional, que posteriormente poderá ser inserido nas 

escolas de ensino fundamental, nas aulas de diferentes disciplinas como português, 

artes e história. 
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Neste contexto faz-se necessário compreender e analisar como a prática do 

canto coral pode ser uma ferramenta de aprendizado da cultura e da música local, 

visto que esta prática proporciona a interação entre todos os participantes, diante de 

um determinado foco em comum: a voz cantada.  

Portanto será analisado o processo de desenvolvimento da aprendizagem a 

partir da interlocução das canções tradicionais do Cariri cearense, a técnica vocal e a 

expressão corporal em um processo educativo dialético entre a tradição e o novo, pois 

ambos têm a possibilidade de interagir com harmonia (Silvino, 2007), agregando o 

conhecimento tradicional com as técnicas profissionais, tendo a possibilidade de 

construir novos saberes musicais.  

Destarte, o objetivo geral desta pesquisa é analisar o processo de 

aprendizagem musical por meio do estudo de canções populares da região do Cariri. 

Para tanto, foi desenvolvido um estudo de caso, de natureza qualitativa, tendo como 

objeto central da pesquisa o Coral Nossa Senhora Auxiliadora, onde é realizado o 

estudo das canções populares. Para a coleta de dados foram escolhidos alguns 

sujeitos, participantes do coral, e foram feitas entrevistas semiestruturadas, bem 

como observações e registros dos ensaios e apresentações. O método do estudo de 

caso nos permitiu apresentar a multiplicidade de dimensões, focalizando o coral 

como um todo, bem como a influência cultural e artística da região em que o grupo 

se insere, sem esquecer os detalhes e os eventos específicos que favorecem uma maior 

apreensão desse todo (ANDRÉ, 1984).  

Para realizar esta análise, buscamos nos apropriar das ideias de teóricos da 

educação musical, da sociologia e etnomusicologia. Através do aporte teórico 

utilizado foi possível realizar uma reflexão mais aprofundada a respeito do 

aprendizado e valorização da cultura local através da educação musical e suas práticas. 
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Música vocal, tradição e oralidade  

A história de um povo se constitui por meio de conhecimentos da própria 

história, os objetivos atingidos, as conquistas, as vitórias, a superação das 

dificuldades, tudo faz parte da história que se desenvolve com a sabedoria da 

comunidade, em permanecer nos costumes tradicionais e peculiares agregando o 

novo. As perspectivas constituídas numa sociedade propiciam o conhecimento e 

respeito mútuo entre os participantes da manifestação cultural. 

Por meio da história de um grupo social partimos do pressuposto que o 

indivíduo se beneficia com a memória coletiva, onde todos estão dispostos a trilhar 

um determinado segmento. Essa memória coletiva segundo Halbwachs (2006) tem 

como estrutura uma construção de lembranças de acontecimentos vividos por um 

grupo, onde todos participam ativamente. Recordações reconstruídas e renovadas 

por atores sociais que se disponibilizam de compartilhar momentos especiais, como 

por exemplo, as manifestações culturais promovidas pelo povo Caririense. 

O antropólogo argentino Canclini (2000) afirma que o conhecimento da 

origem de um povo, seus costumes constituídos numa sociedade agregando as novas 

gerações, formam novas possibilidades de saberes. Para o povo caririense estas 

manifestações culturais contribuíram e continuam contribuindo para desenvolver e 

aprofundar a sabedoria empírica. Portanto conhecendo a trajetória que os 

antepassados percorreram, eles têm a possibilidade de reproduzir os costumes da 

cultura local, tendo a convicção de propagar com respeito e admiração. 

Ser culto é apreender um conjunto de conhecimentos, 
em grande medida icônicos, sobre a própria história, 
e também participar dos palcos em que os grupos 
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hegemônicos fazem com que a sociedade apresente 
para si mesma o espetáculo de sua origem 
(CANCLINI, 2000 p. 162). 

Portanto, podemos observar os benefícios da cultura popular em seus vários 

tipos de manifestações artísticas, formando uma identidade cultural. Tomaz Tadeu da 

Silva (2000) considera que a identidade é construída por meio das relações sociais e 

culturais.  

Para Zumthor a música tradicional tem sido fortalecida pela credibilidade 

de um povo. Vozes que se multiplicam formando uma energia viva propagam a 

melodia e as letras das canções: 

A canção, ao longo de sua história, enriquece-se não 
somente (e talvez nem mesmo principalmente) com a 
renovação incessante de seu texto e de sua melodia, 
mas com a força vital que emana na sua multiplicidade 
e da diversidade de todas as gargantas, essas bocas que 
sucessivamente as assumem (ZUMTHOR, 2001 
p.53). 

 
A transmissão oral destas cantigas se constitui como um processo de ensino 

e aprendizagem não formal promovendo a socialização do povo caririense e a 

democratização do ensino através da música.  

A educação não-formal, por sua vez, são aquelas 
atividades com caráter de intencionalidade, porém de 
baixo grau de estruturação e sistematização, 
implicando certamente relações pedagógicas, mas 
não formalizadas. (LIBÂNEO, 2010: p.89) 



III CIEMS - MÚSICA E COLABORAÇÃO: Perspectivas para a Educação Musical 

 38 

 
A referida transmissão musical não-formal são passadas nas residências 

onde os líderes da cultura se dispõe a ensinar da forma que aprendeu. Eles tem 

satisfação de mostrar as habilidades adquiridas ao longo do tempo, a partir de sua 

vivência em contato com as práticas vivenciadas. Portanto possuem a autoridade de 

transmitir para os mais novos, esse processo, quer dizer o ato de “repassar” e 

“receber” o conhecimento através da própria experiência são comuns nos ambientes 

da cultura popular. 

A aprendizagem das cantigas no Coral Nossa Senhora Auxiliadora 

 

O educador musical tem a função de ampliar os conhecimentos dos alunos, 

instigar a aprendizagem da música nas diversas dimensões do cotidiano, da vida, das 

relações sociais e culturais. Trabalhar a música que coexiste com a realidade social 

dos alunos faz parte da função do educador musical: 

A música é uma das manifestações culturais que 
sempre esteve presente na vida do homem. Para que 
possa compreender a importância da música e o papel 
do educador musical na sociedade contemporânea, 
deve-se abordar, primeiramente, a relação entre a 
música e o homem, bem como, a música na sociedade. 
(CRUVINEL, 2005, p.47). 

Dessa maneira compreendemos a relevância de se conhecer as histórias das 

canções populares do Cariri e desenvolver na prática, através de exercícios vocais, 

execução das canções e movimentos dinâmicos com o corpo, buscando obter através 
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da experiência do canto coletivo, uma forma de aprender da cultural local e transmiti-

la através da vivência musical. Nesse sentido Swanwick (2003) afirma que 

O ensino musical, então, torna-se não uma questão de 
simplesmente transmitir a cultura, mas algo como 
comprometimento com as tradições em um caminho 
vivo e criativo, em uma rede de conversações que 
possui muitos sotaques diferentes. (SWANWICK, 
2003, p.45- 46) 

O ensino e aprendizagem destas canções proporcionam assim não somente 

o conhecimento das tradições da região, mas também a continuidade desta tradição 

através de novas experiências. De forma específica, a vivência dos aspectos 

tradicionais da cultura através da prática musical coletiva, pode proporcionar um 

maior desenvolvimento dos envolvidos. Um dos coralistas entrevistados, durante um 

dos encontros do coral, afirmou a importância da vivência e aprendizado da música 

popular: 

Percebi que agrega muito o valor cultural pra gente 
esse tipo de canção, porque na maioria das vezes a 
gente não tem costume de ouvir nem cantar essas 
canções. A gente percebe que embora seja algo bem 
simples tudo tem um tipo de complexidade que agrega 
valor e o conhecimento da gente. (Cantor A) 

Na fala deste participante é possível visualizar o reconhecimento da 

importância da cultura popular vivenciada neste aprendizado musical. As cantigas 

trabalhadas no coro são coletadas de diversas partes da região do Cariri, e esta 

experiência denota a relevância e a riqueza cultural presente no meio em que os 

coralistas estão inseridos. Um exemplo é a canção “fulô do i” extraída na dança do 
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toré, uma dança semelhante ao côco de roda, da comunidade quilombola Carcará, no 

município de Potengi: 

Fulô do i 
Fulô do a 
Vamo apanhá maracujá 
E ela tire, tire eu 
Tire eu, tire eu 

 
Cantigas como essa despertam a curiosidade e o pensamento dos cantores, 

que se sentem instigados a conhecer mais da cultura da região, entender os 

significados presentes nas canções e experimentar da musicalidade vinda de 

diferentes expressões e comunidades. Outro participante do coral ao ser questionado 

sobre a importância das canções afirmou que: 

As canções trazem certo dinamismo pra gente na hora 
das apresentações. Você aprende a ter certa 
desenvoltura tanto postural quanto vocal e na hora da 
apresentação é que a gente expõe as experiencias 
obtidas nos ensaios. (Cantor B) 

Dessa forma podemos afirmar que o ensino e aprendizagem destas canções 

populares proporcionam o desenvolvimento social e criativo, desperta o interesse 

pela música regional, instiga a criação de arranjos vocais, dança de roda e movimentos 

corporais, desenvolvendo assim a sensibilidade artística dos alunos. 

Através da experiência realizada com o coral, podemos ressaltar a 

importância dessa atividade artística no âmbito escolar e a possibilidade de introduzir 

essas canções na sala de aula utilizando como um repertório que agrega o conteúdo 

da sua história com as atividades lúdicas. Além de direcionar os cantores a praticar o 
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respeito pelas diferenças, conduz também ao reconhecimento da diversidade 

cultural. 

Considerações Finais 

 Esta é uma pesquisa em andamento, e aqui traçamos apenas uma breve 

reflexão de uma discussão muito mais abrangente. Propomos-nos analisar a 

aprendizagem musical por meio das cantigas populares e tradicionais do Cariri 

cearense. 

 Podemos observar ao decorrer do trabalho que a música popular, advinda 

dos saberes tradicionais de um povo, torna-se um eficaz instrumento de 

aprendizagem musical, pois instiga os aprendizes a valorizarem e reconhecerem a 

riqueza cultural na qual estão inseridos.  

 Em contrapartida, o coral enquanto grupo musical pode desenvolver 

através desses saberes adquiridos, um importante trabalho de resgate das canções 

tradicionais que por diversos motivos podem ser esquecidas ao longo do tempo. Com 

isso, temos a oportunidade de recriar novas formas de interpretação da própria 

cultura, unindo os conhecimentos empíricos às teorias e ideias adquiridas em âmbito 

acadêmico.  

 Compreende-se, portanto, a necessidade de se dar continuidade a este 

processo investigativo, buscando desvelar através das experiências vivenciadas, a 

relevância de se desenvolver uma educação musical pautada nos saberes acadêmicos, 

mas que ao mesmo tempo vise descobrir nas manifestações culturais mais próximas, 

uma forma de ensinar/aprender e valorizar o saber e o conhecimento musical, ainda 

que não-formal, presente no meio social no qual estamos inseridos.  
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LES CONTRIBUTIONS D’UN PROJET DE RECHERCHE DE 

COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR LA FORMATION 

INTERNATIONALE DE L'ENSEIGNANT / CHERCHEUR EN ÉDUCATION 

MUSICALE 

The contributions of a research project of international cooperation for the 

international training of the teacher / researcher in music education 

Abstract: According to the President of the Coordination of the Development of Higher 
Education Personnel (Capes), Professor Carlos Nobre, "modern science of the 21st century 
is made from international cooperation ..." (Nobre, 2015) but the vast majority of researchers 
in graduate programs in Brazil have no international experience. When it comes to the training 
of the music education researcher in Brazil, despite the great development of the field in recent 
years, music graduate programs still have difficulties developing research projects in 
international cooperation. However, what are the contributions resulting from participation in 
an international research project for the training of the researcher in music education? This 
research project aims to identify the main contributions to the training of young researchers 
participating in an international cooperation project in music education between the Federal 
University of Ceará (Brazil) and Université Laval (Canada). The methodology used will be the 
case study, where five PhD students participating in this project will be observed (3 Canadians 
and 2 Brazilians). The starting hypothesis is that these students have succeeded in acquiring 
an important capacity for research in intercultural and interdisciplinary environments 
facilitating a future international integration of this one. 

Key words: Music Education. Teacher training. International Cooperation. Training of 
researchers. 

Introduction 

Le processus de formation dans les programmes de cycle supérieur du 

Brésil a augmenté avec une recherche sur l'internationalisation de ses activités 

(FARIA, 2017). Cette mesure est liée à l'élaboration de politiques qui encouragent 

la recherche et la formation à un niveau supérieur dirigé principalement par le 
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Conseil national pour le développement scientifique et technologique (CNPQ), qui 

est lié au Ministère de la Science et de la Technologie et à par la Coordination du 

Personnel Enseignant de niveau superieur (CAPES), lui-même lié au Ministère de 

l'Éducation (FEIJÓ, 2014). 

Dans cette réalité, certains articles traitent de la croissance de cette 

internationalisation au sein des programmes de cycles supérieur (MARIN E BRASIL, 

2004; KRAWCZYK, 2008; MIURA, 2008; LIMA E MARANHÃO, 2009; 

MOROSINI E NASCIMENTO, 2017; RAMOS, 2017). Néanmoins, en ce qui 

concerne le domaine de la musique, il y a encore peu d'études qui traitent cette 

thématique et son importante pour la formation du chercheur et enseignant en 

musique. 

De ce fait, quelles sont les contributions issues de la participation à un 

projet de recherche international pour la formation du chercheur en éducation 

musicale ? Quelle est l'importance de ce type de projet pour la formation 

professionnelle des personnes impliquées ? 

