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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo trazer algumas reflexões e propostas sobre a
possibilidade de proporcionarmos ampliações nas concepções musicais e
conhecimento de diferentes gêneros musicais para alunos adolescentes de escolas
públicas. Observamos que os métodos tradicionais de ensino musical não condizem
com a realidade destas escolas e alunos, pois não encontramos nestes ambientes
alguns materiais e estruturas para este modelo de aula, além de que, percebemos
que para estes alunos, não seriam tão significativas aulas de música nos moldes
tradicionais. Através de métodos alternativos próximos as ideias de educadores
musicais da segunda geração dos Métodos Ativos, possibilitamos, aos alunos da
Rede Estadual de Ensino da cidade de Porto Alegre, formas para alcançarem a
ampliação de suas concepções musicais e também a abertura para diferentes
gêneros musicais não comuns a suas realidades. Desta maneira, conseguimos
verificar como os trabalhos alternativos de educação musical podem proporcionar
experiências significativas aos alunos, mesmo com as adversidades comuns
encontradas em escolas públicas, conseguindo acrescentar novas perspectivas
musicais a estes alunos adolescentes.
Palavras-chave: Educação musical. Escolas públicas. Adolescentes. Métodos

ABSTRACT

This paper aims to bring some ideas and proposals on the possibility of extensions
we provide the musical conceptions and knowledge of different genres for adolescent
students from public schools. We observe that the traditional methods of musical
education did not correspond with the reality of these schools and students, since we
found some materials in these environments and structures for this model class,
beyond that, to realize that these students would not be as meaningful music lessons
traditional patterns. Through alternative methods near the ideas of music educators
of the second generation of Methods Assets, we enable students from State Schools
of Porto Alegre, ways to achieve the expansion of his musical conceptions as well as
openness to different musical genres other than ordinary to their realities. Thus, we
see how the work of alternative music education can provide students with
meaningful experiences, even with the adversities commonly found in public schools,
getting new prospects to add music to these young students.
Keywords: Music education. Public Schools. Adolescents. Methods
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INTRODUÇÃO

O presente estudo refere-se à possibilidade de ampliação das concepções
dos alunos de séries finais do ensino fundamental e do ensino médio sobre a
música. Para verificar de que forma um professor de música pode trabalhar em
escolas aonde não existem muitos recursos materiais para as aulas de música e
possibilitar construções de conhecimento e ampliação das concepções de seus
alunos, recorri a uma pesquisa-ação através de minhas próprias ações e
experiências durante minha trajetória docente em música. Ou seja, as observações
para as reflexões e análises deste estudo estão calcadas na minha própria
experiência como docente da Rede Estadual de Ensino da cidade de Porto Alegre.
Essa experiência serviu como base para este trabalho de conclusão do Curso de
Pós-Graduação, Especialização em “Música: Ensino e Expressão”, da Universidade
Feevale, curso este iniciado no primeiro semestre do ano de 2009 e finalizado no
mês de julho de 2010. Neste período de estudos, fortaleci minhas estratégias
pedagógico-musicais e, principalmente, descobri-me dentro de um perfil profissional
próximo das ideias de alguns educadores musicais que revolucionaram a educação
musical.
Minha vivência musical possibilitou a busca por “novos horizontes” na
educação musical. Durante minha graduação no Centro Universitário Metodista IPA,
fui aproximado da música eletroacústica, o que me proporcionou uma nova maneira
de pensar música e suas possíveis relações com a educação. Não que a música
eletroacústica seja o objetivo central de minhas propostas, mas as infinitas
possibilidades que ela pode nos proporcionar, fez-me pensar que a educação
musical tradicional não comporta de forma ampla o universo musical.
Junto a isso, percebi que cada vez mais os jovens adolescentes limitam-se a
escutar poucos gêneros musicais, restringindo-se principalmente aos gêneros que
são mais frequentes nos meios de comunicação. Essa situação reflete diretamente
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em seus desempenhos musicais, pois as dificuldades encontradas em suas ações
perante

a música são

visivelmente

acarretadas

pela falta de

diferentes

possibilidades de ações musicais, havendo inclusive uma resistência por parte
destes jovens à aceitação de novas experiências.
Foi durante minhas práticas docentes em escolas da Rede Estadual de
Ensino do Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, que percebi
este perfil de alunos, e nesta mesma estrutura de ensino observei que tanto as
escolas quanto os alunos não estavam preparados para aulas de músicas de forma
tradicional. As escolas, por não terem recursos como instrumentos musicais e
isolamento acústico, por exemplo, e os alunos, por não terem condições de significar
as propostas que uma aula de música tradicional nos proporciona. Observei que, a
grande maioria dos alunos inseridos no contexto pesquisado não havia passado até
o momento por ambientes formais ou informais de musicalização, ou seja, as aulas
por mim proporcionadas seriam suas primeiras experiências com aulas de música, o
que me levou a pensar que não seria interessante uma iniciação de estudos de
forma tradicional com estas turmas.
Assim, surgem alguns questionamentos que norteiam os estudos aqui
realizados: Como daríamos aula para estes adolescentes que nunca tiveram aulas
de música? De que forma contornaríamos as dificuldades de aulas sem recursos
como instrumentos musicais? Como lidaríamos com a rejeição de gêneros musicais
dos jovens? E, principalmente, como poderíamos ampliar suas concepções
musicais? Assim, chegamos ao seguinte problema: Qual seria a contribuição dos
meios e estratégias alternativas de se fazer e estudar música para proporcionarmos
o desenvolvimento da ampliação da concepção musical e também o acesso a novos
gêneros musicais por parte dos alunos?
Todas estas questões foram relevantes para pensar no desenvolvimento
deste trabalho, o que me levou a buscar formas de proporcionar a ampliação das
concepções musicais e ampliação a novos gêneros musicais por parte de jovens
adolescentes, alunos do ensino médio e séries finais do ensino fundamental de
escolas da Rede Estadual de Ensino, aqui investigados. Busquei, então, refletir, a
partir de uma revisão bibliográfica, quais seriam os modos alternativos e mais
contemporâneos para proporcionar aulas de música que fossem significativas e
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despertassem o interesse dos meus alunos. A partir desta revisão, tive como
hipótese que através, principalmente de estratégias baseadas em execuções,
composições e apreciações musicais, utilizando-me de métodos alternativos de se
fazer e estudar música, especialmente baseado nos métodos ativos de segunda
geração (Fonterrada, 2005), poderia proporcionar a ampliação das concepções e
construção de conhecimento musical de meus alunos.
Além disso, busquei também possibilitar novas formas de se fazer e estudar
música sem a utilização de instrumentos musicais convencionais, e proponho aqui
algumas soluções didáticas ao ensino musical a partir das dificuldades encontradas
na atual situação das escolas públicas de nosso Estado. Isso quer dizer, que, além
da pesquisa bibliográfica realizada, as próprias observações que realizei (a parte
empírica deste estudo) no meu contexto de ensino e aprendizagem nortearam
algumas reflexões trazidas neste estudo.
No primeiro capítulo, trago um embasamento teórico relatando o processo
histórico da evolução da educação musical, chegando até aos educadores musicais
que contribuíram para as novas e atuais metodologias em música, estas próximas
às minhas ideias e ações sobre o ensino musical. Na descrição destes educadores,
utilizei como base fundamental os estudos de Fonterrada (2005), cuja autora relata
cada um dos pedagogos musicais dos métodos ativos que revolucionaram a
educação musical. Refaço este percurso sucintamente, agregando ideias também
de outros autores, como Jaramillo (2004) e Amado (1999).
A reflexão sobre diferentes temas relacionados ao ensino musical de jovens
adolescentes, concepções de música e assuntos relacionados a uma educação
musical diferente das tradicionais e semelhantes às propostas dos métodos ativos
serão encontradas no segundo capítulo. No terceiro capítulo, antes das
considerações finais, abordarei duas experiências com jovens adolescentes, alunos
de escolas da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto
Alegre. Nestas experiências, procuro demonstrar e analisar, à luz das teorias
dispostas nos capítulos anteriores, o quanto as aulas de música, diferentes das
tradicionais, contribuíram para a ampliação das concepções musicais e de novos
gêneros musicais por parte dos alunos.
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Portanto, este estudo visa a contribuir para a reflexão sobre aulas de música
baseadas nos modelos contemporâneos de se fazer e compreender a educação
musical, trazendo reflexões e modelos de ações possíveis em contextos diversos de
musicalização para ampliar as concepções dos alunos sobre o universo musical.
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1 O PROGRESSO DA EDUCAÇÃO MUSICAL E SUAS METODOLOGIAS
A música sempre fez parte da natureza humana e, conforme a evolução de
nossa espécie, a música paralelamente sofreu modificações, tanto em sua forma de
se apreciar e executar, quanto em sua forma de ensinar. Observando todo esse
progresso até o que conhecemos hoje como música contemporânea, percebemos
que a educação musical possui fortes relações com o contexto de cada época. Ao
mesmo tempo em que a história nos permite analisar o progresso da música junto
ao homem, podemos também observar a relação do ensino musical com a evolução
da educação em geral.
Beyer (1998) explica que até o século XVII as crianças faziam parte do
universo adulto com as mesmas obrigações e deveres, sendo que sua educação era
de responsabilidade da família. Consequentemente, neste período, a educação
musical se desenvolvia pela convivência entre os familiares, onde o “fazer musical”
tinha a participação de todos, independente das habilidades. Com a revolução
industrial as estruturas familiares se modificam e, muitas mães, para dedicarem mais
horas ao trabalho, delegavam a função de cuidado dos filhos a outras pessoas.
Dessa forma, a função de educação seria “melhor” longe da família, pois as crianças
estariam também mais adaptadas à mão-de-obra da época. Com isso, a
individualidade dos saberes, em geral, começa a prevalecer e, com ela, a música
erudita surge para domínio de poucos, sendo eles, na maioria, adultos de classe
alta.
Inspirados pelo pensamento iluminista de Rousseau (1712-1778) surgem
Pestalozzi (1746-1827) e Fröebel (1782-1852), que revolucionam a forma de pensar
a agir sobre a educação infantil. Esses se preocupam com o desenvolvimento das
crianças inserindo atividades lúdicas e respeitando o crescimento intelectual e dos
sentidos de acordo com a necessidade específica de cada criança. Em toda a
metodologia de Fröebel percebe-se uma forte ligação com as artes, valorizando esta
como forma de linguagem e expressão. Observamos inclusive uma série de canções
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publicada por Fröebel em 1844 chamadas “Canções para a mãe que acalanta o
filho” para estimulação sensorial da criança.
É neste momento histórico que surgem as primeiras ideias que outros
pedagogos mais tarde se apropriariam para desenvolver o que conhecemos como
Escola Nova ou Escola Ativa, servindo de base para a nossa educação atual. Se
antes tínhamos uma educação tradicional onde o professor apenas transmitia o
conhecimento, com a Escola Ativa o aluno torna-se um participante ativo de sua
própria aprendizagem. O ensino tradicional da música reservou-se por algum tempo
a técnicas individuais de exercícios repetitivos para fins performáticos, e com o
surgimento desta nova visão pedagógica, a educação musical articula-se a novas
propostas através dos denominados Métodos Ativos.
Mas o que são os Métodos Ativos? Se pegarmos o sentido literal das
palavras assim como Jaramillo (2004), observamos que no Dicionário Michaelis
métodos são “conjuntos dos meios dispostos convenientemente para alcançar um
fim”, “maneira de fazer as coisas” ou “modo de proceder”. Já para a palavra ativo,
encontramos o sentido “que atua, que exerce ação”, “que atua com prontidão;
eficaz” ou “contínuo, ininterrupto”. Mas na educação musical, o sentido vai além do
significado literal das palavras. Métodos Ativos são um conjunto de formas
desenvolvidas por diferentes educadores musicais na tentativa de buscar uma
significativa compreensão musical não apenas para fins performáticos, mas para
compreender a música como algo natural ao ser humano para que todos sejam
capazes, de alguma forma, de perceber e externar a música de forma criativa. Para
Amado (1999, p.39) os Métodos Ativos comungam da ideia que:
[...] a educação musical é acessível a todos. Sabendo que a criança é capaz
de sentir um enorme prazer em viver a música mesmo sem conhecer os
seus códigos, e que também é capaz de criar, partem dessa experiência
para chegar ao conhecimento teórico.