Dans ce contexte, ce travail a pour but d'identifier les principales 

contributions de la formation des jeunes chercheurs participants à un projet de 

coopération internationale en éducation musicale entre l'Université Fédérale de 

Ceará (Brésil) et l'Université Laval (Canada). 

Afin de mieux appréhender ce thème, nous pouvons élargir les perspectives 

des programmes d'études supérieures en musique du pays et encourager la création 

de nouveaux projets de coopération internationale pour les étudiants de premier 

cycle, en maîtrise4 et en doctorat. 

                                                
4 Maîtrise est la même chose que master. Au Québec on utilise plus communément maîtrise. 
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Pour répondre aux questions précédentes, une étude de cas a été réalisée 

dans le cadre du Projet de coopération internationale entre le Brésil et le Canada. Un 

questionnaire en ligne, ainsi que des conversations informelles avec les doctorants 

participants ont été utilisé comme outils de collecte de données afin de mieux 

comprendre les contributions de ce projet.  

Ainsi, le travail est divisé en quatre parties : l'internationalisation au sein du 

programme d'études supérieures en musique au Brésil ; la présentation du projet de 

coopération internationale ; la méthodologie et l'analyse des données, en expliquant 

l'importance et la contribution de ce projet pour les enseignants / chercheurs en 

musique, et les considérations finales du travail. 

L'internationalisation de l'enseignement supérieur au Brésil 

Le premier point important de cette thématique est lié à la compréhension 

du terme internationalisation. Utilisé dans différents pays de différentes façons et 

avec des significations différentes, nous pensons à l'internationalisation comme 

“une série d'activités telles que la mobilité académique pour les étudiants et les 

enseignants ; réseaux internationaux, associations et projets ; nouveaux programmes 

académiques et initiatives de recherche5" (KNIGHT, 2012, p. 22).  

L'internationalisation est souvent pensée dans cette perspective et 

assumée par beaucoup comme stratégie et insertion dans le monde globalisé (FEIJÓ, 

2014), à l’origine dans l'enseignement supérieur du processus de Bologne.  

                                                
5 [...] a series of international activities, such as academic mobility for students and teachers; 
international networks, partnerships and projects; new international academic programs and 
research initiatives. 
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Pour Dias Sobrinho (2005, p.4), le processus de Bologne « est le bilan 

formel d'un processus important qui vise à créer une convergence solide dans 

l'enseignement supérieur européen, afin de répondre de manière adéquate et 

efficace aux problèmes, opportunités et défis qui se sont posés par la mondialisation 

de l'économie ». 

En outre, pour les pays en développement, comme le Brésil par exemple, 

cette internationalisation peut être considérée comme une stratégie d'insertion dans 

le monde globalisé, ce qui signifie, d’une part élargir les propositions théoriques et 

méthodologiques et d’autre part, entrer de manière timide mais croissante dans le 

monde de la recherche internationale. 

Le projet de coopération internationale en Education Musicale  

Le projet intitulé « Étude interculturelle sur les pratiques musicales à 

vocation sociale : regard croisé Canada-Brésil » a été l’unique projet en Sciences 

retenu à l’appel du programme PGCI6/DFATD7 de la CAPES en 2016. Il a été aussi 

l’unique projet provenant d’une région du nord ou nord-ouest du pays.  

Le projet possède plusieurs partenariats avec des universités au Brésil et au 

Canada, et compte sur la participation d’environ 23 professeurs (13 canadiens et 11 

brésiliens). Il contient également des étudiants de premier cycle, de maîtrise et de 

                                                
6 Programme Générale de cooperation internationale qui a pour but selectioner projets de 
cooperation universitares de projets de recherche et fomenter les echanges internationaux 
entre les instituitions d’Enseignement.  
7  Programme d’appui à l’echange scinetifique entre groupes de recherches brésiliens et 
canadiens et à la mobilité academique entre les deux pays. 
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doctorat impliqués dans les activités. 

 
Figure 1 : Présentation de l'équipe interdisciplinaire de recherche. 

Source : Dubé (2017) 

Le projet propose initialement de :  

[...] constituer une équipe de recherche 
interdisciplinaire composée d'étudiants de troisième 
cycle et de chercheurs canadiens et brésiliens où la 
mission sera d'étudier les pratiques musicales, 
pédagogiques, culturelles et sociales des espaces non 
institutionnalisé qui utilisent l'enseignement de la 
musique comme un facteur important pour le 
développement humain et la motivation pour le 
développement social des jeunes issus de 
communautés socialement vulnérables au Canada et 
au Brésil (DUBÉ ET NASCIMENTO, 2015, p.4). 
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 Et, en tant qu'objectif scientifique, il vise à “identifier, avec la contribution 

des relations interculturelles et interdisciplinaires, les relations transversales et les 

similitudes culturelles et sociales qui surgiront des deux espaces pédagogiques non 

institutionnalisé choisis pour ce projet” (DUBÉ ET NASCIMENTO, 2015, p.4). 

Le projet vise également à former les étudiants en maîtrise et doctorat dans 

une perspective interdisciplinaire et interculturelle axée sur la recherche, respectant 

« les réalités socioculturelles de chaque pays impliqué dans la musique pratiquée dans 

les communautés et les contextes sociaux » (DUBÉ ET NASCIMENTO, 2015, p. 4). 

 Dans ce contexte, le projet a été divisé en missions de travail visant à diriger 

les activités des chercheurs des deux pays au cours de la recherche. Le projet en est 

actuellement à la première mission sur terrain qui a permis à quatre étudiants de 

l'Université Laval de venir à Fortaleza pour participer de la recherche avec des 

étudiants et professeurs brésiliens.   

Méthodologie 

Afin de récolter l’avis de chaque doctorant sur l’importance de travailler sur 

un projet de coopération scientifique international, nous avons utilisé l’étude de cas 

comme stratégie d’investigation. Le cas choisi a été le groupe de doctorants 

participant du projet de recherche en coopération internationale formé par six 

étudiants.  

En tant que sources d’informations, nous avons utilisé des conversations 

informelles (systématisées dans un journal de bord), ainsi qu'un questionnaire en 

ligne contenant les questions suivantes:  
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Figure 1 : Questionnaire utilisé pour la recherche. 

Source : Produit par l'auteur. 

Le questionnaire a été réalisé par l'intermédiaire de l'outil Google docs et 

envoyé à tous les participants du projet (quatre étudiants de l'Université Laval et deux 

étudiants de l'UFC). Seulement un étudiant de l’Université Laval n'a pas répondu au 



III CIEMS - MÚSICA E COLABORAÇÃO: Perspectivas para a Educação Musical 

 50 

questionnaire. Pour maintenir l'anonymat des impliqués et pour les différencier dans 

la description des rapports, les sujets seront appelés EM1, EM2, EM3, EM4 et M18.   

À partir de l'analyse des questionnaires et des conversations informelles, 

nous abordons les trois principales catégories qui nous ont guidées : 

1. Intérêt pour le projet de recherche et voyage dans un autre pays ; 

2. Activités développées et leur importance ; 

3. Contributions du projet. 

Pour la première catégorie, il est important de souligner leurs 

connaissances par rapport au projet, leur participation active à cette recherche 

internationale et les contributions partagées par les superviseurs impliqués dans les 

activités qui ont orienté les doctorants vers les missions de travail. La deuxième 

catégorie a pour but de montrer si les activités développées par les étudiants ont eu 

une importance dans leur formation. Dans la troisième catégorie, nous soulignons 

plus objectivement les contributions du projet.  

Analyse de données et discussion 

Importantes différences sur la manière d’apprendre la musique ont été 

remarquées par les jeunes chercheurs québécois au Brésil. Leurs questionnaires 

indiquent “la manière dont ils (les jeunes brésiliens qui étudient la musique au 

CUCA9) apprennent la musique leur permet de se familiariser avec cet art, en allant 

                                                
8 Sur les cinq étudiants qui ont participé à la recherche, un seul n'est pas diplômé en éducation 
musicale, mais dans le domaine de la musicologie. 
9 Le Centre urbain pour la culture, l'art, la science et le sport (CUCA) est un espace dans la 
ville de Fortaleza qui reçoit des étudiants de différents groupes d'âge (entre 15 et 29 ans) et 
possède une variété d'activités de formation musicale, les cours de danse, les cours 
d'informatique et aussi les sports. 
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à leur rythme et sans avoir de la pression” (M1). L'utilisation toujours présente des 

téléphones cellulaires, a était aussi un aspect remarqué par cette doctorante.  

EM3 a souligné que “en plus des activités dans les espaces de recherche du 

projet, il était également possible d'en savoir plus sur la réalité de l'enseignement de 

la musique dans les écoles des deux pays”. Au Québec, par exemple, l'un des 

doctorants a accompagné plusieurs visites du professeur de stage de l'université. Ce 

fait lui a permis de mieux comprendre le programme de musique dans les 

établissements scolaires, la formation et la performance des étudiants de premier 

cycle de l'Université Laval.  De plus, il a pu connaitre l’application des méthodes des 

instruments à vent utilisées dans les disciplines. Comme l’enseignement et 

l’apprentissage de ce types d’instruments font partie de son sujet de thèse, en tant 

qu’enseignant de cette discipline au Brésil, il a considéré ce fait de grande importance 

pour leur formation professionnelle. 

 

Considérations finales 

Sur la base de l'analyse précédente et des discussions au cours des activités 

du projet, nous comprenons davantage la pertinence formative d'un tel projet 

international pour la formation des étudiants directement impliqués dans le 

processus (principalement les doctorants participants), ainsi que les contributions de 

ceux qui ne sont pas directement impliqués dans les activités, et comment le projet 

peut envisager différents niveaux d'éducation dans les deux pays. 

En outre, nous comprenons l'importance de ce type de projet pour la 

formation à la recherche de ceux impliqués tant dans la partie ethnographique que 
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dans le développement de questionnaires, de discussions éthiques et culturelles (et 

ici le développement d'une autre langue est inclus) ainsi que les aspects 

pédagogiques de la compréhension de la pratique développée dans les espaces non 

institutionnalisés. 

Il est important de souligner qu'il s'agit d'une recherche initiale axée sur 

les doctorants participant à la recherche dans les deux premières missions de travail, 

et que cette recherche sera élargie plus tard par d’autres chercheurs impliqués dans 

le projet de coopération internationale pour une meilleure compréhension de celui-

ci. En outre, on s'attend à ce que ce travail encourage d'autres universités, d’autres 

étudiants du Brésil et d'autres pays au travail coopératif dans le domaine de la 

musique et à la mobilité universitaire si pertinente pour la formation des enseignants. 
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O ensino coletivo de instrumentos musicais no IFCE de Sobral: aprendizagem 

colaborativa e seus reflexos na formação dos estudantes  

The musical instruments collective teaching at IFCE - Sobral: collaborative 
learning and its reflexes in student training 
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Abstract: This work is part of a research that has been carried out in a master's degree and 
proposes an investigation that takes as an object the extension projects in the music area  
developed by the Sobral IFCE campus. These projects offer Sweet Flute, Chant and Clarinet 
courses, reaching as the target audience students of these courses, as well as an external 
community. From an exploratory study, it was possible to perceive, in these courses, the 
interactions’ existence, experiences’ exchanges and mutual cooperation, between the 
participants promoting, this way, a collaborative musical learning in these contexts. Given this 
assumption, the present study proposes a research, in order to answer the following questions: 
In what way a collaborative learning can intervene in the musical and human formation of the 
students involved in these projects? How has this learning been reflected in their daily actions? 
The general objective of this study is to comprehend as the music teaching, through 
collaborative learning, has reverberated on the musical and human formation of the students 
involved and then to identify possible occurring changes in their "daily life" (Certeau, 2014). 
 
Keywords: Collaborative teaching; collective teaching. Musical and human training. 

 
1.   Introdução 

 
Este trabalho é um recorte de uma pesquisa que vem sendo realizada 

a nível de mestrado no Prof-Artes/UFC10 que toma como objeto de investigação os 

                                                
10 O Prof-Artes é um programa de Mestrado Profissional (Stricto sensu) em Artes com área de 
concentração em Ensino de Artes, reconhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação, sendo um curso em rede 
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Projetos de Extensão na área de música desenvolvidos pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) campus de Sobral.  Estes projetos 

trabalham o ensino-aprendizagem de música através dos cursos de Flauta Doce, 

Canto Coral e Clarinete atingindo como público alvo alunos e servidores da própria 

instituição e demais membros da comunidade externa. 

A Educação Musical, nestes cursos, é proporcionada por meio da 

metodologia do Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais (ECIM). Por tratar do 

ensino em grupo, esta metodologia pode proporcionar de forma natural, atividades 

de colaboração dos alunos com o professor e dos alunos entre si. 

Diante deste pressuposto, o presente estudo realizou uma 

investigação, a fim de responder as seguintes questões: De que forma a aprendizagem 

colaborativa pode intervir na formação musical e humana dos estudantes envolvidos 

nestes projetos? Como esta aprendizagem tem sido refletida em suas ações 

cotidianas?  

O objetivo geral deste estudo foi compreender como o ensino de 

música, por meio da aprendizagem colaborativa, tem repercutido na formação 

musical e humana dos alunos envolvidos e a partir de então, identificar possíveis 

mudanças ocorrentes em seu "cotidiano" (CERTEAU, 2014).  Neste sentido, 

elencamos como objetivos específicos: identificar a existência de colaboração, bem 

como a interação social e afetiva entre os “praticantes” dos projetos. 