A seguir será feita uma compilação de informações das obras de Amado
(1999), Jaramillo (2004) e principalmente Fonterrada (2005). Através da exposição
dessas informações, tenta-se capturar de forma resumida as principais ideias destes
autores sobre a proposta de educação musical de cada educador musical
pertencentes à primeira e segunda gerações dos Métodos Ativos. Os pioneiros que
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se destacaram ao dedicar seus estudos à educação musical, pertencentes à
primeira geração, surgem no início do século XX principalmente na Europa. Entre
eles destacaremos Dalcroze, Ward, Kodály, Willems, Orff, Suzuki e Martenot. Na
segunda geração de educadores musicais, influenciados pelas inovações musicais
nos meados da década de 1950, destacaremos Self, Paynter, Porena, Schafer,
Swanwick e Wuytack.

1.1 PRIMEIRA GERAÇÃO DOS MÉTODOS ATIVOS
1.1.1 Émile-Jacques Dalcroze (1865-1950):
Dalcroze foi um educador musical suíço que viveu de 1865 a 1950 e que
propôs um trabalho sistemático de educação musical baseado no movimento
corporal e na habilidade de escuta. Algumas observações marcaram o início de suas
investigações. Entre elas, a constatação de uma precariedade do preparo auditivo
de seus alunos, além da dificuldade de cantar obedecendo aos influxos rítmicos das
melodias. Esse último não porque seus alunos não os compreendessem, mas pela
incapacidade dos músculos do aparelho vocal em responder adequadamente às
solicitações da música (Fonterrada, 2005).
Uma das preocupações de Dalcroze em sua época foi à questão da
educação musical em seu país, a qual ele atribui aos órgãos educacionais, aos
professores e aos artistas a responsabilidade de promover a educação em massas.
A forte presença da música na escola seria o único meio de catalisar o que Dalcroze
chamava de “as forças vivas do país”. Num momento em que detecta certo
afrouxamento de vontade em sua sociedade, acredita que seja necessário ensinar
as novas gerações a combater esse estado com a própria energia individual, posta a
serviço das gerações futuras. Dolcroze dedicou sua vida a esse ideal. Para ele, toda
a ação artística era um ato educativo e o sujeito a que se destina essa educação era
o cidadão. Seu sistema, muito embora se dedicasse ao desenvolvimento de
competências individuais, foi também pensado como agente de educação coletiva
(idem).
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Dalcroze, além de educador, era um artista, e incentivava a união do verbo,
gesto e música atuando como atividade educativa, desenvolvendo a escuta ativa, a
voz cantada, o movimento corporal e o uso do espaço, afastando a ideia do
movimento como algo externo à música. Para ele, estariam fundamentalmente
interligados a escuta e os aspectos psicomotores como instrumentos da
compreensão, ação e sensibilidade musical. O seu sistema parte do movimento
corporal estático ou em deslocamento do ser humano, para chegar à compreensão,
conscientização e expressões musicais. Sua concepção romântica de música busca
um de seus princípios no sistema: a ligação de corpo e espírito ou “corpo e música”.
Nele, incentivam-se movimentos básicos como andar, correr, saltar, arrastar-se,
deslocar-se em diferentes direções, utilizando-se de diferentes saltos livremente ou
seguindo um determinado ritmo, além de bater palmas nos tempos rítmicos
acentuados, interromper ou recomeçar subitamente movimentos, e expressar com
um gesto o caráter anacrúsico1 de um trecho. Também se criam movimentos
expressivos que representem uma determinada frase musical (ibidem).
Os estudos de Dalcroze foram fundamentais para a evolução do ensino
musical. Antes, tínhamos uma educação musical dedicada a exercícios repetitivos
para fins de performance, e leituras de partituras “desinteressantes” pela suas
complexidades. Dalcroze começa a pensar em métodos alternativos de se ensinar
música, quebrando uma história “medieval estática” de ensino, buscando algo
natural ao ser humano: o movimento através da música. A sua iniciativa foi
importantíssima para que surgissem novas propostas, servindo de base para muitas
delas. Hoje em dia é difícil se pensar em educação musical sem a movimentação
dos corpos, e isso graças à contribuição deste educador musical.

1.1.2 Justine Ward (1879-1975):
Justine Bayard Ward (1879-1975) nasceu em Morristown (New Jersey) no
seio de uma família de artistas. O Método Ward nasceu no princípio do séc. XX
quando, a partir de 1910, se iniciou uma profunda reforma do ensino nas escolas
católicas norte-americanas. A partir de então, Ward iniciou uma intensa atividade
1

Anacruse segundo o Dicionário Zahar (1985): nota ou grupo de notas que, no início de uma frase
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pedagógica na Universidade Católica, o que lhe permitiu investigar, criar e, por fim,
aplicar o seu método de ensino da música destinado a crianças dos seis aos
quatorze anos. O Método Ward encarou, desde sempre, a educação musical no
sistema de ensino, integrada no currículo escolar e não à margem deste. O ensino é
adaptado ao desenvolvimento físico, psicológico e mental da criança ajudando-a a
desabrochar e a crescer global e harmoniosamente.
Um dos princípios defendidos por Ward é que seja o professor titular a
ministrar a pedagogia musical por considerar que é ele quem melhor pode fazer a
ligação da Música com as outras matérias que ensina. Isto significa que Ward estava
consciente da importância da interdisciplinaridade, tema tão debatido atualmente.
Uma das suas grandes preocupações foi simplificar ao máximo a técnica musical,
libertando-a de tudo o que pudesse considerar-se artificial e abstrato no seu Método.
Este é essencialmente prático e segue uma progressão lógica em qualquer das
matérias musicais estudadas.
Partindo sempre do conhecido para o desconhecido relativo, um dos
princípios metodológicos essenciais é motivar as crianças para a descoberta por si
próprias. Por outro lado, criam-se oportunidades para que elas desenvolvam o seu
sentido crítico e estético. A sensibilidade pedagógica do professor é constantemente
posta à prova. "Um bom pedagogo", diz Ward "não resolverá nunca uma dificuldade
substituindo-se à criança, sugerindo-lhe a resposta ou cantando o som que ela
procura". Um dos aspectos mais interessantes e inovadores da Pedagogia Ward é a
educação da voz dos alunos. É a própria criança que descobre a sua voz e a vai
construindo com a ajuda do professor. A voz é assim, o primeiro instrumento que
aprendem a explorar através de um conjunto de jogos vocais progressivos,
adequados às suas capacidades.
Para a educação do ouvido, são desenvolvidos jogos melódicos em que se
utiliza o processo do Dó móvel (Altura relativa dos sons) e vários tipos de notação gesto melódico, notação pelos dedos, notação numérica e notação na pauta. São
ainda desenvolvidos jogos de adivinhas (ouvir e reproduzir, ou olhar, fixar e
reproduzir vocalmente) através de processos pedagógicos extremamente simples
que muito agradam às crianças. O ritmo é vivenciado pelas crianças através de
musical, estão como que no ar, precedendo a barra do compasso ou o primeiro tempo forte.
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gestos, entrando em ação todo o corpo. Qualquer frase rítmica ou qualquer melodia
podem

ser

executadas

com

o

gesto

rítmico

respectivo.

Outro

aspecto

cuidadosamente desenvolvido na Pedagogia Ward é a atividade criadora. Para que
as crianças possam desenvolver a sua imaginação há que facultar-lhes os meios e
dar-lhes oportunidades para se expressarem livremente. Para isso são encorajadas
a realizar pequenas improvisações rítmicas e melódico-rítmicas sempre a partir de
elementos que já conhecem.2
Percebemos a importância de Ward na educação musical pelo seu
engajamento ao ensino de música, inserindo-o como elemento necessário de um
currículo escolar. Atualmente, no Brasil, estamos num processo de concretização da
Lei n. 11.769, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, e
Ward surge com esta ideia há 100 anos atrás. Cabe a nós exaltarmos sua visão de
educação, principalmente quanto à significância de um ensino musical regular na
escola. Destacamos, em suas perspectivas, a relação musical com outras disciplinas
do currículo escolar, algo que começa a ser colocado em prática em nossa
educação brasileira atual, e também o seu caráter construtivista, onde é fundamental
para o desenvolvimento da criança que elas se descubram e se explorem com o
auxílio do professor.