Para tanto, realizamos um estudo exploratório a fim de 

compreendermos melhor o nosso objeto de estudo e instigar o nosso olhar 

investigativo ao seu respeito. Este estudo exploratório contou com a coleta de 

                                                
nacional com 11 Instituições de Ensino Superior Associadas. A pesquisa em questão é 
desenvolvida da Universidade Federal do Ceará. 
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informações através de conversas informais com os participantes, bem como a 

observação das aulas, ensaios e apresentações artísticas. 

Apresentamos neste trabalho os resultados preliminares identificados 

a partir deste estudo exploratório. 

 

2.   Reflexões acerca do ensino colaborativo no contexto cotidiano do 
ensino coletivo 

  
Quando falamos de cotidiano neste trabalho estamos fazendo menção 

a teoria das práticas cotidianos do sociólogo francês Michel de Certeau (2014). Esta 

teoria nos possibilitou refletir sobre o fazer educativo e o poder emancipatório do 

ensino de música através de um olhar diferenciado nos colocando no lugar do “outro” 

e observando suas diferentes “maneiras de fazer”, “táticas” e “estratégias” 

(CERTEAU, 2014). 

As diferentes “maneiras de fazer” dos “usuários” em um ambiente de 

ensino coletivo podem estimular naturalmente a prática da colaboração. Neste 

contexto é possível identificar algumas ações que podem exemplificar este 

pressuposto, como por exemplo, para superar uma deficiência identificada, seja esta 

individual ou grupal os alunos muitas vezes recorrem aos próprios colegas 

observando, perguntando, sugerindo, ou até mesmo executando, procurando 

estratégias para superar as dificuldades juntos. Assim, é possibilitado a troca de 

experiências e ajuda mútua entre os alunos.   

De acordo com Tourinho (2007): “Pode-se argumentar em favor do 

ensino coletivo que o aprendizado se dá pela observação e interação com outras 

pessoas, a exemplo de como se aprende a falar, a andar, a comer” (TOURINHO, 
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2007, p. 6).  A partir de informações obtidas em uma pesquisa, esta autora elenca 

seis princípios básicos que caracterizam o ensino coletivo. Dentre estes destacamos 

o segundo princípio como sendo totalmente aplicável ao ensino colaborativo: 

“acreditar que todos aprendem com todos”.  

De acordo com este princípio os alunos aprendem de forma mútua, 

desta forma, o professor pode ser visto como uma espécie de modelo enquanto os 

demais colegas seriam vistos como espelhos. Assim, a partir de observações e de 

comparações é possível haver correções, sem a necessidade de interromper alguma 

prática ou uma performance coletiva.     

Acreditamos que o ensino colaborativo esteja presente no cotidiano 

do ensino coletivo e que este pode emergir de várias formas a partir das necessidades 

dos alunos por meio de suas diferentes “estratégias”. O ensino colaborativo pode 

estimular em seus “usuários” “táticas” e “antidisciplinas” diante de sua realidade 

como por exemplo, na aula de música, mas por outro lado, pode ir mais além e refletir 

no cotidiano social dos alunos estimulando a sociabilidade e a cooperação. 

 

 

3.   Estudo exploratório 

 
O estudo exploratório nos cursos de extensão de canto coral, flauta 

doce e clarinete foi realizado entre os meses de agosto a dezembro de 2017. A nossa 

intenção era que, a partir deste estudo pudéssemos ampliar o nosso olhar 

investigativo diante do nosso objeto e identificar características presentes nos cursos 

capazes de nortear a pesquisa. De acordo com Quivy (2008), 
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a função do estudo exploratório é revelar ao 
investigador alguns aspectos do fenômeno estudado 
em que o pesquisador por si só não teria descoberto, 
complementando e ampliando o olhar investigativo 
com outras informações como: pistas para reflexão, 
ideias ou hipóteses para o trabalho, tomar consciência 
das dimensões e das características de um 
determinado problema. (QUIVY, 2008, p. 69-70 
apud BENVENUTO, 2012, p.26). 

 

Neste sentido, trabalhamos com a observação participante, levando 

em consideração o fato de a pesquisadora também atuar como professora de música 

nos cursos investigados. Este tipo de observação estimula a sensibilidade do 

pesquisador quanto ao seu objeto de estudo e o autoconhecimento já que ele também 

se configura como um dos sujeitos da investigação. De acordo com Kleber (2006), 

neste tipo de estudo o pesquisador também é ao mesmo tempo observado e isto exige 

habilidades e estratégias. 

  

A observação participante no contexto das ações e a 
entrevista, em diferentes modalidades, são estratégias 
adotadas para se construir um conjunto de 
informações sobre o que se pensam os sujeitos a 
respeito de suas próprias experiências, suas vidas, 
seus projetos, enfim, de sua existência. Muitas vezes, 
os significados que as pessoas dão aos fenômenos 
estão introjetados nas entrelinhas de suas falas e/ou 
manifestações (Kleber, 2006, p. 47). 
 

Sabemos da importância e da complexidade deste tipo de observação. 

É preciso ficar atento e perceber os mínimos detalhes, portanto, utilizamos como um 

suporte a este instrumento, o diário de campo, no qual se tomava nota dos diferentes 
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fenômenos ocorrentes durante os momentos de aula, ensaios e de apresentações.  

Este material se constitui como uma fonte de dados para a análise posteriores, pois 

contém as minhas primeiras impressões a respeito do campo empírico relacionadas 

aos aspectos comportamentais, relações interpessoais entre os praticantes além de 

depoimentos em conversas informais. 

Devido ao fato destas atividades serem recentes nesta instituição a 

tomamos como práticas experimentais que podem e devem, ao longo do processo, 

irem se ajustando e se solidificando tanto estruturalmente quanto 

metodologicamente. A partir do primeiro ciclo e do estudo exploratório foi possível, 

inclusive, realizar várias adaptações nos cursos que possibilitaram o aprimoramento 

e uma maior abrangência dos mesmos. 

 

4.   Resultados preliminares 

 

A partir do estudo exploratório pudemos verificar a existência de uma 

forte identificação dos usuários dos cursos de extensão com a atividade musical e 

obter informações relacionadas ao desempenho destes cursos, bem como da 

metodologia de ensino aplicada. Neste estudo damos ênfase as características 

identificadas relacionadas a prática da colaboração no contexto investigado. 

 Em relação aos cursos identificamos algumas características 

específicas dos cursos como, por exemplo, a interação entre os membros é um ponto 

relevante (Fig. 1). Os alunos do curso de canto coral, por exemplo, relataram que a 

partir das atividades dos ensaios e apresentações, acabaram obtendo entre os 

membros vínculos de amizades que se refletem inclusive, fora da sala de aula.  
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Um ponto relevante no curso de Flauta Doce foi o interesse pela 

teoria musical. Foi identificado em aula diversos momentos em que os alunos 

conversavam entre si e procuravam esclarecer dúvidas em relação a elementos da 

teoria musical (Fig. 2).  

 
FIGURA 1 – Exemplo de interação entre os alunos de 
canto coral. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 
FIGURA 2 – Exemplo de diálogos sobre teoria musical. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

A partir deste estudo exploratório foi possível, inclusive, 

reformulamos os cursos para o segundo ano de execução, mantendo os aspectos que 

deram resultados positivos, como a metodologia do ensino coletivo que permitiu 
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agregar um maior número de alunos dentro de um mesmo espaço de tempo e 

estimulou ações colaborativas e relações de cooperação mútua (Fig. 3).  

 

 
FIGURA 3 – Exemplo de cooperação mútua entre os alunos. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Este ensino tem permitido uma troca de conhecimentos e contribuído 

com o desenvolvimento dos alunos promovendo, inclusive, a construção de vínculos 

e de relações afetivas. Neste contexto, “cada corpo é um elemento assinado por 

muitos outros” (CERTEAU, 2014 p. 159). 

Outro fator que foi possível identificar durante o estudo exploratório 

foi a mudança de postura dos membros dos três grupos em relação a sua participação 

nos grupos. Estes passaram a ver a atividade musical com mais seriedade e isto pode 

ser confirmado através da sua participação ativa nas aulas, ensaios e apresentações.  
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5.   Considerações finais 
 

A partir deste estudo foi possível conhecermos melhor o nosso objeto 

de investigação e delinear a nossa metodologia.  Foi possível perceber durante as 

aulas, além do exercício da fruição e da criação artística conjunta, momentos de 

descontração e de colaboração entre os participantes.  

Apresentamos diversas reflexões a respeito do ensino colaborativo, 

ressaltando que o contexto investigado trabalha com a metodologia do ensino 

coletivo. Neste sentido, buscamos contribuir para o aprimoramento didático 

metodológico deste contexto e incitar a prática de exercícios onde possam ser 

explorados a colaboração e a sua relação com as experiências individuais dos alunos. 
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Abstract: The present work aims to analyze how the development of initiation and 
approach to teaching in Music, starting from the analysis and reflection around the 
discourses of the students enrolled in the activity of Curricular Supervised Internship 
of the Music Course - Licenciatura of the Federal University of Ceará, in the year 
2016. The methodology of the research was based on the qualitative analysis and the 
interpretation of the testimonies collected in the field diary and reports that were 
written by the trainees of the classes of Supervised Stage I and II. The analysis and 
reflection on the reality of the school context in the Arts classes, based on the 
testimonies of the trainees, proved to be a promising investigative path, since it 
presented a panoramic view on the difficulties faced by the professors of Arts and 
licenciandos in Music as well, glimpsed possibilities and alternatives for the 
improvement of this field of knowledge. It is concluded, therefore, that the teaching 
and learning experience allowed the trainee to measure the school as a possible 
professional space, noting: a) the availability of musical instruments for use in 
Curricular activities of Music in the turn and contraturno; b) the expectation and 
good receptivity of the students for the Music classes and; c) finally, the 
understanding of the trainees that the school is a field of work to be won by musical 
educators with a lot of responsibility and commitment. 

Keywords: Supervised Internship; Music in the School; Music Teaching. 
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1. Introdução 

O presente trabalho tem como intuito compartilhar como ocorre o 

desenvolvimento de iniciação e aproximação com a docência em Música, a partir da 

análise e reflexão em torno dos discursos dos discentes matriculados na atividade de 

Estágio Supervisionado Curricular Obrigatório do curso de Música – Licenciatura 

da Universidade Federal do Ceará (UFC), Campus Sobral, do primeiro semestre 

2016, os quais foram compilados, catalogados e sistematizados para utilização na 

presente pesquisa. Tal perspectiva em torno da riqueza de informações presentes nos 

relatórios dos estudantes de Música durante o Estágio Supervisionado é 

compartilhada por Mateiro, quando afirma que: 

A partir dos textos dos relatórios de estágio buscamos, 
de um lado, sinais correspondentes à formação das 
estudantes, à sistematização na hora de planejar, aos 
seus sucessos e fracassos narrados após cada aula e, de 
outro lado, analisamos a riqueza dos documentos 
escritos enquanto registro em si, como uma forma de 
diário que, durante a prática pedagógica – período em 
que o relatório é elaborado e escrito – funciona como 
um recurso de expressão e exposição de idéias e 
sentimentos, concepções e angústias, enfim, uma 
narrativa viva de um processo cuja importância para a 
formação do professor é essencial. Procuramos, 
através da sistematização dos conteúdos, estratégias 
de ensino, atividades, objetivos e suas diferentes 
vivências práticas, desvendar algumas das concepções 
que formam as visões de ensino de música dessas 
estudantes. (MATEIRO, 2003, p. 91) 
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Portanto, compreende-se que a análise e a reflexão sobre a realidade do 

contexto escolar nas aulas de Artes, a partir dos depoimentos dos estagiários, revela-

se como um caminho investigativo promissor, pois apresenta in loco uma visão 

panorâmica sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores de Artes e 

licenciandos em Música como, também, vislumbra possibilidades e alternativas para 

a melhoria desse campo do conhecimento. 

2. Apresentando o Estágio Supervisionado no Curso de Música da UFC/Sobral 

O Estágio Supervisionado Obrigatório no curso de Música – Licenciatura 

da UFC/Sobral é regulamentado pelo Manual de Estágio Supervisionado11, o qual 

está organizada em quatro momentos formativo-pedagógicos: a) o Estágio 

Supervisionado I (5º semestre do curso) que compreende o momento de observação 

e análise inicial do estagiário em torno da estrutura da escola para investigar o 

desenvolvimento e a articulação do ensino de Música na referida instituição. O nível 

de ensino contemplado para inserção do estagiário é a Educação Infantil ou o Ensino 

Fundamental I (séries iniciais: 1º ao 5º ano); b) o Estágio Supervisionado II (6º 

semestre do curso) propõe um trabalho de intervenção e regência com atividades de 

educação musical nos contextos de turno e contraturno da escola. O nível de ensino 

de atuação continua o mesmo de Estágio Supervisionado I; c) o Estágio 

Supervisionado III (7º semestre do curso) abrange o trabalho de observação, 

intervenção e regência de ações curriculares de educação musical, no nível de Ensino 

                                                
11 Para maiores informações sobre o Manual de Estágio Supervisionado do curso de Música – 
Licenciatura da UFC, ver o link do documento disponibilizado no site do curso: 
<http://www.musicasobral.ufc.br/v2/wp-content/uploads/2014/07/Manual-
Est%C3%A1gio-Curricular-Obrigat%C3%B3rio_Vers%C3%A3o-Final.pdf> 
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Fundamental (séries finais: 6º ao 9º ano) ou Ensino Médio; d) o Estágio 

Supervisionado IV (8º semestre do curso) compreende ações de observação, 

intervenção e regência de atividades curriculares pedagógicas em Música em 

contextos não-escolares ou escolares não-regulares – escolas especializadas de 

música, escolas de educação inclusiva, EJA12, ONG13, OSCIP14. Conforme Manual, 

recomenda-se que os estagiários atuem em duplas ou trios junto as instituições, no 

intuito de possibilitar uma melhor reflexão e o compartilhamento de experiências 

entre os envolvidos (UFC, 2014, p. 8-9).  

A distribuição da carga horária contemplada pelo estagiário e o suporte 

para o acompanhamento/orientação das atividades de Estágio Supervisionado estão 

sistematizadas da seguinte forma: 

O período do Estágio Supervisionado no curso de 
Música – Licenciatura da UFC/Campus Sobral tem, 
ao todo, 400h (quatrocentas horas) de estágio, 
divididas em 100h (cem horas) semestrais durante 
quatro semestres. Em cada semestre, a distribuição 
das 100h (cem horas) da atividade de Estágio 
Supervisionado, corresponderá a um período de 16 
semanas, com uma carga horária semanal de 6 horas e 
15 minutos, as quais serão distribuídas da seguinte 
maneira: 3 (três) aulas, de 50 minutos na escola, 
conforme o horário acordado entre o estagiário e a 
instituição de ensino; além de 45 minutos semanais 
para planejamento e avaliação das aulas observadas 
e/ou ministradas pelos estagiários no decorrer da 
semana. Por último, o tempo destinado à orientação 
do estagiário no curso de Licenciatura em Música da 

                                                
12 Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
13 Organização Não-Governamental (ONG). 
14 Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). 
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UFC/Sobral, sobre o trabalho a ser feito na escola, 
corresponderá à 2h (duas horas) de orientação 
coletiva com o professor da disciplina de Estágio 
Supervisionado para fundamentação teórico-
pedagógica no acompanhamento das atividades a 
serem realizadas no contexto escolar e 1h (uma hora) 
de orientação com o professor de Orientação 
Individual, responsável por auxiliar na supervisão das 
atividades desenvolvidas pelo estudante. (UFC, 
2014, p. 7-8) 

 De acordo com os elementos apresentados, é possível perceber que a 

proposta de Estágio Supervisionado do curso de Música – Licenciatura da 

UFC/Sobral, visa ampliar o contato real dos estagiários com contextos de ensino 

diversificados (escolares e não-escolares), além de propiciar um constante estímulo à 

reflexão e a troca de experiências entre os licenciandos em torno dos aprendizados 

vivenciados em sala de aula. 

3. Experiências e Reflexões a partir do Estágio Supervisionado no Curso de 
Música – Licenciatura da UFC/Sobral: Caminhos e Desafios 

Os elementos apresentados a seguir, foram catalogados a partir da leitura 

e análise dos diários de campo de dezoito (18) estagiários15 da turma de Estágio 

Supervisionado I, do primeiro semestre de 2016. Tais depoimentos, foram postados 

em um grupo fechado criado no Facebook, denominado “Estágio Supervisionado – 

                                                
15 Como este trabalho é um recorte investigativo de uma pesquisa em desenvolvimento, pode 
ocorrer de não estar contemplado no corpo do texto o depoimento de todos os participantes 
da pesquisa, uma vez que foram priorizados apenas os relatos que eram mais representativos 
de cada categoria analisada. 
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Música UFC/Sobral16”, que foi idealizado para funcionar como um ambiente virtual 

para troca e compartilhamento de experiências docentes em torno da experiência de 

observação/intervenção no ambiente escolar.  

Com base nos depoimentos assimilados, pode-se perceber um conjunto 

de categorias que vão sendo estruturadas a partir dos apontamentos destacados pelos 

estagiários nos diários de campo, as quais revelam uma postura atenta, curiosa e 

reflexiva dos mesmos de aproximação com a prática docente em Música e que serão 

apresentadas a seguir. 

3.1 Experiência de observação do contexto escolar e das aulas de Artes 

A experiência semanal de observação e caracterização da escola, permite 

que os estagiários adentrem na rotina escolar e tomem conhecimento das 

dificuldades enfrentadas pelos docentes, ao mesmo tempo, possibilita que o 

estagiário desmistifique alguns preconceitos individuais em torno da prática docente. 

Aqui os relatos dos estagiários, fazem menção a diversas ações do cotidiano da escola 

que são fundamentais no processo de constituição da formação do docente: 

Estagiário 1217: Tivemos a felicidade de participar da 
reunião pedagógica de junho. Foi um momento de 

                                                
16 É importante dizer que a escolha pela postagem no ambiente virtual do Facebook foi 
discutida e acordada com toda a turma, pois se verificou a vantagem de ser um espaço de uso 
cotidiano pelos estudantes, além de ter a facilidade de postagem simultânea do relato escrito, 
fotos e vídeos em torno das experiências de campo. Outro aspecto necessário de ser frisado é 
que as informações coletadas e partilhadas no referido grupo pelos estagiários são de uso 
exclusivo e limitado apenas aos participantes da atividade de Estágio Supervisionado em 
Música – Licenciatura da UFC/Sobral. 
17 Todos os estagiários que participaram da pesquisa tiveram seus nomes omitidos, no intuito 
de preservar a identificação dos mesmos e garantir os princípios estabelecidos pelo comitê de 
ética em pesquisa. 
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interação entre os professores do anexo da escola e da 
própria sede. (09/06/2016) 

Outra característica revelada na fala dos estagiários foi com relação a 

análise em torno dos instrumentos musicais disponíveis na escola e a questão da 

armazenagem desses equipamentos no ambiente escolar. 

Estagiário 16: Ficamos sabendo da existência de 
instrumentos musicais na escola e pedimos permissão 
para verificá-los. Todos estavam “guardados” em uma 
sala, juntamente com materiais esportivos, de 
limpeza, além de outras tralhas. Os instrumentos, 
amontoados entre si, mas melhores conservados, 
eram os de sopro (tuba, trompete, trombone de 
marcha) guardados em seus respectivos cases. Havia 
ainda, flautas doces, uma conga, tambores de 
percussão. Os violões, coitados, já estão, 
praticamente, sem utilidade. (12/05/2016) 

Além disso, é muito comum nos depoimentos dos estagiários o relato das 

interferências na aula de Artes devido ao início do período de avaliações internas ou 

externas da escola, como pode ser observado no depoimento abaixo:  

Estagiária 10: Neste dia, ao chegarmos na Escola, nos 
foi informado que as turmas estavam em prova devido 
a preparação dos alunos para as avaliações externas e 
que, a partir daquela semana, não mais haveria aula de 
Arte/Música no semestre a fim de priorizar as 
disciplinas de Português e Matemática. 
(20/05/2016) 
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Tal constatação é um problema recorrente da rede de ensino municipal 

de Sobral, assim como é apontado por Gennilffson Araújo em seu trabalho 

monográfico: 

[...] a disciplina de Artes é considerada, em muitos 
casos, como a disciplina que se “encaixa com 
jeitinho”, que pode sofrer cortes ou intervenções, que 
não tem “importância”, em que o espaço pode ser 
utilizado para outras práticas, tornando-se uma 
disciplina negligenciada sempre em detrimento de 
outras como, por exemplo, Português e Matemática, 
que são consideradas competências exigidas pelas 
avaliações externas (ARAÚJO, 2016, p. 41-42). 

3.2 A utilização da Música enquanto recurso didático complementar no 
ambiente escolar 

Alguns depoimentos dos estagiários fazem uma forte crítica a utilização 

da Música no contexto escolar apenas para o suporte ou apoio no desenvolvimento 

de algumas rotinas escolares. O relato abaixo corrobora com essa perspectiva em 

torno do uso da Música como elemento secundário ou disciplinar para atividades 

educativas diversas.  

Estagiário 12: Interessante ressaltar que há sempre 
presença de músicas para as atividades propostas. 
Música do “Menino Bobo” (quando [as crianças] 
estão bastante dispersas); Música para ajudar a 
recolher os brinquedos, a limpar a sala, a deixar a sala 
em ordem; Música para ficar em silêncio; Música do 
dia da semana. (13/04/2016) 
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É contrassenso ver como a música está tão presente na escola, uma vez 

que perpassa um conjunto de atividades envoltos na rotina e no cotidiano escolar, 

ainda que de maneira informal/secundária, e, ao mesmo tempo, é um campo do 

conhecimento que não tem reconhecida a sua importância na concretude formal do 

currículo escolar. Fonterrada corrobora com tal pensamento ao afirmar que: 

[...] via de regra o professor de artes é considerado o 
festeiro da escola, aquele que ajuda os alunos a 
passarem seu tempo enquanto se recuperam dos 
esforços empreendidos com as disciplinas 
consideradas “importantes”. Ele é um professor que 
tem de abrir seu espaço na comunidade escolar a 
cotoveladas, pois seu trabalho não é reconhecido 
como de igual valor ao de seus colegas de outras áreas 
do conhecimento. A maneira como é encarada a 
disciplina de artes na escola brasileira atual é reflexo 
de uma “visão de mundo” que valoriza o saber e as 
técnicas, e vê a arte como entretenimento ou 
passatempo. (FONTERRADA, 2008, p. 229) 

Os destaques feitos pelos estagiários demonstram que, a partir da análise 

e das constatações do trabalho de educação musical desenvolvido nas escolas, ainda 

existe um posicionamento da gestão escolar local que reflete à utilização da música 

enquanto recurso didático ou ferramenta complementar de outras áreas do 

conhecimento. 

4. Considerações Preliminares da Pesquisa 

A presente caminhada investigativa, permitiu perceber o quanto a 

experiência formativa do Estágio Supervisionado em Música da UFC/Sobral foi 
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enriquecedora e reflexiva para os seus participantes, promovendo a constituição de 

uma consciência gradativa sobre as reais dificuldades e possibilidades existentes na 

área de atuação do licenciado em Música.  

O trabalho possibilitou constatar o despreparo formativo dos professores 

de Artes no ambiente escolar; a falta de incentivos do poder público na oferta de 

formação continuada junto à área de Artes/Música; a carência de material didático de 

apoio para trabalhar o conteúdo de Artes; a falta de competência das gestões 

escolares em gerenciar e armazenar os equipamentos e instrumentos musicais da 

escola; as interferências ocasionadas pelas avaliações externas na aula de Artes. 

Contudo, é muito empolgante ver também que a inserção do estagiário na 

escola, traz alguns ganhos para o fortalecimento do conteúdo de Música no contexto 

escolar, permitindo ao estudante-estagiário vislumbrar a escola como um espaço 

profissional possível, averiguando que: a escola possui alguns instrumentos musicais 

para uso em atividades curriculares de turno e de contraturno; existe uma expectativa 

e receptividade enorme dos alunos da escola para com as aulas de Música que 

privilegiem o fazer musical; a compreensão dos estagiários de que a escola é um 

campo de trabalho a ser conquistado pelos educadores musicais com muita 

responsabilidade e comprometimento. Tais apontamentos, demonstram que, aos 

poucos, temos condições de ocupar o espaço escolar para ensinar Música.  

Por fim, compreende-se que as mudanças pela melhoria nas aulas de 

Artes/Música, certamente, virão (cedo ou tarde!), a depender do nosso grau de 

engajamento e comprometimento para transformação dessa realidade. Para que tais 

mudanças ocorram é preciso garantir aos licenciandos uma experiência de Estágio 

Supervisionado em Música de qualidade, com uma boa sistemática de organização 

didático-pedagógica e com um adequado embasamento teórico. Enfim, que 
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possibilite a vivência pedagógica do estudante-estagiário ao se enxergar enquanto um 

agente mobilizador desta mudança. 
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Abstract: The usage of digital educational games in processes of teaching and learning has 
been grown strongly since the availability of new tecnologies to our Society. In this paper, we 
present the Learning Object called “O Som no Labirinto”, which the goal is the development 
of the auditive perception of musical instrument timbres. The game was built through the game 
engine Unity 3D, together with the programming language javascript and designed for 
children between 4 and 8 years old. It consists in the challenge of helping a character to get out 
of a maze, guiding it through the recognition of the sound of many musical instruments. The 
software conception was based on the pedagogical ideas from Schafer (2001) and Guia e 
França (2015), an was developed using the spiral model with prototypes, process that envolved 
a interdisciplinar team formed by a interface designer, a project manager, a music education 
specialist and a programmer. The design brings digital art technics creating then a user-
friendly interface, which tries to guide the player in a fluid and intuitive way. Moreover, the 
recording of actual instrument recording was used, what makes the sound quality better then 
through the use of MIDI files. In the current stage of developing, the game has activities with 
woodwind instruments in a prototype for web browsers. In the next prototypes, another 
families of instruments will be included, and versions of the program for different platforms 
will be ready to lunch for mobiles and tablets. Tests about the pedadogical eficiency of the game 
with children are about to carried out, making possible the improvement the application. 

Keywords:  Musical Education, Learning Object, Instruments Recognition. 
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Introdução 

Atualmente, as tecnologias digitais são amplamente utilizadas como 

mediadoras de processos de ensino-aprendizagem em diversas áreas, inclusive na 

Música. Uma busca rápida na internet nos permite facilmente localizar uma grande 

quantidade de recursos para Educação Musical, elaborados nos mais diferentes 

formatos (áudio, vídeo, softwares, websites, aplicativos para smartphones etc.) e 

voltados para uma diversidade de público, que inclui desde crianças em idade pré-

escolar, até adolescentes e adultos. 

Brandão (1996) apresenta um dos primeiros estudos acerca de softwares 

elaborados especificamente para Educação Musical. Nesse trabalho, o autor chama a 

atenção para uma variedade de programas de computador direcionados à 

aprendizagem da teoria musical, da composição, da análise musical e da história da 

música. Entretanto, a obra destaca que a maioria desses recursos foram 

desenvolvidos com foco meramente comercial, sem qualquer preocupação com os 

aspectos pedagógicos específicos do ensino de Música. 