1.1.3 Zoltán Kodály (1879-1967):
Kodály, nascido em Keskémet, na Hungria, em 1882, foi um nacionalista que
carregou a tarefa de reconstrução da cultura musical húngara. Durante séculos a
cultura húngara foi abandonada e escondida pela influência de outros povos,
perdendo assim a sua identidade. O que se via em sua época eram adaptações da
música folclórica húngara ao gosto popular, caracterizando-se pelo abandono das
escalas típicas húngaras (pentatônicas). Kodály, Bela Bartók e sua equipe
descobrem e estudam propriedades rurais onde as fontes folclóricas ficaram livres
dessas influências, e que mantiveram a pureza da música húngara. A antiga música
folclórica serve então de matéria prima para a obra criativa de compositores
executantes, e coleções e livros didáticos em educação musical começam a
2

Informações sobre Justine Ward retirados do site http://centroward.no.sapo.pt/metodo/jward.html
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proliferar fornecendo suporte para a aplicação do método em uma ampla rede de
escolas estatais. (Fonterrada, 2005)
As pesquisas folclóricas e a tradição húngara influenciaram a educação
musical pela ampla mobilização de Kodály e Bartók. O meio encontrado por eles
para colocar em prática a reconstrução de identidade húngara, foi desenvolvendo a
musicalidade individual de todo o povo, mantendo a cultura musical “natural” e,
através de canções folclóricas e nacionalistas, enfatizado no canto em grupo (idem).
O método de educação musical de Kodály tem como objetivo ensinar o
espírito do canto a todas as pessoas, incluindo a alfabetização musical para todos,
buscando a música para o cotidiano dos lares e atividades de lazer, formando
público para música de concerto. O desenvolvimento desse método inclui a leitura e
escrita da música, treinamento auditivo, rítmica, canto e percepção musical. Através
de jogos, sua proposta apura o sentido rítmico das crianças, auxiliando na
compreensão sensorial dos modelos rítmicos. Em seu processo, o ritmo não é
ensinado separadamente da melodia e desenvolve-se o hábito de entonação desde
muito cedo com a utilização da escala pentatônica. Seu método utiliza-se também
do manossolfa, um sistema que ajuda a criança a “ler” sinais e transformá-los em
sons e o Tonic Solfa que trabalha a leitura relativa (ibidem).
Kodály se destaca pela importância dada a um instrumento musical que
todos os seres humanos carregam consigo: a sua voz. Hoje em dia, a utilização
vocal no aprendizado de música é fundamental para suprir algumas necessidades
encontradas principalmente onde não existem recursos instrumentais para
desenvolvimento das aulas. Com a voz, encontramos infinitas possibilidades de se
trabalhar os elementos da música, e Kodály contribui para o progresso de uma
educação musical através deste instrumento. Salientamos também a busca por uma
identidade em seu trabalho, não que todos devamos cantar música húngara, mas
pelo fato de que todos temos uma raiz, e que ela faz parte de nossa natureza, e
buscá-la faz parte da preservação de cada cultura. Neste caso penso que esta
preservação não se restringe apenas a músicas folclóricas provindas do passado,
pois ainda mais importante é a preservação da música do presente de cada
comunidade, tornando-a significativa e mais interessante por se tratar de uma
linguagem atual. Então as ideias de Kodály nos fazem refletir sobre esta
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necessidade de buscar algo considerável às pessoas direcionando-as para a
educação musical.

1.1.4 Edgar Willems (1890-1978):
Edgar Willems, nascido na Bélgica e radicado na Suíça, foi aluno de
Dalcroze e atribuiu a ele grande importância em sua formação musical. As
aspirações de Willems em fazer ciência constituem-se em fundamentos de seu
trabalho, operando em bases racionais e encontrando as relações entre a música e
homem. E uma vez estabelecida a necessidade da educação musical, então firma o
propósito dela ganhar status científico. Em sua proposta, dedica-se a dois aspectos:
o teórico, que engloba os elementos fundamentais da audição e da natureza
humana, e a correlação entre o som e a natureza humana, e o prático, em que
organiza o material didático necessário à aplicação de suas ideias sobre educação
musical (Fonterrada, 2005).
Para ele, toda a criança pode ser preparada auditivamente, de modo a
aprender a ouvir os materiais sonoros básicos que compõem a música e a organizálos como experiência musical. O pedagogo musical também advogava a
necessidade de que o preparo auditivo se desse anteriormente ao ensino de um
instrumento musical, pois a escuta é a base da musicalidade, segundo ele. Willems
dedicou boa parte de seu texto a analisar o trajeto do nervo auditivo, o que explicaria
os diferentes aspectos da audição: sensorial, sensível e mental. Na música,
atividade sintética, esses três aspectos estariam indissoluvelmente unidos. Ouvimos
do jeito que ouvimos porque há uma estreita ligação entre a fisiologia do ouvido e
escuta. Do mesmo modo, fazemos a música que fazemos porque somos dotados de
características

físicas,

fisiológicas,

afetivas,

mentais

e

espirituais

que

se

assemelham estreitamente a nossa maneira de ouvir (idem).
Como a atenção de Willems concentrou-se no fenômeno sonoro, é natural
que incentivasse a escuta e a compreensão do som como entidade física. Dessa
forma, criou exercícios especiais para a distinção auditiva dos parâmetros do som,
priorizados nos primeiros exercícios de escuta. Willems entendia que a educação
musical não pode ater-se à formação do ouvido clássico, pois é preciso que se
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prepare a audição para aceitar outros sistemas. Ele utilizou, além de jogos de sinos
intratonais, diapasões, apitos, plaquetas de metal e cordas, também sons de
diferentes procedências, como o canto dos pássaros e insetos, ruídos da natureza,
sons produzidos por máquinas, inflexões da linguagem, gritos de animais e seres
humanos (ibidem).
Segundo Willems, a inteligência auditiva nos permite tomar consciência do
universo sonoro, o qual pode ser empregado como elemento artístico, seja como
interpretação, seja como criação, e os fenômenos que a inteligência auditiva
comporta são a comparação, o julgamento, a associação, a análise, a síntese, a
memória e a imaginação criativa (ibidem).
Acredito que Willems seja o precursor do que entendemos hoje por
educação musical moderna e atual. Sua capacidade de observar a importância de
uma ampliação de possibilidades musicais através de elementos sonoros não
convencionais ao de se fazer música na época, com certeza influenciou a maioria
dos educadores musicais da segunda geração dos métodos ativos e continua sendo
fonte de significativas ideias para nossa educação musical atual. E a partir das
perspectivas de Willems, entramos novamente em soluções para algumas
dificuldades encontradas na nossa educação musical atual, a falta de recursos de
instrumentos musicais convencionais de se fazer música, tornando possível
desenvolver o ensino-aprendizagem de música através de meios alternativos e não
menos eficazes do que os convencionais, possibilitando inclusive uma provável
ampliação do conceito de música por parte dos alunos, o que veremos mais adiante
na análise de dados deste trabalho.

1.1.5 Carl Orff (1895-1982):
A abordagem que embasa os princípios de Carl Orff são a integração de
linguagens artísticas, o ensino baseado no ritmo, no movimento e na improvisação.
Orff começa seu trabalho na educação musical desenvolvendo aulas de música e
dança a professores de educação física, desenvolvendo uma proposta de integração
de música e movimento, obtendo como princípios norteadores o Método Dalcroze.
Logo depois da Segunda Guerra Mundial, começa então a trabalhar diretamente
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com crianças pequenas, desenvolvendo o conceito de “música elemental”, ou seja,
um tipo de música primordial que envolvesse a fala, dança e movimento, partisse do
ritmo e servisse de base à educação musical da primeira infância (Fonterrada,
2005).
Orff acreditava que o ritmo era a base sobre a qual se assenta a melodia e
que ela deveria provir do movimento. Acreditava também que a educação musical
deveria assentar-se nos estágios evolutivos da humanidade. A prática da
improvisação está presente desde os primeiros estágios, até chegar a sua forma
madura, em estágios superiores de desenvolvimento. Orff utilizava bastante os
ostinatos, sobre os quais podia improvisar vocalmente ou ao instrumento e, assim
como Kodály, partia da escala pentatônica como base para o aprendizado de música
(idem).
Carl Orff conduz uma coleção em cinco volumes cuidadosamente elaborada
para o desenvolvimento musical de crianças, além de planejar instrumentos
musicais adaptatos para o aprendizado das mesmas, os quais eram compostos por
uma família de xilofones, de metalofones, tambores, pratos, platinelas, pandeiros,
maracás além de violas da gambá e flautas doces (ibidem).
Seu método é interessante, e por se apropriar de uma base vinda do Método
Dalcroze, não deixa de se tornar importante da mesma forma, pois Orff acaba
incluindo novos elementos ao seu método ampliando a outras possibilidades
rítmicas relevantes ao desenvolvimento da educação musical. Vale salientar a
importância dada à interação das artes, pois, como educadores musicais, é
fundamental estimularmos em nossos processos de ensino-aprendizagem a ligação
inevitável existente entre música e as outras formas de arte. Desta forma, a música
poderá facilmente relacionar-se com a dança, com as artes plásticas e com as artes
dramáticas. Cabe a nós elaborarmos formas significativas para que estas interações
aconteçam.
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1.1.6 Shinichi Suzuki (1898-1998):
Segundo Suzuki, toda a criança possui capacidade para aprender música,
do mesmo modo que aprende a falar a língua de seu país, aproximando-se das
ideias de Kodály que também defendeu a importância da língua-mãe. Seu método
propõe que a música faça parte do meio da criança desde pequena, assim como a
língua materna, sendo seus pais os agentes da musicalização de seus filhos. Com
seu método, que teve um surpreendente êxito, rapidamente ganhou adeptos e
impressionou o mundo pelos fantásticos resultados obtidos a curto prazo com
crianças. Porém, estas mesmas crianças envolvidas não desenvolvem a leitura à
primeira vista e a compreensão aprofundada das estruturas musicais das obras que
tocam (Fonterrada, 2005).
O método Suzuki pressupõe que as pessoas são produtos de seu meio, e
esse meio pode ser fabricado artificialmente, de modo a proporcionar o que julga ser
as condições ideais para desenvolver o talento potencial de cada criança. O
procedimento básico do método é ensinar à criança uma coisa de cada vez,
progressivamente, submetendo-as a um intenso estímulo auditivo até que conheçam
perfeitamente o que vão tocar. O método utiliza alguns procedimentos. São eles: a
repetição constante, a utilização de discos e gravações, a aceitação de seus
esforços e possíveis falhas, oferecimento de oportunidade para tocar em público, a
formação de repertório, o estímulo à habilidade de memória e o estímulo à execução
“de ouvido”. Além disso, possui alguns princípios básicos, sendo eles: a busca da
tranquilidade interior, a perseverança em direção à meta, a repetição e estudo
sistemático, a consistência dos exercícios, a qualidade do ser, a generosidade na
transmissão do conhecimento do professor, permitir que o aluno descubra coisas por
si mesmo e pensar positivamente. Nos procedimentos de Suzuki, o desenvolvimento
da leitura é posterior ao aprendizado do instrumento, e além das aulas individuais, a
criança pratica também em grupo, quando tem a oportunidade de entrar em contato
com alunos de outros níveis (idem).
Apesar de aproximar-se de Kodály quanto à importância do aprendizado
desde muito cedo com as crianças, seus caminhos acabam opostos, pois Kodály
destaca em seu método a aprendizagem musical através dos cantos e danças
escondidos nos recantos mais longínquos de seu país, enquanto Suzuki desconhece
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a tradição e cria um meio de caráter laboratorial em que se insere na música
européia (ibidem).
É neste caráter que o método Suzuki acaba se tornando artificial, pois induz
a uma realidade muitas vezes sem significado à criança que exercita os seus
procedimentos. Claro que podem acontecer exceções, mas penso que seja muito
mais fácil e atrativo para a criança ser educada musicalmente a partir de sua
realidade musical. Nesse sentido, o Método Suzuki se torna antagônico, pois ao
mesmo tempo que destaca a música como uma linguagem que deva ser estimulada
desde o nascimento, iniciada pelos próprios pais, acredito que muitas vezes a
realidade do método não é a mesma linguagem dos pais e nem das origens desta
criança. Outra questão significativa é a valorização de seu método na questão
performática, onde o aluno é preparado para uma perfeição, o que é questionável
hoje em dia no momento em que discutimos a verdadeira função da educação
musical, sendo que os benefícios vão muito além da performance.