Hodiernamente, percebe-se que houve um pequeno incremento nesse 

quadro, todavia ainda predominam, no campo específico da Educação Musical, 

recursos digitais de orientação puramente comercial, que carregam erros conceituais 

de apresentação do conteúdo musical, ou simplesmente reproduzem práticas 

pedagógicas ultrapassadas. 

O presente trabalho apresenta o Objeto de Aprendizagem (OA) “O Som no 

Labirinto”, que, voltado para o desenvolvimento da percepção dos timbres de 

instrumentos musicais, foi implementado utilizando o motor de jogos Unity e tem, 

como público-alvo, crianças de 4 a 8 anos. 
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Inicialmente, será explicada a proposta pedagógica que embasa esse objeto. 

Em seguida, apresentar-se-á a metodologia empregada para a implementação do OA, 

que envolveu uma equipe interdisciplinar composta por pesquisadores e estudantes 

das áreas de Informática Educativa, Design de Jogos e Educação Musical. Serão 

descritas também as características e funcionalidades do produto elaborado, 

tomando como referência o primeiro protótipo já disponível do mesmo. Por fim, 

mostrar-se-á as próximas etapas da pesquisa, que envolvem melhorias no protótipo 

citado, além do processo de testagem e utilização do jogo em contextos reais de 

aprendizagem. 

Referencial Teórico 

Wiley (2000) define Objeto de Aprendizagem como “qualquer recurso 

digital que pode ser reutilizado para o suporte ao ensino”. Logo, é possível elaborá-

los utilizando diversos formatos e mídias específicas, desde uma simples 

apresentação de slides até uma simulação complexa em meio computacional. A 

variedade de linguagens utilizadas em OAs para mediar os processos de ensino-

aprendizagem inclui imagens, animações, sons, arquivos de texto, hipertexto etc. 

Objetos de Aprendizagem devem ter um objetivo educacional definido e 

que estimule o pensamento reflexivo do estudante. Além disso, espera-se que a 

aplicação desses recursos não esteja restrita a um único contexto educacional 

(BETTIO; MARTINS, 2002). 

As principais vantagens do uso de OAs, destacadas na literatura 

(LONGMIRE, 2001), são: flexibilidade, uma vez que os objetos devem ser simples, 

permitindo sua reusabilidade com baixo custo de manutenção; fácil atualização, pois 
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as informações relativas aos OAs, estando no mesmo banco de dados, são atualizadas 

sem dificuldades em tempo real; customização, que permite arranjar diversos 

Objetos de Aprendizagem da forma mais conveniente, de acordo com as 

necessidades de cada contexto educacional; e, finalmente, interoperabilidade, visto 

que se espera que tais recursos operem em variadas plataformas de ensino. 

O Objeto de Aprendizagem “O Som no Labirinto” foi desenvolvido a partir 

das concepções de paisagens sonoras de Schafer (2001) e das propostas de Jogos 

Educacionais para Educação Musical de Guia e França (2015). A narrativa do jogo 

se propõe a imergir a criança em uma história de fantasia, favorecendo o seu 

engajamento na atividade. Nessa história, o personagem Péricles se perdeu em um 

labirinto tentando recuperar suas partituras e a única possibilidade de encontrar a 

saída é com a ajuda do usuário, que deve guiá-lo a partir do reconhecimento dos sons 

de diversos instrumentos. 

Desenvolvimento 

Design 

Para o desenvolvimento da identidade visual do OA, foram contemplados 

três pontos principais de base: a área do conhecimento em que o objeto se insere 

(Artes); o contexto histórico acerca dos labirintos; e o público-alvo da aplicação. 

Sendo assim, no intuito de conceber uma obra imagética de caráter 

artístico, bem como levando em consideração que a estrutura arquitetônica que dá 

nome ao jogo nos evoca facilmente o antigo mito grego do Minotauro ou os suntuosos 

jardins dos castelos da Europa Renascentista (FIGURA 1) — ainda que haja exemplos 

desse tipo de construção desde 2000 a.C. no norte do Egito (MATTHEWS, 1922) 
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—, foi eleita como referência inicial para o projeto a estética cinética, expressiva e 

realista presente nas esculturas greco-romanas da Antiguidade Clássica e retomada 

nas artes visuais europeias durante o intenso movimento cultural ocorrido entre os 

séculos XIV e XVI (PROENÇA, 2007). 

 

 
FIGURA 1 – Labirinto Clássico Europeu, 
visitado em Campos do Jordão-SP durante 
o desenvolvimento do projeto. 

Posto isso, avançando-se no rumo da história, logo se optou por empregar 

características do estilo Disney na composição, uma vez que, a partir do longa-

metragem animado Branca de Neve e os Sete Anões (1938), tal abordagem apresenta 

um aspecto ilustrativo refinado, detalhista e factual, que foi desenvolvido sob 

influência das imagens dos livros infantis europeus na intenção de se manter uma 

aparência crível, mas ainda familiar ao universo das crianças (ELA, 2001). 
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Outra marca utilizada no trabalho refere-se ao padrão sombrio e nebuloso 

que, pelo o ar de mistério, cativa a atenção de meninos e meninas desde o fim dos 

anos 60 com as séries de Hanna-Barbera — Scooby Doo (1969), A Família Adamms 

(1973), Coragem, o cão covarde (1995) etc. — e, mais recentemente, com as 

produções cinematográficas sobre monstros lendários, como o Hotel Transilvânia 

(2012) dos estúdios Sony Pictures Animation. 

Chegando-se, então, ao visual definitivo do OA, que se manifesta por um 

estilo de arte digital semirrealista de detalhes regulares, têm-se, na tela principal do 

jogo, feita em 3D através da plataforma Unity, texturas pintadas por intermédio das 

ferramentas de pincel do programa Photoshop; enquanto as demais, elaboradas em 

2D também no software da Adobe, contêm noções de profundidade e volume 

alcançadas pela aplicação das técnicas chiaroscuro 18  e perspectiva (linear e 

atmosférica)19.  

Ademais, o uso do retângulo áureo serviu para orientar a disposição dos 

elementos dos quadros, como pode ser conferido na FIGURA 2.  

 

                                                
18“O termo chiaroscuro refere-se ao sombreamento que varia de mais claro a mais escuro em 
uma forma ilustrada, com o objetivo de fazê-la parecer tridimensional. Seu uso tem uma longa 
história na Arte; Leonardo da Vinci referiu-se ao chiaroscuro da seguinte forma: Aquele que 
supera todos os outros neste aspecto da arte merece o maior louvor” (DOYLE, 2002, p. 16). 

19Perspectiva linear trata-se da “utilização de linhas e pontos de fuga para criar 
profundidade” (LENCASTRE; CHAVES, 2003, p. 407), enquanto que, com a perspectiva 
atmosférica, o efeito é causado “pelas mudanças gradativas nas cores à medida que se afastam 
do observador. Normalmente, as cores ficam mais fracas em croma, mais intensas em valor e 
mudam o matiz para a faixa do roxo e do azul arroxeado” (DOYLE, op. cit., p. 355). 
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 FIGURA 2 – Aplicação da proporção áurea na tela inicial do OA. 

Tal retângulo, cujos lados estão na razão de 1 para  (0,61083...) ou de 

 para 1,  

é considerado como o mais agradável aos olhos. 
Muitos trabalhos famosos de arquitetura e arte, tais 
como o Partenon grego, a catedral de Chartres e 
alguns quadros de Leonardo da Vinci, foram baseados 
no retângulo áureo. [...] Hoje sabemos que  aparece 
também na natureza — por exemplo, na margarida, no 
girassol e na concha do molusco náutilo — em 
particular nas proporções do corpo humano 
(LAURO, 2005, p. 36). 

Com base nisso, todos os elementos do objeto, embora 

independentes entre si, compõem uma unidade coesa, na qual formas, texturas e 

cores dos planos de fundo, botões, logotipo e personagem transitam, ao longo das 

telas, entre expressões lúdicas e simultâneas da natureza, dos dispositivos 

tecnológicos atuais e dos produtos artesanais, engendrando um híbrido de arte 

tradicional e digital. 
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Programação 

A princípio, visando-se criar uma arquitetura de labirinto propriamente 

dita, a ideia para a programação de “O Som no Labirinto” era mais complexa. 

Destarte, o primeiro programador começou a codificar um sistema randômico que 

construísse tal estrutura (FIGURA 3) e, dessa forma, sempre que o utilizador 

principiasse uma partida, um labirinto seria criado aleatoriamente e os elementos da 

mecânica de jogo se adequariam à edificação que fosse formada, gerando-se as 

questões requeridas ao usuário, bem como suas opções de respostas — inicialmente, 

uma correta e três erradas. 

 

 
FIGURA 3 – Concept original da ideia do OA (esq.) e estruturação preliminar 

deste (dir.). 

Com o ingresso de um novo programador, o processo foi reformulado a fim 

de otimizar as linhas de código. Por conseguinte, estabeleceu-se que, ao invés de 

originar um labirinto, o programa faria uma ilusão de tal estrutura. Assim, ao começo 

de cada jogada, o personagem estaria posicionado em frente a três opções de entrada, 

envolvidas em uma névoa muito densa. Em seguida, ao se escolher uma entre as 

alternativas de resposta, Péricles se dirigiria a uma dessas aberturas, imergindo no 
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opaco nevoeiro. Ao finalizar a travessia, o menino chegaria, então, ao mesmo cenário, 

dando a impressão de que ele havia entrado em outra área do labirinto. 

Aplicando essa solução, eliminou-se a necessidade de fazer um algoritmo 

que gerasse aleatoriamente a edificação, acelerando e simplificando o 

desenvolvimento.  

Passada a fase de planejamento, a produção foi realizada no motor gráfico 

Unity (UNITY, 2017) com a utilização de PlaceHolders. Logo, o primeiro passo foi 

criar um código que delineasse possibilidades de itinerários corretos a serem 

seguidos pelos usuários, itinerários esses que se estabeleceriam a partir de uma 

sequência de respostas certas. Dessa maneira, hoje, o OA encontra-se alicerçado em 

um algoritmo de caminhos pré-definidos, que faz com que, ao princípio das partidas, 

o programa escolha um desses caminhos de modo arbitrário. 

O próximo passo se deu pelo estudo de movimentação, examinando-se 

várias funções do motor Unity para viabilizar a movimentação de um objeto que mais 

tarde foi substituído pelo modelo 3D do personagem. Uma solução provisória foi 

escolhida para a movimentação e o trabalho voltou-se para os elementos da interface: 

botões que, ao serem pressionados, faziam tocar o som do instrumento; botões de 

respostas que ativavam o código de movimentação do personagem; e, por último, 

botões para chamada de uma imagem contendo informações do instrumento. 

Terminada a implementação dos botões, chegou a vez de aplicar o design: 

os sprites, as texturas e os modelos 3D ao projeto. Os botões e telas foram trocados 

pelas artes finais (FIGURA 4) e o personagem tridimensional foi inserido, levando o 

desenvolvimento para o próximo estágio: a programação da animação e o retrabalho 

do algoritmo de movimentação. 
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FIGURA 4 – Evolução da interface de “O Som no Labirinto”. 

A fase mais demorada de todo o projeto aconteceu durante o retrabalho do 

algoritmo de movimentação, sendo investigadas várias maneiras de fazer o modelo se 

mexer e experimentadas numerosas possibilidades de código na tentativa de 

solucionar os diversos problemas que envolviam, principalmente, o deslocamento do 

modelo e da câmera que o seguia. 

A parte final da produção se tratou da implementação da animação de 

abertura e de encerramento do OA, além de outras telas, como menus e painéis de 

informações. 

Considerações Finais 

Atualmente, o Objeto de Aprendizagem aqui apresentado encontra-se na 

fase de avaliação, já tendo sido testado múltiplas vezes pela equipe desenvolvedora a 
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cada estágio. Outrossim, encontram-se em elaboração novos protótipos com mais 

funcionalidades. O jogo passará a ter, por exemplo, níveis de dificuldade que 

envolverão outras famílias de instrumento. Em alguns desses níveis, o usuário deverá 

lidar com o reconhecimento de timbres de instrumentos de famílias distintas. Um 

quadro resumo, com o rendimento geral do jogador durante o uso do OA, também 

será acrescentado, permitindo ao usuário acompanhar sua evolução na realização da 

tarefa.  

Além disso, serão feitas testagens do recurso, em contextos de 

aprendizagem real, com crianças dentro da faixa etária ao qual o jogo é indicado, no 

intuito de verificar a usabilidade do objeto; o interesse das crianças pelo recurso; a 

jogabilidade; a interface de usuário; e possíveis erros ainda não detectados pela 

equipe criadora.   

Por fim, a redução do tamanho dos arquivos do Objeto de Aprendizagem e 

a otimização de seu desempenho computacional, em termos de requisitos gráficos e 

de utilização da memória, serão tratados como prioridade no desenvolvimento das 

próximas versões.  
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Abstract: The present research studies the way children learn music through creative process 
and corporal movement, as pedagogical resource. The hypothesis of this research is that 
learning music: vocal pitch, rhythm reproduction, melodic identification and pulse; it is 
facilitated when the focuses of the work are the body movement’s practices during the creative 
process. The postulates of this research, related to learning and human development, are based 
on Lev S. Vigotski’s cultural- historical theory (2020, 2014). The study of the movement 
comes from the perspective of Rudolf Laban (1978, 1990) and is thought along with Modern 
Educational Dance. The treatment of the corporal movement is linked with the four factors of 
movement: Time, Space, Flow and Weight. As for the creative process, this study is referenced 
in the perspective of the following two theoretical names: Vigotski (2014) and Laban (1990). 
At the end of the study, we attest that it is possible to learn the following musical contents: vocal 
tuning, rhythmic reproduction, melodic identification and pulse using the creative process 
associated with body movement as a pedagogical tool in choir singing lessons. 

Keywords: Creative process; corporal movement; children choir. 

Este artigo busca refletir sobre o processo criativo associado ao movimento 

corporal como ferramentas pedagógicas no canto coral infantil, a partir de duas 

concepções teóricas representadas aqui por Vigotski (2014) e Laban (1990).  
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O conceito de educação para Vigotski se delineia diante da organização de 

novas reações e elaboração de novas formas de comportamento em que as 

modificações ocorrem por meio das experiências do próprio ser, e o conhecimento 

passa pela experiência pessoal, exigindo do aluno não só perceber, mas também 

reagir. O educador influencia diretamente na educação da criança por intermédio de 

mudanças correspondentes ao meio.  

Nesta compreensão, a importância da experiência do aluno no processo de 

aprendizagem relaciona-se ao papel de receber o conteúdo ativamente.  

Vigotski (2014), compreende que a relevância pedagógica está na 

preparação e orientação dos comportamentos da criança para o amanhã, delegando à 

imaginação e, por conseguinte ao desenvolvimento e exercício da criatividade, a 

principal força no processo da concretização desse objetivo. A criatividade para 

Vigotski (2014), assume o lugar de atividade humana criadora de algo novo. O 

cérebro além de reproduzir e conservar as experiências passadas, também cria, 

combina e relaciona a partir de elementos dessas experiências vividas.   

Consequentemente, tudo o que não faz parte do meio natural, ou seja, tudo 

que nos rodeia que é produto do nosso universo cultural, foi produzido pelo homem 

e é produto de sua imaginação. Diante disso, a criatividade não privilegia pessoas 

talentosas, autoras de grandes obras ou de importante aperfeiçoamento técnico. 

Quando é atribuída esta concepção à criatividade, é possível compreender que os 

processos criativos são constatados em toda a sua intensidade prontamente na 

infância. 

A capacidade de criação na infância e o estímulo a essa capacidade, são as 

grandes questões para o desenvolvimento geral e maturação da criança. A brincadeira 

infantil é grande palco para esse encontro criativo, pois ao observarmos os 
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personagens vividos pelas crianças neste ambiente, percebemos o mais legítimo 

processo criativo.   

Com relação à atividade criativa, Vigotski (2014) compreende que ela não 

surge subitamente, mas lentamente e de forma gradual. Em sua perspectiva, em cada 

etapa do desenvolvimento há uma expressão particular, uma forma própria de 

criatividade.  Desta maneira, os mecanismos da imaginação e da atividade criativa 

estão intimamente ligados por meio da vinculação entre fantasia e realidade.  

Esta relação entre realidade e imaginação estudada por Vigotski (2014), 

aponta para uma estreita ligação entre estas duas dimensões. Ao colocar a imaginação 

como uma função vital e necessária ao processo de criação, assinala quatro formas 

básicas de vincular fantasia e realidade. 

A primeira vinculação refere-se a que qualquer ato imaginativo se compõe 

sempre de elementos tomados da realidade e extraídos da experiência humana já 

vivenciada. Assim, o autor referido acima, defende que “quanto mais a criança vir, 

ouvir e experimentar, [...] quanto mais elementos da realidade a criança tiver à sua 

disposição na sua experiência, mais importante e produtiva, em circunstâncias 

semelhantes, será sua atividade imaginativa.” (VIGOTSKI, 2014, p. 13). 

A segunda associação entre fantasia e realidade diz respeito às 

características, à qualidade e ao tipo de conexões elaboradas entre imaginação e 

realidade, estabelecida na realização final da fantasia junto a determinados elementos 

complexos da realidade. Assim, este resultado não reproduz somente o que foi 

assimilado pelo sujeito por meio de experiências passadas, mas concebe a partir 

dessas experiências, novas combinações. 

Nessa continuidade, a segunda forma submete-se inteiramente à primeira 

descrita. E esses produtos da imaginação constroem-se a partir desses elementos 
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elaborados e transformados da realidade, sendo necessário dispor de grande reserva 

de experiência acumulada para podermos construir com esses elementos as imagens 

de que falamos (VIGOTSKI, 2014, p. 14).   

Aqui, temos uma interdependência entre imaginação e experiência, dado 

que na primeira forma a experiência contribui com a imaginação, e na segunda, a 

imaginação contribui com a experiência. Assim, a imaginação torna-se um meio para 

ampliar a experiência do homem, possibilitando o acesso a conteúdos que nunca 

havia visto. 

A terceira forma de vinculação relaciona-se à descrição do mecanismo 

psicológico referente à ligação emocional em relação à realidade. Segundo Maheirie 

(2003), 

Toda emoção se manifesta em imagens concordantes 
com ela, de tal forma que as reações corpóreas, 
impressões, ideias e imagens constituem um todo que 
se unifica a ela. Nesta perspectiva, os sentimentos 
tendem a dominar outras dimensões da vida e 
“qualificar” o mundo de acordo com nosso estado de 
ânimo, porque, se estamos alegres, corpo, 
pensamentos, impressões e imagens constituem um 
“mundo alegre”. (MAHEIRIE, 2003, p. 151).  

Com tal característica, a representação criativa contempla a esfera afetiva, 

pois o fator emocional move a fantasia e representa o aspecto mais subjetivo e interno 

da imaginação.  

Por último, a quarta forma de ligação entre realidade e fantasia, diz respeito 

à relação entre experiência e a criatividade. Esta acontece pelo produto da fantasia 

evidenciado como algo completamente novo e, quando objetivado, introduz-se a este 
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plano modificando as pessoas e outros objetos. Com tal força ativa, ao ser 

materializado esse produto, volta-se para a realidade apto a transformar essa mesma 

realidade, concluindo-se assim um ciclo de criação humana.  

A atividade imaginativa depende da experiência, das necessidades e 

interesses nos quais se origina. Para Vigotski (2014) as necessidades e os desejos tão 

somente já são capazes de produzir alguma coisa, considerados como estímulos e 

molas motores. A existência dessas condições coloca em movimento o processo 

imaginativo, revivendo as impressões das excitações nervosas proporcionando 

material para o seu funcionamento.  

Laban (1978) compreendia que a expressão externa era uma forma de 

manifestação de um esforço – effort –, em que, afloram impulsos, desejos, sensações 

e pressões internas. O referido autor fala de effort como origem ou aspecto interior 

do movimento, no qual, está destinado aos impulsos internos a partir dos quais se 

originam o movimento. Esses movimentos, segundo Laban (1978), são munidos de 

características naturais como fluência, tempo, espaço e peso. Com tal característica, 

o effort produz o movimento por meio da mecânica motora intrínseca ao movimento 

vivo. 

O movimento em Laban é um elemento básico para a vida e encontra-se em 

todos nós. Assim, para que possamos desfrutar toda a sua potência e estímulo, 

necessitamos adquirir a consciência de seu significado aprendendo a reconhecer seus 

princípios e experimentando todas as suas formas. Em qualquer ação corporal, o ato 

de mover-se acontece quando o corpo, ou parte dele, passa de uma posição espacial 

à outra. Para observar e compreender os detalhes motores do movimento, Laban 

estabelece um sistema composto pela combinação de quatro fatores básicos: peso, 

espaço, tempo e fluência.  
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Na ação do movimento, o peso inerente ao corpo – ou parte dele – 

permanece suspenso ou conduzido a um determinado espaço, dentro de um tempo 

com certo fluxo, que irá estabelecer as qualidades do movimento. Para Laban, olhar 

para estas propriedades do movimento, por meio de atividades que visam vivências 

conscientes dessas ações, pode acarretar o desenvolvimento de atenção, intenção e 

decisão: 

O domínio do movimento, por conseguinte, não tem 
valor apenas para o artista de palco, mas para todos 
nós, na medida em que todos nos vemos a braços, 
conscientes ou inconscientemente, com a percepção 
e com a expressão. O indivíduo que aprendeu a 
relacionar-se com o Espaço, dominando-o 
fisicamente, tem Atenção. Aquele que detém o 
domínio de sua relação com o fator esforço-peso tem 
Intenção; e quando a pessoa se ajustou no Tempo, tem 
Decisão. (LABAN, 1978, p. 131). 

A intervenção pedagógica desenvolvida nesse estudo, ocorreu em uma 

escola pública de Curitiba/PR, localizada na região central da cidade.  Os 

participantes da pesquisa foram treze crianças de 7 a 12 anos de idade, os quais 

participaram de uma avaliação de conhecimentos musicais relativas às variáveis pulso, 

reprodução rítmica, resolução rítmica corporal, altura e afinação vocal. 

Na referida avaliação, a variável afinação vocal distinguiu-se dos outros 

resultados alcançados pelos participantes. A apropriação do conteúdo afinação vocal 

se deu mediante as vivências de atividades corporais associadas às atividades 

musicais. A comparação entre o conhecimento musical dos participantes, avaliado 

inicialmente, e o resultado apresentado por eles na avaliação ao final das intervenções 



III CIEMS - MÚSICA E COLABORAÇÃO: Perspectivas para a Educação Musical 

 96 

pedagógicas apontou uma tendência maior à média de acerto em todas as atividades 

propostas. No entanto, os resultados apresentados na tarefa afinação vocal se 

destacaram com o aumento da média de acertos apresentados pelos participantes na 

Avaliação Final. 

A intervenção pedagógica possibilitou aos participantes desse estudo, a 

aprendizagem musical – afinação vocal, reprodução rítmica, identificação melódica e 

pulso – e criação corporal por meio dos domínios do movimento Peso, Tempo, 

Espaço e Fluxo.  

No que se refere ao uso do corpo para adequação do repertório construído 

pelo grupo coral, observamos que o emprego do movimento corporal proporcionou 

aos participantes maior motivação e eficiência em seus esforços para a adaptação e 

resolução de problemas no repertório coral, levando-os a melhor execução de 

dinâmica, fraseado, pulso, interpretação vocal e clareza rítmica e melódica. Nesta 

perspectiva, a apropriação dos conteúdos musicais – afinação vocal, reprodução 

rítmica, identificação melódica e pulso –, por meio dos movimentos corporais – 

mediante os domínios de Peso, Tempo, Espaço e Fluxo –, se tornam eficazes por 

fundamentar-se em atividades corporais, criativas e musicais que valorizam os traços 

e características de movimento de cada participante.  

A construção do repertório musical e apresentação dos movimentos 

corporais propostos pelos participantes mediante as atividades do Sistema Laban, 

dispuseram de vivências que proporcionaram a expressão de suas características e o 

contato com suas experiências anteriores na resolução de tarefa musical e corporal. 

Relacionado a esta conduta, ressaltamos as observações de Vigotski (2010), que 

considera a relevância da mediação do pesquisador na organização do meio social 

para o desenvolvimento dos participantes.  
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A perspectiva de Vigotski (2014) contribuiu para o entendimento de que o 

processo criativo é produto do contexto histórico e cultural, e ocorre considerando 

as experiências anteriores do indivíduo. Experiências apoiadas pelas possibilidades 

existentes no contexto social no qual o sujeito está inserido. Nenhum processo 

criativo acontece sem a existência de condições materiais e psicológicas necessárias 

para o seu desenvolvimento. Assim, os pressupostos da Dança Educativa de Laban 

auxiliaram na compreensão de que seria necessário promover experiências corporais 

e consecutivamente musicais, as quais culminaram em performances expressas na 

construção e interpretação do repertório coral infantil. 
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Abstract: The internet has new notions of alternatives for the teaching of music in distant 
places, becoming an important tool in the democratization of music teaching. The present 
article seeks to establish reflections on how theories, such as: Connectivism. Transactional 
Distance and Meaningful Learning, which, ven, can subsidize the teaching of music at a 
distance and contribute potentially with the pedagogical development of musical education. In 
this perspective, the article also aims to broaden the dialogue between the teaching of music in 
the face-to-face modality and its teaching in the distance modality. A methodology used in the 
work and a bibliographical research, with a qualitative interpretation of texts by authors like 
Moore (2002), Gohn (2009), Siemens (2004) and Moreira (2012), among others that are 
fundamental to support the objective in the reflections . As a result of the discussion on 
Distance Education (EaD) and the aforementioned theories, we believe that we must continue 
to seek methodological subsidies for teaching discursion promoters in defense of the 
development and improvement of musical studies, in the EaD modality that, according to the 
authors studied, are capable of boosting face-to-face teaching. 

Keywords: Connectivism, Music in EaD, Transactional Distance. 

Palavras iniciais 

Este artigo é resultado de uma breve pesquisa bibliográfica objetivando 

fundamentar nossas reflexões em torno do ensino de música à distância, da 

aprendizagem significativa e das transações didáticas ativas e dialogais; em 
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consonância com a autonomia do aluno. Para avançar a discussão, abordamos as 

ideias de alguns autores como Gohn (2009) e Siemens (2004) que operam no campo 

da tecnologia digital à distância e de outros como Moreira (2012) e Moore (2002) 

que enxergam a aprendizagem como um caminho de interação entre professor 

conhecimento e aprendiz. Nessa perspectiva, entendemos que os principais atores 

do processo de ensino-aprendizagem trocam experiências para uma estruturação 

significativa dentro de uma relação didática à distância mediada pelas tecnologias 

computacionais e digitais onde o conhecimento é construído através de redes 

conectadas.  

Conectivismo e ensino de Música à distância 

O pesquisador Gohn (2009, p. 282), afirma que há séculos o processo de 

ensino-aprendizagem da música ocorre de maneira presencial; onde mestre e aluno 

interagem face a face, mas que o desenvolvimento tecnológico tem possibilitado 

temporal e fisicamente o transporte de conteúdos. Nessa perspectiva, a era digital na 

qual vivemos atualmente, o processo de aprendizagem e de aquisição dos conteúdos 

de Música não ocorrem mais exclusivamente em salas de aula tradicionais ou em 

qualquer outro tipo de ambiente no qual o(s) professor (es) compartilha(m) o mesmo 

espaço físico e o mesmo tempo com seus aprendizes.  