1.1.7 Maurice Martenot (1898-1980):
O inventor das “Ondas Martenot” estudou violoncelo e composição no
Conservatório de Paris, cidade em que também foi professor da École Normale de
Musique, além de dirigir a École d’Arte Martenot em Neuilly. Escreveu numerosas
obras pedagógicas, destacando a importância do Método Martenot publicado em
Paris no ano de 1952. A principal preocupação de Martenot em seu método é de
promover uma sequência gradual que conduza à aprendizagem da leitura e escrita
musical, acompanhada por um ambiente de aprendizagem agradável e motivadora,
em que se amplie o espaço da vivência afetiva da música através de atividades
lúdicas (Jaramillo, 2004).
O método pedagógico de Martenot baseia-se fundamentalmente no
desenvolvimento do sentido rítmico, salientando a importância do “tempo natural” de
cada pessoa, além da valorização de uma perfeita educação auditiva. Para Martenot
o desenvolvimento do sentido rítmico processa-se no “estado puro”, ou seja, sem
associações a elementos melódicos. Este pedagogo propõe exercícios de audição e
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de entoação associando gestos à voz, sem que deva existir, numa fase inicial,
associações a nomes de notas (Amado, 1999).
Discutimos muito a importância, ou não, da leitura e escrita musical. Como
observamos, segundo Jaramillo, Martenot direciona o seu método para a
aprendizagem destes elementos. Mas será que estas são as metas para uma efetiva
educação musical? Acredito que não. Percebemos que a leitura e escrita musical
são um dos pontos a serem desenvolvidos na educação musical das pessoas.
Quem não conhece algum grande músico que não tenha conhecimento de teoria
musical? E os virtuosos músicos indianos que transmitem a música através da
oralidade? Dessa forma, acredito numa educação musical através, principalmente,
do desenvolvimento da percepção auditiva, porém não descartando totalmente
alguma forma de registro. O que questionamos é a leitura e escrita que temos ainda
como referência, ou seja, uma forma complexa de representatividade musical para
quem está iniciando os estudos musicais. Assim, abrimos portas para formas
alternativas de escrita musical, que podem ser facilmente entendidas, substituindo
esta que prevalece durante séculos.

1.2 SEGUNDA GERAÇÃO DOS MÉTODOS ATIVOS
Os educadores musicais da segunda geração dos métodos ativos se
destacam por efetivarem um salto evolutivo através de questões importantes que
transitam em nossa educação musical atual. Por meio destes, o ensino de música
começa a valorizar questões antes quase não exploradas, atualizando a educação
musical a sua época, deixando de lado métodos ainda enraizados na música de
séculos passados.
Os métodos ativos da segunda geração surgem juntamente com uma nova
concepção de se fazer música, a partir de experimentações de novas estruturas
musicais que surgiam principalmente na Europa, aproximadamente no ano de 1950.
Se na primeira geração dos métodos ativos houve uma quebra do ensino tradicional
de música para começarmos a pensar em estruturas de aprendizado mais
significativos aos alunos, a segunda geração surge para tornar este ensino
condizente à atualidade de sua época. O grande triunfo destes educadores é
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perceber que a educação musical deve acompanhar a evolução da música, assim
como perceber que suas estruturas podem ser tão amplas quanto a nossa
capacidade de criação.
Os educadores musicais a seguir possuem ideias muito semelhantes em sua
essência, pois deixam de lado a música “tradicional”, partindo em busca de novos
métodos de ensino que possibilitam a valorização de novas estruturas musicais.
Neste caminho, observamos um salto principalmente quanto ao desenvolvimento da
criatividade dos alunos, pois estes métodos não mais buscam “fórmulas prontas” de
músicas, e sim, a estimulação do aluno na sua capacidade de pensar em música em
suas mais variadas formas.
Podemos dizer que estes educadores musicais começam a pensar o ensino
de música de forma “alternativa”. Se antes tínhamos uma estrutura de partitura
pronta e que todo o ensino era direcionado para o seu conhecimento, estes pensam
que os próprios alunos podem fazer suas próprias partituras. Se antes tínhamos um
ensino musical focado no aprendizado de algum instrumento musical, estes pensam
que a música pode ser feita com qualquer elemento que produza som. Se antes
tínhamos estruturas musicais prontas, estes pensam em infinitas possibilidades de
criação. São estes educadores musicais que me apoiarei no decorrer do
desenvolvimento deste trabalho, pois acredito que a forma como pensam em
educação musical condiz com a minha prática docente.

1.2.1 George Self:
O inglês G. Self não concordava com um ensino de música voltado para o
passado e para o que denominava como “adestramento musical dos alunos”. Em
seu país, observou que o foco das aulas de música estava voltado para a produção
musical do passado, tempo em que os alunos aprendiam a tocar e ouvir quase
exclusivamente músicas de dois ou três séculos anteriores. Sua proposta de ensino
visou a trabalhar com a linguagem contemporânea que estava alinhada às mais
recentes descobertas científicas ou às últimas produções artísticas da época. Nesse
sentido, observa-se que Self também buscava estimular a audição de músicas do
século XX com “novos ouvidos” (Fonterrada, 2005).
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Eu seu método, a pulsação não era enfatizada, pois este era um aspecto
não usualmente encontrado, o qual ele chamava de “música do presente”. Do
mesmo modo, descarta a estrutura da escala diatônica por considerá-la de pouca
utilização na música do século XX. Utiliza-se de um grande número de instrumentos
musicais, particularmente os de percussão, além do aproveitamento de instrumentos
artesanais ou confeccionados na própria escola pelos alunos. A ênfase dada ao
ensino em sala de aula mostra que Self enfatiza a exploração dos meios de
produção sonora e na criação de atividades não convencionais (idem).
Buscou também o desenvolvimento nas habilidades de criação e invenção
de partituras as quais fossem usuais à realidade da escola, ampliando as
experiências sonoro-musicais de crianças e adolescentes. Self propõe um tipo de
notação simplificada, particularmente adequada ao som e à estrutura da música
contemporânea, em que timbre e textura ganham precedência em relação à linha
melódica e à exatidão rítmica. Dessa forma era possível dar margem a um tipo de
improvisação que se utiliza de sons e ritmos impossíveis de serem notados de modo
convencional, dando margem à criação de músicas e diferentes interpretações
(ibidem).

1.2.2 John Paynter:
Paynter segue na mesma esteira de Self, também sendo professor de
música em escolas da Inglaterra, e escrevendo vários livros sobre educação
musical. Sua linha de raciocínio parte da mesma ideia de seu conterrâneo, pois
adota a introdução de práticas alinhadas à música contemporânea nas escolas. Para
ele o mundo contemporâneo abriu tão grande leque de possibilidades que os
recursos de invenções são inesgotáveis. No entanto, a educação musical, via de
regra, volta-se ao passado e ignora essas possibilidades. O fazer artístico sempre
refletiu a visão de mundo de uma determinada época, então defende que
compositores do século XX deveriam estar presentes em sala de aula, ampliando
materiais e horizontes, e cultivando a liberdade de expressão. E para Paynter não se
trata apenas de descobrir novos sons, mas de organizá-los como música, pois no
amplo leque de escolhas, o que se busca é a liberdade, e não a anarquia (ibidem).
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Paynter, portanto, quer construir música ou fragmentos musicais a partir de
uma atitude de escuta ativa ou experimental. A consequência direta desse tipo de
postura é a transformação da própria natureza da aula de música, que se torna
“oficina

de

experimentação”.

Nessa

proposta

utilizam-se

materiais

como:

instrumentos, gravações de composições contemporâneas, partituras especiais com
ampla possibilidade de exploração corporal, voz e instrumentos simples de
percussão, com alturas definidas ou não. A inspiração para as propostas de Paynter
provém das possibilidades da exploração artística a partir do interior da pessoa, o
que as levaria a compreensão da obra artística, incentivando, desta forma, a
expressão musical e conhecimento da obra (ibidem).
Ele ainda discute o papel da arte no currículo escolar e enfatiza as direções
que apresenta em sua proposta: composição, execução e escuta. Paynter ainda
distingue quatro procedimentos que, segundo ele, situam-se no centro da prática
musical: sons na música, ideias musicais, pensar e fazer música e modelos de
tempo. Cada um desses procedimentos liga-se aos outros numa complexa rede de
interações em qualquer direção, onde qualquer ponto que se tome inicialmente pode
conduzir a qualquer outro. Com esse modelo, a proposta de organização típica dos
modos de conhecer da contemporaneidade faz com que se pense numa forma de
trabalho organizada a partir de projetos, que pode durar uma, duas ou mais aulas, a
depender da complexidade da proposta e da atuação dos alunos envolvidos
(ibidem).

1.2.3 Boris Porena:
Da Itália, na década de 1960, surge Boris Porena. Seus procedimentos
sugeridos apontam para o desenvolvimento de uma escuta musical alinhada à
música contemporânea e o estímulo à criatividade de professor e aluno, de forma
que as abordagens do fenômeno musical sejam através de procedimentos lúdicos.
Para o autor, o professor é a chave para a aplicação de suas ideias, pois as
propostas exigem dele uma constante atitude criativa, e seus textos, mediação. A
ideia de mediação defendida por Porena aponta para a necessidade de formação
específica do professor de música, só assim, capaz de assumir a responsabilidade a
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ele conferida por Porena: a de co-autor, capaz de responder pela execução do
projeto. A importância de seu trabalho está na não linearidade de propostas, e sim,
em redes de conhecimentos, com aulas abertas, com caráter de oficinas, além da
grande ênfase posta na criatividade, tanto do professor quanto dos alunos (ibidem).