Segundo Siemens (2004), a teoria do Conectivismo postula que o 

conhecimento é também construído através de redes de conexões. Dessa forma, 

enfatizamos que os profissionais da educação musical, especialmente os professores, 

precisam urgentemente apropriarem-se das novas teorias e modalidades de ensino e 

aprendizagem, pois, uma das tendências significativas na aprendizagem apresentadas 

por Siemens (2004) é que “A tecnologia está alterando (religando) nossos cérebros. 



III CIEMS - MÚSICA E COLABORAÇÃO: Perspectivas para a Educação Musical 

 101 

As ferramentas que utilizamos definem e moldam nosso pensamento” (SIEMENS, 

2004).  

Para subsidiar esses pressupostos teóricos de Siemens, e ao mesmo tempo 

articulá-los com nossas reflexões, recorremos a Gohn (2009) quando, ao discutir 

sobre o ensino a distância, afirma que assim como há possibilidades no EaD, há 

também dificuldades, pois na educação musical existem estudos de temas teóricos e 

práticos, bem como certos estudos da música, que precisam de recursos mínimos 

para a sua viabilização pedagógica. A esse respeito, o pesquisador enfatiza que não 

há estudo de apreciação musical sem a presença do som e que o treinamento auditivo 

requer a demonstração teórica com o recurso do áudio. Mas, que também o estudo 

de escalas e o encadeamento de acordes ficam incompletos somente com a 

exemplificação sonora. 

Nessa direção, compartilhamos com a ideia de Moreira (2012) ao afirmar 

que na aprendizagem significativa o processo é dinâmico e o conhecimento está 

sempre em construção. Para Gohn (p. 283), o conhecimento dos fatos e a ligação 

destes com a produção musical constituem os dois aspectos básicos da história da 

música. O autor salienta que a aprendizagem a distância sempre existiu, porém, com 

publicações impressas e sem a presença dos áudios para exemplificação das obras. A 

esse respeito, julgamos pertinente compartilhar uma afirmação de Queiroz (2005): 

“Toda atividade de ensino da música requer o desenvolvimento de práticas que 

devem se caracterizar como expressões musicais significativas e não simplesmente 

como um conjunto de exercícios para a assimilação de aspectos técnicos e 

estruturais” (QUEIROZ, 2005, p. 55). Segundo Gohn (2009), no passado utilizava-

se o piano, por exemplo, para o estudo de teoria e percepção musical, mas que, hoje, 
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com a manipulação de softwares é possível a realização desse estudo independente 

de um instrumento musical.  

Como o ponto mais destacado neste tópico é a questão do ensino de música 

à distância e viabilizada pela internet, recorremos a mais uma concepção de Gohn ao 

expressar que o estado atual da educação musical a distância tem demonstrado 

poucas ações sobre forma de ensino-aprendizagem e que nesse aspecto as 

instituições ainda estão aderindo lentamente. 

Queiroz (2011) enfatiza que o computador conectado à internet é um 

veículo tecnológico capaz de envolver e criar um novo mundo para a música. O autor 

afirma o seguinte: 

A internet, como novo e mais poderoso veículo 
midiático dos últimos tempos, e sua junção ao 
computador, uma das mais substanciais ferramentas 
tecnológicas da atualidade, criaram um mundo para 
música em que mídia e tecnologia se (con) fundem, 
criando formas de produção, difusão e, 
consequentemente, de acesso ao fenômeno musical, 
antes inimagináveis (QUEIROZ, 2011, p. 140). 

As palavras de Queiroz, ressaltam a tamanha contribuição que a tecnologia 

computacional agregada à internet também vem prestando à transmissão de saberes 

relacionados com o campo da música.  

Aprendizagem significativa e distância transacional 

Interessados em avançar nas nossas reflexões em torno de ações capazes de 

promover o ensino de Música e, consequentemente, da sua aprendizagem de forma 
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significativa, apresentamos brevemente princípios norteadores de alguns autores. 

Nessa perspectiva, entendemos que os princípios da Aprendizagem Significativa de 

Ausubel e da Teoria da Distância Transacional de Moore devem favorecer 

esclarecimentos substanciais para o nosso estudo. Ainda nessa direção, e em 

articulação com trabalhos desenvolvidos com educadores da área musical, 

destacamos a seguinte afirmação de Campos (2006):  

As experiências de Schafer, Kaplan, Koellreutter, e 
Swanwick, confirmam o pressuposto de que respeitar 
o universo cultural dos alunos e seus conhecimentos 
musicais prévios contribui para uma aprendizagem 
musical significativa (CAMPOS, 2006, p.145). 

Para reforçar a pressuposição apresentada por Campos (2006), de que os 

conhecimentos prévios do indivíduo favorecem o processo de aprendizagem 

significativa, recorremos a Moreira (2012) quando este realiza uma síntese de parte 

da teoria cognitiva de Ausubel.  De acordo com Moreira (2012, p. 5), a aprendizagem 

é considerada significativa quando o aprendiz encontra significado em uma 

informação que para ele é nova, mas que essa informação, que também é chamada 

ideia, conceito ou proposição, é ancorada em conhecimentos preexistentes na 

estrutura cognitiva desse indivíduo, onde os conhecimentos modificam um ao outro.  

A respeito da teoria de educação à distância, Moore (2002) relata que em 

1972, através de tentativas de desenvolvê-la na Inglaterra - que mais tarde seria 

intitulada de “Teoria da distância transacional” – a mesma não apenas tratava de 

distância geográfica entre discente e docente, mas também de aspectos atrelados a 

um “conceito pedagógico”. Moore disserta que esse conceito 
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 [...] descreve o universo de relações entre professor-
aluno que são dão quando alunos e instrutores estão 
separados no espaço e/ou tempo. Este universo de 
relações pode ser ordenado segundo uma tipologia 
construída em torno dos componentes mais 
elementares deste campo – a saber, a estrutura dos 
programas educacionais, a interação entre alunos e 
professores, e a natureza e o grau de autonomia do 
aluno (MOORE, 2002, p. 2).  

O teórico argumenta que essa distância promove comportamentos 

peculiares na relação professor e aluno, onde o ensino-aprendizagem irá sofrer 

alterações psicológicas e comunicacionais de transposição didática. Segundo o 

autor, tal lacuna pode vir a ser um “espaço de potenciais mal-entendidos entre as 

intervenções do instrutor e as do aluno” (ibidem). Moore afirma que é nessa lacuna 

onde se encontra a teoria da distância transacional.  

Esses espaços entre professor e aluno que Moore (2002) discute são 

espaços variáveis que podem mudar de uma situação para outra, onde essa variação 

encontra-se também até em relações didáticas presenciais, sendo relativo em 

qualquer modalidade de ensino; seja presencial ou não. Entretanto, é interessante 

enfatizar que a prática de interações a distância é algo importante para uma melhor 

implementação e desenvolvimento da educação presencial. O teórico destaca que a 

distância transacional está subsidiada por três aspectos importantes: Diálogo, 

Estrutura e Autonomia do Aluno.  

Segundo Moore (2002), o Diálogo está elencado em interações 

recorrentes entre aluno e professor, tendo esse aspecto o intuito de ser realizado de 

maneira construtiva e de valor; onde não haverá partes passivas, mas sim ativas, 

trocando experiências para uma estruturação significativa de uma relação didática.  
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Outro aspecto importante discutido por Moore é a Estrutura. Esta deve ser 

referenciada em necessidades de produção, reprodução e flexibilização de objetivos 

educacionais, além também de reformulações de estratégias e métodos de avaliação. 

Essa parte é executada pelos meios de comunicação, regados por ideais filosóficos e 

emocionais oriundos da práxis docente. Vídeos, textos, áudios, teleconferências 

devem ser estruturados de maneira meticulosa e objetiva, a fim de serem ferramentas 

de complementação da prática presencial (MOORE, 2002). 

O terceiro aspecto ressaltado por Moore é a autonomia do aluno. O autor 

afirma que  

Uma vez que os alunos são atores da importância 
crucial na transação do ensino-aprendizagem, a 
natureza do aluno – principalmente o potencial para 
assumir a responsabilidade de aprendizagem 
autônoma – pode ter um importante efeito sobre a 
distância transacional em qualquer programa 
educacional. Parece existir uma relação entre diálogo, 
estrutura e autonomia do aluno, pois quanto maior a 
estrutura e menor o diálogo em um programa, maior 
autonomia o aluno terá de exercer (2002, p. 6).  

Esse senso de responsabilidade é um fator motivacional mediante essa 

“separação”, pois o feedback do aluno em relação a reações oriundas dessas 

interações a distância são aspectos fundamentais para uma construção da autonomia.  

As interações com os meios de comunicação e tecnologia precisam estar 

atreladas à prática docente, uma vez que a falta de experiência nesses recursos pode 

se tornar um ponto negativo para a prática presencial; e a não adesão à modernização 

tornará o docente um profissional obsoleto e com sua interação minada pelo não 
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aprimoramento em relação às novas ferramentas tecnológicas para a prática 

pedagógica. Mas também o uso em demasia desse recursos se revela como algo 

maléfico.  

Essa interação, descrita pelo teórico, não acontece somente com o 

professor, mas também com alunos; gerando uma aprendizagem colaborativa, na qual 

fica visível a autonomia e a responsabilidade originadas das trocas de informações 

entre os discentes. A interação acaba se tornando algo mais abrangente, onde a 

relação de ensino-aprendizagem não fica restrita somente ao professor e ao aluno, 

mas também a uma colaboração entre todos os atores do processo. Tais perspectivas, 

pontos de vistas e concepções serão compartilhadas nessas trocas e interações que 

são fomentadas a distância fazendo com que tais aspectos fortaleçam as práticas 

presenciais. 

Considerações 

Ao refletirmos sobre os pressupostos teóricos abordados nas seções 

anteriores percebermos o forte compromisso assegurado pelos autores em busca de 

melhorias no processo de ensino-aprendizagem, seja este presencial ou à distância. 

Destacamos, porém, que o foco principal da nossa reflexão é o desenvolvimento da 

aprendizagem musical do aluno. Ao resolvermos discutir sobre o Conectivismo de 

Siemens, é por acreditarmos que a era digital na qual vivemos hoje é inconcebível que 

o professor não interaja ativamente com as redes conectadas, pois como esse próprio 

autor afirma, as tecnologias digitais estão alterando até o nosso cérebro e, 

consequentemente, a nossa forma de aprender também é construída e reconstruída 

em processos dinâmicos e velozes.  
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Na perspectiva de Moore (2002), fatores Diálogo, Estrutura e Autonomia 

são facilitadores e motivadores potenciais das trocas ou transações significativas de 

conhecimentos. O autor teoriza que feedback é oriundo das transações à distância e 

também gerador da autonomia do aluno. Ressaltamos que segundo Moore (2002), a 

autonomia é um subsídio relevante para a construção da aprendizagem significativa. 

É justamente através dela que o aluno ganha seu espaço para o diálogo e 

questionamento. Nessa perspectiva, não é coerente que o ensino à distância, via 

internet, seja baseado apenas em reproduções de informações e com a ausência do 

inter-relacionamento entre professor, conhecimento e aprendiz.    

Reforçamos a nossa intenção de continuar buscando subsídios 

epistemológicos capazes de promover discursões em defesa do desenvolvimento e do 

aprimoramento de estudos musicais à distância. Por isso, compreendemos a 

modalidade da EAD como uma tecnologia pedagógica capaz de potencializar o 

ensino presencia e a formação integral dos aprendizes. Somos também favoráveis à 

promoção da interação entre os alunos, pois acreditamos que esse processo pode 

conduzi-los à aprendizagem colaborativa e à promoção da autonomia. Estamos 

convictos de que cabe aos docentes a busca constante por novas ferramentas 

metodológicas e tecnológicas adequadas às necessidades de cada contexto 

educacional. Pensamos também que o presente trabalho pode contribuir com outros 

trabalhos interessados em discutir e refletir sobre o ensino de música através da 

Educação a Distância. Acreditamos, portanto, que essa modalidade tem o seu papel 

na promoção do processo de aprendizagem musical.  
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RODA DE CONVERSA MUSICAL: UMA ABORDAGEM COLABORATIVA 

EM EDUCAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA 

Maria das Dores Bezerra 
janeluh@gmail.com 

Musical Converse Wheel: A Collaborative Approach in Musical Education in School 

The work in question, the result of a masters research that encompasses musical appreciation, 
dialogue and critical formation of students, recognizes the impossibility of ignoring the mass 
access of students to the artistic works propagated by the Cultural Industry (ADORNO & 
HORKHEIMER, 1947). With this in mind, we advocate the need for the teaching of Music at 
school to innovate in its practices, in order to favor a critical posture of students about mass 
culture. To deny the influence of this access in the daily life does not corroborate with the 
dialogue (BOHM, 1998) between school, experience (BONDIA, 2002; BENJAMIN, 1987) 
and sense (DUARTE Jr., 2000). In this perspective, the objective of this study was to construct 
a pedagogical approach in musical education dialogued with students' daily life focused on the 
collaboration and construction of their critical perception. As a collaborative activity based on 
a qualitative and action research methodology, the Musical Conversation Wheel presupposed 
that the involvement and dynamic communication between several collaborators: students, 
musicians, teachers, among other participants, sharing their life histories and musical 
experiences, raised questions about their origins, influences, identifications, critical formation 
and musicality. Among the results obtained, the mediating collaboration of music 
professionals, welcoming participants 'identifications, contributed to the students' 
understanding of the condition of music as a product of the Cultural Industry. This 
methodological instrument indicated a paradigm shift regarding the practice of teaching and 
the transformation of art classes in the school into a space of critical and identity formation of 
the subjects. 