1.2.4 Murray Schafer:
As ideias do canadense Schafer são polêmicas, pois acredita mais na
qualidade da audição, na relação equilibrada entre homem e ambiente, e no
estímulo à capacidade criativa do que em teorias da aprendizagem musical e
métodos pedagógicos. Seus pensamentos chocam não pela prioridade que confere
à escuta, mas pela pouca importância que dá ao ensino de teoria musical. Outra de
suas posições polêmicas diz respeito ao repertório utilizado no ensino de música,
pois no seu entender deve-se apreciar tanto músicas do passado quanto músicas
contemporâneas, estimulando os alunos ao contato com produções de vários estilos
e épocas (ibidem).
Schafer observou que o ensino musical de alunos das escolas canadenses
estava centrado na leitura e memorização, sendo que raramente eram levados a
criar, nem estimulados a ouvir o que eles ou outras pessoas tocavam ou cantavam.
Com Schafer, o treinamento e as regras rígidas são substituídos por propostas
destinadas a estimular os estudantes na busca de respostas às questões que ele
lhes propõe, favorecendo assim, o diálogo aberto e a discussão. O que o mobiliza é
o despertar de uma nova maneira de ser e agir no mundo, buscada através da
música ambiental, comprometendo-se com a ecologia, de modo geral, e com a
ecologia sonora em especial, sendo assim seu trabalho classificado mais como
educação sonora do que propriamente educação musical.

Schafer então se

preocupava em propor soluções para a existência de uma qualidade de escuta
muitas vezes prejudicada pelo aumento indiscriminado do ruído e pelas condições
da vida moderna (ibidem).
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1.2.5 Keith Swanwick:
Também canadense, Swanwick procura alargar o âmbito científico e
pedagógico do ensino da música aplicando nele os resultados de investigação feita
nos domínios da psicologia, da sociologia e da estética. Para ele, os professores
devem criar nos alunos tolerância e interesse por idiomas musicais diversos e por
diferentes estilos e gêneros de música. Swanwick adaptou uma metodologia
baseada em três tipos de atividades: composição, audição e interpretação/execução
(Composition, Audition, Performance – CAP), onde a cada uma destaca alguns
aspectos específicos, como a junção de sons de uma maneira expressiva na
composição, concentrar toda a atenção no que se ouve na audição e a sensação de
ter audiência na performance (Amado, 1999).
Além destes três elementos, Swanwich acrescenta ainda os estudos
literários (Literature Studies) de partituras, registros de acontecimentos musicais,
literatura de caráter histórico e crítico sobre música, e literatura musicológica, além
da aquisição de competências (Skill Acquisition) de percepção auditiva, de fluência
na escrita e leitura, de controle técnico e de execução em conjunto, completando
seus parâmetros da experiência musical conhecido C(L)A(S)P. Em suas conclusões,
reforça a teoria sobre a possibilidade de considerar a experiência musical como
parte integrante do desenvolvimento psíquico global (idem).

1.2.6 Jos Wuytack:
Wuytack nasceu na Bélgica em 1935 e estudou pedagogia musical no
Instituto Lemmens, em Lovaina, com o professor Marcel Andries, que introduziu o
método Orff naquele país. Seus trabalhos baseiam-se em princípios da pedagogia
de Orff, de quem foi discípulo e amigo. Uma noção crucial para ele é a de que
música seria a totalidade formada por palavras, som e movimento. Assim, vê a
música como a totalidade das três formas de expressão: verbal, musical e corporal,
e desta forma vários elementos da música são apresentados através da expressão
falada, do canto, dos instrumentos, da mímica e do movimento (ibidem).
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Para preparar uma audição, Wuytack sugere que se possa recorrer a várias
metodologias, usando a expressão verbal, o canto, a percussão corporal ou
instrumental, o movimento ou dança, com a finalidade de conhecer, na obra ouvida,
os temas, a forma e a sua estrutura. Desenvolveu também um sistema, o
musicograma, definido por ele como sendo a visualização do que se pode ouvir, do
que se passa na música. A música passa a ser representada, não segundo os
códigos tradicionalmente estabelecidos, mas de modo abstrato através de cores,
símbolos e formas geométricas. Wuytack também reestruturou os princípios de seu
mestre Orff, de modo que abrangesse outros estilos como jazz, rock, pop e
composições eletrônicas (ibidem).
Neste primeiro capítulo percebemos a evolução da educação musical até
chegarmos próximos do que conhecemos hoje como educação musical atual.
Observamos também que a educação musical pode ser dinâmica conforme as
necessidades de sua época, e que pode estar em constante transformação,
adaptando-se a sua realidade atual. No próximo capítulo colocaremos nossas ideias
sobre a presente necessidade da educação musical, buscando a partir dos métodos
ativos, soluções para algumas dificuldades, assim como reflexões sobre possíveis
novas abordagens alternativas de acordo com nossas percepções sobre uma
educação musical em harmonia com as particularidades de nosso mundo moderno.
Focaremos especificamente na ampliação das concepções musicais de alunos
adolescentes decorrentes de aulas significativas proporcionadas ais mesmos, a
partir de novos métodos ativos em educação musical.
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2

REFLEXÕES

SOBRE

MÚSICA

E

EDUCAÇÃO

MUSICAL:

CONTEXTUALIZAÇÃO PARA GRUPOS DE ADOLESCENTES
É necessário que consideremos alguns fatores importantes para que nossa
educação musical siga numa constante evolução. Cometer o mesmo erro de
permanecer com métodos ultrapassados durante os nossos tempos, seria, de certa
forma, estarmos indo contra uma transformação natural do ser humano. Para muitos
educadores musicais é difícil aceitar essas transformações, e por algumas vezes, é
também cômodo permanecer na mesma situação. Mas, para sermos responsáveis
por uma significativa educação musical nos tempos atuais, devemos estar atentos a
algumas questões fundamentais.
Hoje em dia o educador musical tem que estar atento ao que acontece ao
seu redor. Saber o que os seus alunos escutam, o que acontece em sua
comunidade, quais os seus interesses, quais são suas carências e condições, enfim,
saber quais as reais necessidades existentes para o desenvolvimento da educação
musical para determinado grupo de pessoas, são requisitos indispensáveis para que
sejam abordados métodos significativos. Além disso, este profissional precisa saber
onde quer chegar através da educação musical, quais os seus objetivos e de que
forma alcançá-los.
Por mais que estejamos em um mundo globalizado, onde o acesso às
informações é mais viável, proporcionando-nos consideráveis vantagens no contato
com culturas diferentes, incluindo músicas dos mais variados gêneros, percebemos
que o universo jovem, onde está incluída a adolescência, limita-se a entender como
música uma pequena e restrita porção de gêneros musicais. E para iniciarmos uma
educação musical com referências nos educadores musicais da segunda geração
dos métodos ativos, devemos primeiramente fazer com que nossos alunos
descubram o que é música e suas infinitas possibilidades.
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2.1 O QUE É MÚSICA?
Para que tenhamos como base metodológica os educadores musicais da
segunda geração, precisamos de alguma forma nos posicionar sobre a música de
uma forma mais ampla. Isso é inevitável. Primeiro temos que começar a entender a
música como um fenômeno de origem nos estudos da física do som, onde
encontramos os parâmetros sonoros altura, duração, timbre e intensidade. A partir
desse momento iniciamos a busca pelo que existe de mais primordial na origem das
diferentes sonoridades. E se considerarmos os parâmetros sonoros como elementos
fundamentais na existência do que conhecemos como música, isto será o primeiro
passo para compreendê-la de forma mais significativa.
Mas não basta somente a existência dos parâmetros sonoros para nos
depararmos com o fenômeno musical. Existem questões que vão além da emissão
de diferentes qualidades de sons. Nesse sentido, observamos que a capacidade de
pensarmos estes efeitos sonoros como algo musical é que fará a diferença no
momento de refletirmos mais amplamente sobre o seu significado. Observamos que
a significação musical é construída com o tempo, pois inicialmente não temos a
capacidade de compreensão musical sobre qualquer efeito sonoro que entramos em
contato. Nossas experiências musicais durante a vida nos possibilitarão a pensar a
música em diferentes perspectivas.
Segundo uma definição de dicionários, os conceitos mais comuns que
encontramos para definir música estão ligados à arte de combinar sons de maneira
agradável ao ouvido, ou ainda, a música é composta de melodia, harmonia e ritmo.
Entretanto, esses conceitos nos parecem restritos para abarcar a complexidade da
música contemporânea, pois assim como existe a linguagem falada ou gestual etc.,
compreendemos a música como uma linguagem que deverá ser estruturada pelas
ações intencionais do sujeito sobre o mundo sonoro. Essas ações intencionais, por
exemplo,

não

necessariamente

podem

estar

conectadas

a

organizações

“agradáveis”. Aquele que produz música pode querer representar angústia, caos,
ruídos do mundo contemporâneo, etc. Ao encontro do pensamento de Schafer,
pensamos que “com as artes, e mais particularmente com a música, aprendemos de
que modo o homem cria paisagens sonoras ideais para aquela outra vida que é a da
imaginação e da reflexão psíquica” (2001, p. 18). Nessa “outra vida”, tudo é possível!
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Então podemos afirmar que os sons somente terão sentidos musicais no
momento que pensarmos nestes como música. Dessa forma, colocamos num
primeiro plano, acima dos próprios sons, a capacidade do ser humano de pensar
musicalmente. A música, como objeto a ser estruturado pelo sujeito, será constituída
por processos onde as descobertas de novos valores sonoros poderão levar à
musicalização. Assim, compreendemos a música como
[...] uma linguagem que deverá ser estruturada pelas ações do sujeito sobre
o mundo sonoro, ou seja, pela interação com os sons, na medida em que a
apropriação de suas ações, através das diferenciações e integrações,
organizando e relacionando de modo a estruturar os eventos sonoros cada
vez mais complexos, levará o sujeito a uma ampliação das suas estruturas
cognitivas no âmbito musical (KEBACH, 2003, p. 89).

Se parássemos um pouco para pensar sobre o significado musical, talvez
ainda não chegássemos a sua real dimensão. Nossas limitações para significar a
música são totalmente compreensíveis, pois os momentos de reflexão e de tomada
de consciência sobre o sentido musical, via de regra, não são proporcionados nas
aulas de musicalização. Muito menos, fora delas. Assim, perguntamo-nos se os
meios tradicionais de ensino musical nos abrem portas para um profundo
entendimento do universo musical ou, ao contrário, fecham-nas muitas vezes.