 
Keywords: Collaboration. Dialogue. Identifications. Musical education.  

 

Introdução 
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Inicialmente chamada Círculo de cultura, a ideia de contextualização da 

roda de conversa surgiu em 1950, na região nordeste do Brasil, a partir do método 

de trabalho do educador pernambucano Paulo Freire. Sua concepção pedagógica 

tomava por base as práticas transformadoras, instigando o diálogo, a curiosidade, a 

compreensão, a contextualização e a democracia, objetivando assim, a criticidade, a 

autonomia e a liberdade dos sujeitos. O educador entendia que as experiências da 

vivência de mundo, não podiam ser ignoradas no processo de ensino-aprendizagem.  

Esse trabalho pretendeu mostrar que, mesmo na escola tradicional, alheia 

às transformações da sociedade atual, é possível optar por metodologias que façam 

sentido e dialoguem com o cotidiano do aluno. A partir da ideia de círculo de cultura, 

na defesa de uma escola popular e comprometida com as relações sociais, Freinet20 

cria uma metodologia aberta ao diálogo, isto é, a roda de conversa para a educação de 

crianças. Com base no trabalho e na livre expressão, ele defende que seja o aluno e 

não mais o professor, o centro do ensino e aprendizagem, rompendo assim, com a 

pedagogia tradicional de ensino (SILVA, 2012, p.43-49). A saber, a roda de 

conversa consiste em: 

[...] um método de participação coletiva de debate 
acerca de determinada temática em que é possível 
dialogar com os sujeitos, que se expressam e escutam 
seus pares e a si mesmos por meio do exercício 
reflexivo. Um dos seus objetivos é de socializar 
saberes e implementar a troca de experiências, de 

                                                
20 Considerado o precursor da incorporação da Roda de Conversa ao trabalho pedagógico na 
Educação Infantil, o estudioso francês Celèstin Freinet (1896-1966), engajou-se nas 
questões políticas, defendendo o princípio liberal da propriedade privada, o anticlericalismo, 
a luta pela igualdade social e pela ajuda mútua e incentivo à cooperativa (SILVA, 2012, p.48-
49) 
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conversas, de divulgação e de conhecimentos entre os 
envolvidos, na perspectiva de construir e reconstruir 
novos conhecimentos sobre a temática proposta. 
(LIMA & MOURA, 2014, p. 101) 

Com isso em mente, é preciso compreendermos em que contexto essas 

práticas estão sendo propostas e desenvolvidas com os alunos. Isto posto, 

descrevermos, de forma breve, algumas particularidades acerca da localização social 

dos alunos–escola e bairro. Espaço de vivências onde expressam suas identificações 

e sensações de pertencimento. 

Análoga à realidade de outras escolas públicas do município, a Escola 

Jerônimo Freire dos Santos, local onde realizamos a pesquisa, não existe uma 

proposta pedagógica para o ensino das artes.  Com um escopo curricular rígido e 

excludente, não se permite que as artes ocupem um lugar nas prioridades da escola.  

Postura em desalinho com a Base Nacional Comum Curricular em que se prevê a 

criatividade e o estimulo critico como partes inerentes da nova cena educacional 

(BRASIL, 2017, p. 17). 

O bairro João Cabral é formado por construções residenciais de baixo 

custo, esgotos a céu aberto, vilas e ruelas que brotam em um território sem 

planejamento de ocupação, dividido por um assoreamento que marca o bairro de 

Leste a Oeste. Dessa característica surge o primeiro nome do bairro dado pelos 

próprios moradores “Grotas”, alcunha que ressurge nos apontamentos da crônica 

policial. Segundo dados do IBGE já em 2010, o JC, assim denominado por seus 

moradores, contava com a expressiva população de 17.859 habitantes colocando-o 

como o bairro mais populoso de Juazeiro do Norte, representando 7,15% da 

população total da cidade.  
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De acordo com o PDDU (2000, Lei 2569, p. 12), a divisão política dos 

bairros Lagoa Seca e João Cabral ocorre exatamente na Rua Virgínia de Mendonça 

em que a face Sul da via, onde está localizada a escola, pertence ao bairro Lagoa Seca, 

e o outro lado ao JC. A divisão política dos bairros, a bem da ordenação urbana não 

considerou a discrepância existente, pois em contraponto ao JC, a Lagoa Seca 

concentra mansões, condomínios, universidades particulares, clubes sociais, e toda 

uma infraestrutura necessária possibilitada reiteradamente, pela gestão da cidade.  

Explicada a localização social dos alunos, podemos adentrar em nossas 

acepções sobre a colaboração no contexto escolar dos sujeitos da pesquisa. Nesse 

ínterim, a colaboração é um grande gargalo para a efetivação de metodologias que 

façam sentido na escola. Dizer como a colaboração pode acontecer, em que 

condições e quais seriam os seus benefícios para a Educação Musical, são questões 

norteadoras alinhadas às que formulamos em nossa pesquisa de mestrado. Estas se 

constituíram relevantes na definição da Roda de Conversa Musical enquanto 

instrumento metodológico e atividade colaborativa entre alunos, professores e 

artistas da música.  

 

Metodologia 

Fruto de pesquisa de mestrado que enlaça apreciação musical, diálogo e 

formação crítica dos estudantes, esse artigo reconhece a impossibilidade de ignorar 

o acesso massificado dos alunos às obras artísticas veiculadas pela Indústria Cultural 

(ADORNO & HORKHEIMER, 1947). Atualmente, a Indústria Cultural atua como 

agente propagador e facilitador do acesso a trabalhos artísticos, uniformizando essa 

produção a bem da massificação de consumo. A tendência é seguir o modismo 
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propagado através dos veículos de comunicação de massa: rádio, TV, internet, entre 

outros. Nesse sentido, a música tem quantidade e qualidade vinculadas às demandas 

da Indústria Cultural.  

A concepção de diálogo (BOHM, 1989, p.7) representou o ponto de 

partida para a compreensão da história da música na vida dos estudantes e, 

consequentemente, das suas experiências e identificações. Nas palavras de Hall 

(2005, p.12), o sujeito pós-moderno é descentrado, fragmentado e suas identidades 

estão em constante mudança e transformação. Com base nessa teoria, levantamos a 

hipótese de que a Roda de Conversa Musical, possibilitaria sairmos de uma pedagogia 

que pensa o aluno enquanto sujeito cartesiano (HALL, 2005, p. 27) para um sujeito 

sensível, aberto às particularidades do mundo (DUARTE Jr., 2000, p.105).  

Nesse sentido, quanto à sua abordagem, utilizamos a pesquisa qualitativa, 

pois essa metodologia, “[...] aprofunda-se no mundo dos significados. Esse nível de 

realidade não é visível, precisa ser exposta e interpretada, em primeira instância, 

pelos próprios pesquisados”. (MINAYO, GOMES e DESLANDES, 2009, p.22).  

Quanto ao seu procedimento, adotamos a pesquisa-ação por nos 

possibilitar pesquisar e participar do processo de investigação (BRANDÃO, 1984, 

p. 13). Nesse sentido, Brandão (1987, p.72) defende que “A produção do 

conhecimento se realiza através da realidade social. A ação é a fonte do conhecimento 

e a pesquisa constitui, ela própria, uma ação transformadora”.  

Os instrumentos de pesquisa utilizados na coleta dos dados consistiram em: 

o diálogo, as observações não estruturadas e o diário de campo. Conforme a 

especificidade de cada instrumento, os registros ocorreram a partir de anotações em 

diário de campo, fotos, áudios e vídeos.  
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Entendendo que a metodologia “vem de cada professor e de sua interação 

com o mundo, com o conhecimento, com os alunos e com o processo educativo” 

(UJIIIE, 2013, p.15), optamos pela roda de conversa por suas diversas 

possibilidades, entre as quais estão: a emancipação dos sujeitos, a interação coletiva 

e a colaboração mútua. Nesse sentido, transpomos essa metodologia para as aulas de 

música e a nomeamos Roda de Conversa Musical, criando dessa maneira, um espaço 

de sentido (DUARTE Jr., 1981, p. 91) na escola.  

Resultados e discussão 

Com a colaboração dos artistas e professores de música, a Roda de 

Conversa Musical, resultou em um diálogo focado, suscitando questões relevantes 

sobre o lugar da Arte na escola. Cada colaborador contribuiu com sua história de vida 

e suas vivências musicais. Temas recorrentes e em voga no país como a Reforma do 

Ensino Médio, também fizeram parte do diálogo. Para um dos colaboradores e 

professor de música, tal proposta de mudança poderia representar um 

distanciamento entre a escola, as linguagens artísticas e os alunos.  

Utilizando uma linguagem bem próxima a dos alunos, os participantes 

também dialogaram a respeito da Indústria Cultural. Os colaboradores pediram aos 

alunos que não assistissem apenas às emissoras de TV cuja finalidade era vender e 

propagar o consumo. Sugeriram que conversassem mais com a família, pais, tios e 

avós, perguntassem sobre a música deles e buscassem informações na internet, em 

sites compromissados com a notícia e não com o consumo.  

Apesar da interação com os primeiros colaboradores, cantando juntos, 

questionando e comparando suas vivências, percebemos que os alunos demonstram 
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maior interesse nos diálogos com o MC e com o DJ, se referenciando ao RAP21 

enquanto preferência musical. Um dos alunos comentou que “os vários MC do bairro 

JC não tinha fama mas, a música deles tinha história” (LFRSN)22. Comentou ainda 

que “o RAP deles não faz vergonha pros caras do Rio e São Paulo! E é porque os MC 

do JC não toca no rádio nem aparece na televisão. Quem quiser ver tem que ir pro 

You Tube” (LFRSN).  

Quatro das perguntas formuladas pelos alunos chamaram nossa atenção: 1.  

Qual é a base dos versos que você compõe? A inspiração vem da sua família, nos 

políticos do nosso país ou você fala da sua comunidade? (VGS); 2. No JC, eu já sei 

que é difícil fazer RAP, mas pra você, qual a dificuldade de se fazer RAP em Juazeiro? 

(LFRSN); 3. Que tipo de discriminação você já sofreu por ser um MC? (LDP); 4. O 

que você acha do Player Tauz23? (AHAS).  

Essas questões reafirmaram os dados iniciais da pesquisa, os quais 

apontaram o RAP como preferência musical dos alunos e expressando que suas 

identificações não resultam apenas de um consumo imaginário (SILVA, 2003, p. 

16).  

Analisando as questões 2 e 3, identificamos que os alunos demonstram uma 

sensação de pertencimento, na qual percebem que tanto o RAP quanto o bairro JC 

são estigmatizados socialmente. Trata-se da seguinte reflexão: quem tenta se 

                                                
21 Do inglês Rhythm And Poetry, que traduzido para o português quer dizer Ritmo e Poesia. O 
Rap é o discurso rítmico com rimas. Disponível em: 
http://refensdasociedade.no.comunidades.net/qual-e-o-significado-do-rap. Acesso em 03 
de julho de 2017. 
22 Utilizamos as inicias do aluno no intuito de preservar seu nome e imagem. 
23 Banda de RAP que, através da internet, presta homenagens a personagens das culturas Geek 
e Gamer, como heróis e vilões dos animes e mangás. 
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posicionar de maneira contrária ao mercado de consumo, ficará a margem dos seus 

ganhos, que por sua vez, significam estar dentro, ser igual. Já na questão 4, inferimos 

que a internet também está presente no acesso dos alunos. A banda citada por AHAS 

pode ser acessada apenas nos canais do You Tube, redes sociais e sites específicos 

para a apreciação de mangás e animes da cultura Geek e Gamer. 

Por fim, sem recusa ou discriminações, a Roda de Conversa Musical 

significou um momento pedagógico possível e exitoso, convergindo na escuta da 

música do outro e na colaboração da formação da musicalidade e criticidade dos 

participantes. 

 

Considerações Finais 

Esse trabalho pretendeu mostrar que, mesmo na escola tradicional, alheia 

às transformações da sociedade atual, é possível optar por metodologias que façam 

sentido e dialoguem com o cotidiano do aluno. Objetivando um diálogo fluente entre 

professores, alunos e artistas, adaptamos os procedimentos da roda de conversa para 

as aulas de música, transformando esse instrumento metodológico em uma 

abordagem colaborativa em Educação Musical, a qual nomeamos Roda de Conversa 

Musical. 

Entre os resultados da Roda de Conversa Musical, a colaboração mediadora 

dos profissionais da música, acolhendo as identificações dos alunos, contribuiu para 

que os participantes percebessem a condição da música enquanto produto da 

Indústria Cultural. Esse instrumento metodológico indicou uma mudança de 

paradigma no que se refere à prática de ensino e à transformação das aulas de arte na 



III CIEMS - MÚSICA E COLABORAÇÃO: Perspectivas para a Educação Musical 

 117 

escola em espaço de formação crítica e identitária dos sujeitos. “É precisamente 

porque as identidades são construídas dentro e não fora do discurso que nós 

precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e institucionais 

específicos [...]” (HALL, 2004, p. 109). 

Inovar num contexto em que a prática do diálogo, da colaboração e do 

ensino das artes eram inexistentes, rompe com as pedagogias tradicionais que, 

durante séculos, moldaram a prática dos professores e orientaram metodologias 

fechadas e repetitivas. Com isso em mente, construímos um espaço de sentido para o 

ensino das artes na escola e, sobretudo, para a formação dos alunos, no que diz 

respeito à sua criticidade e identificações. 
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