2.2 O COMPORTAMENTO ADOLESCENTE SOBRE A MÚSICA
Proporcionar uma musicalização através de métodos tradicionais nos dias
de hoje pode até gerar algum efeito positivo para quem deseja se aprofundar em
algum instrumento específico. Mas para o ensino coletivo pensamos que isto não
seja recomendável. Percebemos que o ensino de música descontextualizado, por
incrível que pareça, ainda continua a ser exercido por alguns educadores musicais,
e estes podem afastar seus alunos de experiências agradáveis em torno da música.
Claro que devemos sempre ver quais os objetivos do projeto desenvolvido na
educação musical coletiva que se sugere. Porém, em se tratando do ensinoaprendizagem de turmas escolares e, mais especificamente, adolescentes, não
existe mais sentido em mantermos formas ultrapassadas e tradicionais de educação
musical.
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De modo tradicional, seria difícil aproximar os jovens estudantes de uma
concepção mais ampliada de música, tendo em vista que nesta fase a grande
maioria está atrelada e identificada por determinados gêneros musicais específicos,
recusando-se muitas vezes a ampliar os conhecimentos a novos gêneros.
Consequentemente, eles perdem a oportunidade de aproveitar as diversas
dimensões expressivas que a música nos possibilita.
Podemos observar dois fatores significantes para este comportamento.
Primeiro, o fator natural e necessário do adolescente em sentir-se identificado a um
grupo, que, por sua vez, adota determinados gêneros musicais por fidelidade ao
mesmo. Observamos então a recusa de alguns jovens por determinadas músicas,
principalmente se estas não fazem parte de seu “habitat", rechaçando determinados
gêneros e as formas organizadas musicalmente que desconhecem. Quanto a isso,
Schafer (1991, p.23) propõe um questionamento: “seria possível dissociar a música
dos seres humanos e apreciá-la assepticamente em sua forma pura?”
O segundo fator pode estar relacionado à contribuição dos meios de
comunicação que pré-definem estereótipos musicais para consumo em massa de
determinados gêneros, e que por sua vez, limitam as descobertas sobre novas
estruturas musicais. Ao contrário do que poderíamos imaginar, nesses jovens, na
maioria dos casos, percebemos pensamentos tradicionais quanto às propostas de
ensino musical. Provavelmente esse seja um reflexo de nosso sistema de ensino.
Mesmo assim, ainda não poderíamos dar conta desses fatores pelo modo tradicional
de ensino musical, visto que, somando-se aos outros desafios, temos um terceiro: a
recusa destes grupos por determinadas músicas impostas pelos professores
tradicionais.
Percebemos que antes de iniciarmos atividades de educação musical com
novas turmas de alunos, especialmente com aqueles que já estão ou passaram da
adolescência, é necessário verificar o que eles entendem por música, ou seja, qual o
conceito espontâneo que construíram sobre o objeto musical. Do mesmo modo,
mapear as estruturas de partida sobre o que já construíram, não só conceitualmente,
mas também em termos práticos, é indispensável. Afinal, para o professor que quer
agir de modo inclusivo, compreender a diversidade dos contextos de partida de seus
alunos é fundamental no momento de elaborar seu plano de aula. Deve-se saber,
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também, aonde se quer chegar. As atividades propostas devem ir ao encontro dos
objetivos traçados preliminarmente. Isso não significa realizar uma aula em que não
haja espaço para as participações ativas e sugestões dos alunos, muito pelo
contrário.

Se

desde

o

início

procuramos

compreender

suas

construções

espontâneas, abriremos um espaço para que a observação de seus interesses e
suas ações sejam o verdadeiro norte para o planejamento de nossas aulas.

2.3 MEIOS ALTERNATIVOS DE EDUCAÇÃO MUSICAL
Para o professor, ampliar a ideia dos jovens de que a música possa ser
muito mais que o universo de seus grupos e do que o acesso à mídia propicia, não é
uma tarefa fácil, mas pode ser uma boa solução para algumas dificuldades que
encontraremos em nossa profissão. Entrando em vigor a Lei n. 11.769 de agosto de
2008, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas,
provavelmente encontraremos inicialmente situações não muito diferentes das que
encontramos hoje, ou seja, escolas com poucos ou até mesmo sem nenhum recurso
para desenvolvimento de aulas nos moldes tradicionais de se ensinar música.
Pensando nessa realidade, caberá a nós educadores musicais, planejarmos
aulas com recursos alternativos3 para estes jovens. Quando falamos de aulas de
música com recursos alternativos estamos pensando, assim, em propostas de
aprendizagem diferentes das tradicionais, e a ideia deste meio alternativo surge
através da realidade vivida até então por estes alunos, pois para muitos serão suas
primeiras aulas de música. Assim surgem alguns questionamentos: Como daríamos
aula para os adolescentes que, em sua maioria, nunca tiveram aulas de música?
Como atuaremos sem materiais, como instrumentos musicais convencionais, por
exemplo? Como poderemos possibilitar a expansão do universo musical dos
adolescentes?
Ao invés de um problema, o uso de materiais alternativos tornou-se mais
significativo e eficaz do que um trabalho de educação musical tradicional. A
3

Entendemos como meios alternativos as novas formas da música contemporânea, cujas
organizações sonoras livres são um exemplo. O uso da percussão corporal, da criação de paisagens
sonoras, dentre outros recursos, são algumas das atividades desenvolvidas como trabalhos
alternativos de sensibilização musical.

39

implantação de meios não convencionais ajudou a atingir a ampliação da concepção
de música nas aulas com adolescentes. Isso é o que veremos na análise dos dados
deste estudo. Pensamos que a importância desse tipo de trabalho com os jovens é
fundamental para que tenham opiniões mais críticas e aumentem as suas
possibilidades

de

fazer

e

compreender

música.

Para

nós,

professores,

aprofundarmos este tema tem significado no fato de descrevermos e analisarmos
novas possibilidades de se trabalhar sem materiais convencionais nas aulas de
música. Schafer (1991) é uma das bases práticas que destacamos para realizar a
parte metodológica deste estudo.
Muitas vezes pensamos que para proporcionar a ampliação dos horizontes
musicais dos alunos, basta somente produzir um espaço de apreciação musical, em
que os alunos escutam novas propostas sonoras. A apreciação de materiais sonoros
é essencial sim, entretanto, esta atividade sozinha não é suficiente. É necessário
proporcionar aos alunos outras formas de vivenciarem a música, com vistas a uma
real apropriação do conhecimento musical em termos práticos e conceituais. Os
trabalhos de execução e composição musical são, desse modo, complementos
imprescindíveis. Bernardes (2001, p.74) afirma que a música precisa ser vivenciada
e que a reflexão deve estar “a serviço dessa experiência, para que, dessa maneira,
ela possa ser realmente compreendida”. Também Cunha (2003, p.64) aborda este
assunto da seguinte forma:
[...] o aluno se coloca numa situação de ouvinte, crítico de música, na qual
pode ampliar seus conhecimentos intuitivos e analíticos, tanto sobre o
repertório que ouve em sala de aula quanto em relação às próprias
execuções e composições musicais produzidas na escola.

A ideia de trabalhar com três processos – apreciação, composição e
execução – surge como base do processo de aprendizagem de Swanwick (1979)
denominado CLASP, onde a vinculação dos pontos trabalhados possibilita um
melhor desenvolvimento cognitivo dos alunos. Stifft (2009, p.27) já afirma o quanto é
comum este tipo de sistematização dizendo que “é preposição compartilhada entre
professores de música e teóricos da área que o currículo de música deva incluir
atividades de execução, criação e apreciação”. Além da perspectiva de ganho na
questão de vivenciar uma possível ampliação na concepção musical, os três pontos
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abordados propiciam consideráveis vantagens ao crescimento musical dos alunos.
Quando trabalharmos com a apreciação nesse foco, segundo Freire (2001, p.71) é
essencial que ela “deva ser uma perspectiva pedagógica crítica, apoiada,
principalmente, na comparação, a partir do confronto de materiais musicais
contrastantes”.
Então perguntamo-nos: qual seria a contribuição dos meios alternativos de
se fazer música para possibilitarmos o desenvolvimento da ampliação da concepção
musical dos alunos? Pensamos que são formas importantes de se proporcionar a
estruturação musical progressiva com o objetivo de suprir necessidades na atual
realidade escolar das redes públicas de ensino, pois nestes ambientes há certa
carência de material de apoio para as aulas de música, como já foi abordado. Os
ambientes alternativos ainda possibilitam a ampliação de formas de expressividade
artístico-musical. Raramente encontraremos uma sala com isolamento acústico,
instrumentos disponíveis, aparelhos de som com qualidade, etc. Por isso,
transformar o próprio corpo em um instrumento musical, trabalhar com materiais
recicláveis, etc. pode ser um meio alternativo para dar conta desta carência de
materiais, além de possibilitar novas formas de se expressar musicalmente.

2.4 OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO
Transformar as aulas de música em Oficinas Pedagógicas Musicais, assim
como as descreve Fernandes (2000), pode ser, a solução para algumas das
problemáticas aqui apontadas. Segundo esse autor, (idem, p. 11), as oficinas
surgiram através da incorporação da música contemporânea na pedagogia musical,
tanto nos ambientes mais eruditos, quanto nas escolas regulares. Com o tempo, os
métodos aplicados nas oficinas foram se aprimorando e se diversificando. Hoje,
podemos encontrar Oficinas de música sobre várias temáticas: música na educação
infantil, música contemporânea, sensibilização musical, musicoterapia, etc., ou
mesmo, o termo oficina pode mascarar uma metodologia de ensino teóricotradicional ou designar uma metodologia “que se vale de um ensino puramente
prático” (idem), o que faz com que a Oficina perca sua maior função que é a de
desenvolver a criatividade e proporcionar trocas práticas e reflexivas.
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O ambiente da Oficina Pedagógica Musical, além de trabalhar com
atividades alternativas, parece-nos o mais adequado para ampliar a concepção
musical dos alunos de modo geral, mesmo que estejamos enfocando aqui os
adolescentes. Isto se propõe a partir de estudos realizados (BEYER, 1993;
MAFIOLLETTI, 2005; KEBACH, 2008) que nos informam que o fazer musical é o
pré-requisito do compreender a música. A construção de conceitos a ser realizada
pelos sujeitos passa por um processo complexo, no qual se faz necessário vivenciar
ricas experiências no fazer musical para chegar à ampliação do conceito de música
e de cada um de seus elementos.
As relações de trocas de conhecimento entre alunos e professor, comuns
nas Oficinas Pedagógicas de Musicalização, acabam nos proporcionando o
conhecimento profundo do grupo a ser trabalhado, onde podemos analisar a
condução e estruturação de nossas aulas, auxiliando em nossos planejamentos. O
diálogo em grupo, neste caso, possibilita-nos a descoberta de onde partirmos sobre
os seus conhecimentos musicais, e de como poderíamos construir, em conjunto,
formas de alcançar possíveis ampliações em seus conceitos sobre música.
Dentro da perspectiva das Oficinas Pedagógicas de Musicalização,
observamos uma entrega maior por parte dos alunos, isso devido à forma
espontânea de condução das aulas, onde todos possuem a liberdade de expor
ideias e contribuições para criações em conjunto. Em se tratando de adolescentes
na escola, algumas vezes uma forma natural e mais accessível aos alunos de
condução de aula acaba gerando certo teor de “brincadeira”. Ora, o jogo, o prazer, o
lúdico deve fazer parte dos processos de aprendizagem religando razão e emoção
na construção dos conhecimentos mais variados, não somente nas atividades com
crianças pequenas, mas também com adolescentes e adultos. Assim, os resultados
acabam superando as expectativas se os alunos realmente entenderem a proposta
de trabalho nessas condições e participarem ativamente das atividades orientadas
pelo professor.
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2.5 HETEROGENEIDADE DE CONHECIMENTOS NAS PRÁTICAS EM GRUPO
As interpretações sobre a música são muito pessoais e subjetivas. Elas
devem ser consideradas e, principalmente, respeitadas, pois em cada cultura
encontramos “habitats musicais” diferenciados, caracterizando cada comunidade ou
grupos de pessoas. Dentro da escola seria fácil encontrar certa homogeneidade
musical entre os alunos, algo que os meios tradicionais de ensino de música
poderiam aproveitar para produzirem repetições mecânicas e sem sentido. Mas isso
contribuiria para a ampliação do conceito sobre o universo musical? De fato,
pensamos que não. Entretanto, se olharmos mais atentamente, veremos que essa
homogeneidade é falsa. Por mais que as escolas públicas (ou mesmo privadas)
estejam

dentro

de

uma

comunidade

com

características

bem

definidas,

surpreendemo-nos ao descobrir a heterogeneidade entre os alunos, seja ela em
relação aos conhecimentos musicais ou às preferências sobre determinados
gêneros.
Quando iniciamos atividades de sensibilização musical com adolescentes,
devemos levar em conta que as interações musicais de cada um são diversificadas.
Elas vão desde as simples audições corriqueiras através das novas tecnologias
(rádio, MP3, celulares, etc.), até o contato com aulas de algum instrumento musical
específico ou de canto, participação em corais, etc. Dessa forma, as turmas
costumam ser heterogêneas em suas construções práticas e conceituais sobre o
universo musical. Mas achar que isto poderá dificultar o trabalho do professor é
desconhecer a riqueza inerente à diversidade de pontos de vista.
A riqueza das diferenças de conhecimento proporciona uma significativa
oportunidade de aulas de cunho construtivista, através das quais o processo de
ensino-aprendizagem será proporcionado através da relação de trocas de
informações e conhecimento, pois todos podem contribuir de alguma forma para a
construção do saber. O professor, neste caso, assume um papel de intermediador
do conhecimento, fazendo com que os alunos cheguem à estruturação de ideias de
um determinado tema em questão. Dessa forma, o professor deixa de ser o único
ser dono do conhecimento, tornando-se também um aprendiz através das
informações dos seus alunos.
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Assim, observamos que a heterogeneidade de conhecimentos musicais no
ensino em grupo pode ser uma “dor de cabeça” para quem ainda utiliza-se de meios
tradicionais de ensino. Cabe só imaginarmos como seria uma aula de violão clássico
onde alunos iniciantes tenham de aprender uma obra juntamente com alunos
avançados. Ou seja, se a obra a ser executada for fácil, será desinteressante para
quem já possui conhecimentos, da mesma forma que também será desinteressante
para quem esteja iniciando no instrumento a partir de uma obra mais complexa. Mas
se esta heterogeneidade estiver associada a uma perspectiva construtivista, o
professor proporcionará formas de adaptação de obras para que todos possam tocar
juntos, cada um contribuindo da sua forma.
São nesses meios heterogêneos que encontramos a beleza da diversidade
humana, pois a partir desta interação em grupo de diferentes vivências e
conhecimentos é que alcançamos novas possibilidades para ampliarmos nossas
construções musicais. Através das diferentes perspectivas sobre um mesmo objeto,
no caso, a música, é que chegamos a formas criativas e distintas de como podemos
desenvolver o processo ensino-aprendizagem. Além disso, infinitas estruturas de
criação musical poderão ser trabalhadas em grupo.

2.6 CRIAÇÃO MUSICAL COM ADOLESCENTES
O grande salto na evolução da educação musical, que se aproxima às
formas mais eficazes de ensino da atualidade, surge a partir do momento onde
começam a ser exploradas as criações dos alunos. Essas produções originais,
trabalhadas de diversas formas, são indispensáveis para o desenvolvimento musical
dos mesmos. Os métodos tradicionais de ensino musical, que permaneceram
durante muito tempo sendo praticados, e ainda hoje insistem em aparecer em
alguns espaços de musicalização, na maioria das vezes buscam o aperfeiçoamento
da técnica, deixando de lado a criatividade. Ostrower (1987, p.38) fala da seguinte
forma sobre o assunto:
De um modo geral restringe-se, praticamente em todos os setores de
trabalho, a processos de adestramento técnico, ignorando no indivíduo a
sensibilidade e a inteligência espontânea do fazer. Isso, absolutamente, não
corresponde ao ser criativo.

44

Além disso, os métodos tradicionais trabalham com obras, que na maioria
das vezes, principalmente hoje em dia, não possuem sentido algum para o aluno,
por estarem descontextualizadas e não relacionadas aos gostos destes jovens.
Então, sabemos que poucas vezes a criação foi explorada no ensino tradicional de
música. É através principalmente dos educadores musicais baseados nos métodos
ativos que começam a surgir novas formas de se ensinar música, tornando-se
fundamental gerar meios de apurar a criatividade musical dos alunos.
Se antes achávamos que a escuta, a prática e a execução de uma obra
eram passos indispensáveis para o desenvolvimento dos alunos, agora afirmamos
que a criação musical é tão importante quanto os elementos citados. A criação
musical deve ser um objetivo importante a ser alcançado no ensino de música, e o
desenvolvimento dos outros elementos são fundamentais no processo criativo se
também forem explorados de forma criativa. Música é arte, e arte é uma forma
criativa de linguagem, então se sua essência parte do princípio fundamental de
criação de uma forma de expressão, porque não explorá-la na educação?
Talvez seja difícil imaginar, principalmente para quem ainda não explora o
lado criativo de seus alunos, como seriam os resultados destes trabalhos de criação.
Como professores, devemos estar preparados para diferentes níveis de trabalhos,
desde os que elaboram criações complexas até os que não conseguem produzir
nada. É importante levarmos em conta que a maioria dos adolescentes está em
suas primeiras aulas de música, e poderá se defrontar com um processo criativo
ainda não explorado. Por mais que a música seja algo intenso para os adolescentes,
essa demanda de trabalhos proporciona muita expectativa tanto para os alunos
quanto para o professor. Desse modo, não devemos esperar trabalhos
surpreendentes.

Muito

pelo

contrário,

devemos

estar

cientes

que

esses

adolescentes estão dando os seus primeiros passos no desenvolvimento de
processos criativos musicais. E, toda a criação necessita ser exercitada, além do
fato de que toda criação parte de esquemas já construídos, pelo sujeito. Ou seja,
trechos rítmicos e melódicos, já conhecidos muitas vezes, são as bases iniciais para
aqueles que se iniciam em processos de criação musical, como verifica Kebach
(2008) em sua tese de doutorado. Nesta situação, percebe-se que o exercício da
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criação proporcionará com o tempo o desenvolvimento progressivo para a melhora
dos trabalhos em questão.
Em se tratando de criação musical, não existe uma “fórmula mágica” de
como se deve proceder. O processo criativo é individual e cada pessoa estrutura
formas diferentes em suas composições. O importante neste caso é o suporte
necessário para que seja explorada a criatividade de cada um. O professor então
surge oferecendo uma base de sustentação para que esse processo seja alcançado.
É neste momento que entram os exercícios de escuta exploratória ativa, práticas de
performances, re-arranjos e interpretações como ferramentas para o exercício de
condutas criativas progressivamente autônomas por parte dos alunos.
O aluno também não deve se sentir solitário em seu processo criativo. Devese buscar sempre, de alguma forma, a criação coletiva. Caso contrário, observa-se
certa inibição por parte do aluno, principalmente neste período de adolescência onde
suas exposições individuais acabam se tornando sacrificantes para a maioria. O
professor também deve estar atento em desafiar os alunos a ousarem em suas
criações, podendo dar, inclusive, algumas dicas para que desenvolvam seus
próprios rumos em suas criações.
Talvez mais difícil e desafiante do que trabalhar com criações de estruturas
musicais já conhecidas pelos alunos é proporcionar a eles a experiência de se
depararem com a oportunidade de criarem músicas com estruturas e materiais não
comuns a suas experiências musicais. Mesmo assim, na maioria das vezes, é
naquilo que é conhecido que o sujeito se baseia para criar suas formas musicais. É
neste ponto que a ampliação das concepções musicais dos alunos podem se
consolidar: no incentivo às criações que ultrapassam aquilo que os sujeitos já
conhecem, já sabem produzir, pois neste momento é que percebem que realmente é
possível se pensar musicalmente de forma alternativa, diferente dos padrões
habituais. Com a prática do exercício de criação é que surgem significativas
respostas dos adolescentes quanto as suas novas formas de pensarem e se
expressarem musicalmente, pois, antes de tudo, somos todos seres em evolução.
Assim, trago as palavras de Torre (2005, p.25):
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A criatividade é o pão do progresso, o alimento da mudança, o potencial
gerador do desenvolvimento científico, tecnológico e humano. Se o homem
não fosse criativo viveríamos ainda nas cavernas, pois não haveria
desenvolvimento científico e cultural. Criar significa ter idéias, dar
continuidade a inovações valiosas, enriquecer a cultura.

O próximo capítulo mostrará a evolução de jovens adolescentes em suas
concepções sobre a música e ampliação a novos gêneros musicais em experiências
realizadas com turmas do ensino médio e séries finais do ensino fundamental de
escolas da Rede Estadual de Ensino na cidade de Porto Alegre. Nele vamos abordar
os processos através dos quais conseguimos atingir uma considerável ampliação
nas ideias sobre música dos alunos e também sobre diferentes possibilidades de
criação com materiais não comuns ao de se fazer e estudar música.
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3 AÇÕES E RESULTADOS SOBRE OS OBJETOS DE PESQUISA
Neste

capítulo

mostraremos

duas

experiências,

durante

as

quais

mantivemos a essência dos métodos ativos como forma de abordagem em sala de
aula. As duas experiências a seguir contam uma trajetória de docência que parte
desde um período de estágio de nossa graduação em música até minha atual
atividade profissional como professor de educação artística na Rede Estadual de
Ensino. Nesse caminho, mantivemos uma ligação pedagógico-musical aos métodos
ativos de segunda geração. Mesmo de modo intuitivo, percebemos que nossas
estruturações sobre modos de pensar e agir nos processos de ensino-aprendizagem
em música assemelham-se às propostas dos métodos ativos, principalmente os da
segunda geração.
Acreditamos que nossas experiências musicais e a forma de pensar sobre
música orientam boa parte de nossas estratégias, e desta maneira, a ampliação das
concepções musicais e o conhecimento de novos gêneros musicais, por parte dos
alunos, tornaram-se alvos frequentes nos meus objetivos a serem alcançados. Nesta
trajetória, observamos que esses objetivos são necessários devido à limitação atual
destes jovens alunos em seus repertórios, pois é evidente a falta de estímulo
auditivo a novas experiências musicais diferentes do que estão acostumados.
Incentivar essas ampliações de concepções foi o maior desafio na atual conjuntura
encontrada na Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. A grande maioria
dos alunos nunca teve aulas de música, e suas expressividades musicais, aquém do
esperado, estão ligados diretamente a músicas atuais e mais comuns nos veículos
de comunicação, ou seja, a música se restringe a poucos gêneros e suas ações
sobre música limitam-se ao que ouvem.
Devido à carência de experiências musicais dos alunos, suas ações e
criações são, na maioria das vezes, abaixo do que poderiam realmente estar
produzindo, e o primeiro passo para que possam produzir com maior riqueza, é que
passem por um profundo trabalho de apreciação e compreensão musical de
diferentes formas e gêneros não comuns aos seus costumes. A falta de recursos
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para aulas de música, principalmente a falta de instrumentos para os alunos,
também contribuiu para que eu pensasse que a elaboração dos planejamentos de
aulas deveria suprir estas carências materiais da Rede Estadual de Ensino de nosso
Estado.

3.1 PRIMEIRA EXPERIÊNCIA:
No ano de 2008, tive a oportunidade de estagiar com turmas do ensino
médio em uma escola da rede estadual de ensino da cidade de Porto Alegre, cujas
características relacionadas ao público alvo e aos materiais disponíveis propiciaram
trabalhar com o tema até então abordado, ou seja, tudo convergia para um trabalho
de ampliação das concepções musicais dos alunos. No processo de observação do
estágio, começaram a surgir ideias que favoreciam este tipo de trabalho de ampliar
seus horizontes musicais. A realidade da escola foi fundamental na escolha da linha
de pensamento proposta, pois foi possível observar primeiramente a falta de
estruturas necessárias que ajudariam nas aulas de música. Além disso, nesse
contexto, nem a escola e nem os alunos estavam verdadeiramente preparados para
terem aulas de música de maneira tradicional. Dessa forma, abriram-se as portas
para as ideias alternativas de se estudar e fazer música.
Outro fator importante para o direcionamento do trabalho foi a quantidade de
tempo disponível para ministrar as aulas em cada turma. Foram quatro encontros de
quarenta e cinco minutos de aula, sendo estes realizados uma vez por semana. As
quatro turmas de aproximadamente vinte e cinco alunos cada, as quais foram
submetidas

ao

processo

de

musicalização,

tinham

peculiaridades

muito

semelhantes, o que contribuiu para a escolha de um único plano de ensino.
O ponto inicial do tema trabalhado tange primeiramente ao limite de onde
começariam para os alunos experiências que os levariam a ampliar a concepção de
música. Com a utilização de um questionário, ainda nas observações do estágio,
chegou-se à resposta que funk, rock, hip hop e pagode foram os gêneros musicais
que prevaleceram nas preferências dos alunos. A partir desses dados, observou-se
uma possível dimensão sobre os conceitos que eles possuíam sobre música,
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possibilitando um ponto de partida de onde as aulas poderiam proporcionar novas
experiências para uma provável ampliação de suas concepções musicais.
Supondo não ser tão interessante aos alunos, aulas onde apenas reflete-se
coletivamente e teoriza-se sobre o significado da música, pensei na utilização de
meios apreciativos, composicionais e de execução musical para que os alunos
sentissem essas mudanças a partir de experiências concretas e vivenciadas. A
proposta aos alunos foi de que após as duas primeiras aulas de apreciação de
músicas e um vídeo, teriam de compor em grupos de aproximadamente seis
componentes, uma música com utilização de objetos sonoros que não fossem
instrumentos musicais convencionais, podendo usar também os próprios corpos
como instrumento sonoro e utilização da voz sem articulação de palavras. Esses
limites pensados e impostos em suas composições seriam essenciais na busca de
novas ideias e possibilidades de se fazer música.
A primeira aula foi destinada a uma apreciação auditiva de materiais
contrastantes entre gêneros e formas. A intenção era mostrar músicas que
realmente pudessem abrir suas concepções musicais e possibilitassem também
oportunidades para exploração de seus trabalhos. Entre as músicas para apreciação
foram escolhidas: Barbapapas Groove4 do grupo Barbatuques, Meta-Funk5 de
James Correa, Apocalyptic Fear6 da banda Deicide, Invocation7 de Bobby McFerrin,
Slow Food8 de Yanto Laitano com o grupo Ex-Machina e Fonocromia9 de Antonio
Carlos Borges Cunha. Após a audição de cada música, discutimos sobre quais
pontos poderiam ser aproveitados para suas novas composições em grupo, onde os
aprendizes deveriam realizar posteriormente. Buscamos sempre ressaltar que por
mais que talvez não estivessem gostando ou achando estranhas as músicas
4

Barbapapas Groove – Música com a utilização dos sons do corpo em diferentes ritmos
brasileiros.
5
Meta-Funk – Música eletroacústica e atonal com utilização de piano e efeitos de
computador.
6
Apocalyptic Fear – Música característica de Death Metal com muitas distorções de guitarra
e vocais guturais gritados.
7
Invocation – Música composta com a utilização de diferentes vozes de Bobby McFerrin
empregado onomatopéias e diferentes recursos de timbres e alturas de voz.
8
Slow Food – Música contemporânea sem ritmo definido onde aparecem diferentes sons de
objetos e vozes faladas.
9
Fonocromia – Música contemporânea com utilização de coro vocal, sem ritmo definido e
utilização de assovios e onomatopéias.
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ouvidas, o objetivo era mostrar o quanto a música poderia ser organizada de formas
diversificadas, isto é, diferente de organizações sonoras convencionais.
A segunda aula foi destinada a uma apreciação auditiva/visual com a
exposição do vídeo do grupo Stomp10. O objetivo desta apreciação era tornar visível
aos alunos como fazer música sem instrumentos musicais, destacando sempre que
poderiam ser aproveitados muitos dos materiais utilizados no vídeo como referência
para seus trabalhos. Este momento foi fundamental para que houvesse intervenções
para explicação dos parâmetros do som11, salientando que se explorassem estes
elementos em suas composições, poderiam torná-las ricas em detalhes. A discussão
coletiva sobre os parâmetros do som teve como objetivo possibilitar aos alunos a
compreensão da essência da música. Utilizando estes parâmetros de qualquer
maneira de forma organizada, poderiam realmente estar fazendo algo musical.
Sobre os parâmetros do som neste contexto, Kebach (2008, p.41) nos afirma que:
São essas bases sólidas que poderão proporcionar o desenvolvimento
progressivo das noções a serem construídas sobre as possibilidades de
organizações sonoras em forma musical, sejam elas baseadas na música
ocidental ou nas novas formas de organização da música contemporânea.

Após as duas aulas de apreciação musical, os grupos de alunos teriam que,
durante o período de dias até a próxima aula, pensar em formas de organização de
suas composições, refletindo sobre quais materiais sonoros iriam utilizar e qual a
função de cada componente na criação da composição.
No terceiro dia, a aula foi realizada em um ginásio de esportes para que os
grupos pudessem elaborar suas músicas. O amplo espaço e materiais disponíveis
no ginásio ajudaram os grupos a trabalhar com liberdade e autonomia em suas
produções. Os jovens trabalharam com os mais variados tipos de objetos, entre eles
vassouras, bolas, mesas, cadeiras, madeiras, ferros, garrafas, estojos, latas de lixo,
cadernos, além das suas vozes e sons percussivos dos próprios corpos.
10

Stomp – Grupo de dança do Reino Unido que usa os sons do corpo e de objetos para criar
performances musicais-teatrais através da percussão.
11

Parâmetros do som – Dentro da física o som possui quatro qualidades: A Altura que
diferencia os sons graves e agudos, a Duração que diferencia os sons de longos e curtos, a
Intensidade que diferencia os sons fortes e fracos e o Timbre que diferencia os sons de diferentes
instrumentos.
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Inicialmente, estes grupos começaram a compor com ideias de ritmos préestabelecidos, como pagode e funk. Então, neste momento, surgiu a oportunidade
de intervir sugerindo que esquecessem os ritmos que conheciam e pensassem em
ambientes sonoros. Disse para imaginarem como seria os sons de diversas
paisagens sonoras (centro da cidade, aeroporto, parque de diversões, etc.). Pedi
então para que eles procurassem estruturar e representar estes sons com vistas a
reproduzir estes ambientes. Assim, alguns grupos começaram a criar suas
composições com temas específicos, e outros grupos ficaram atrelados às ideias do
vídeo do grupo Stomp, onde prevaleceram combinações organizadas de sons dentro
de um ritmo. Esse processo criativo de escolhas de temas em suas composições
remeteu-me às ideias de Penna e Marinho (2005, p. 131) sobre o trabalho de rearranjo, cujos autores também sugerem processos de criação musical com alunos
sem experiência de estudos musicais:
Visando prioritariamente alunos não familiarizados com a linguagem de
música erudita e/ou que não tiveram estudos (formais) de música
anteriormente, a estratégia criativa de re-arranjo revela-se bastante
produtiva quando são selecionadas músicas que remetem a temas; músicas
que se relacionem com vivências pessoais ou com temáticas culturais, isto
é, com temas que se ligam ao imaginário social.

No quarto e último dia de aula foi destinado o tempo para que terminassem
suas composições e as apresentassem. Entre esses grupos, houve reproduções de
ambientes temáticos, como por exemplo, trabalhadores na construção de um
edifício, um jogo de futebol, e até mesmo os processos de uma pessoa durante suas
necessidades fisiológicas. Esses grupos conseguiram ultrapassar a ideia de música
atrelada a um ritmo definido, conseguindo desvincular-se de qualquer padrão
musical dentro de suas realidades.
Na busca de resultados sobre o trabalho realizado, foi elaborado um
pequeno questionário com objetivo investigativo. Este foi entregue aos noventa e
seis alunos que participaram desse processo de musicalização, e os resultados
foram os seguintes: Perguntado se após as quatro aulas realizadas os alunos
haviam mudado ou ampliado suas concepções sobre música, obtive 75% das
respostas dos alunos afirmando que sim, e 25% das respostas dos alunos afirmando
que não.
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25
Mudaram ou ampliaram a
concepção sobre musica
Não mudaram ou ampliaram a
concepção sobre musica
75

Entre os alunos que mudaram suas concepções de música, o momento mais
evidente da mudança foi para 49,2% a apresentação do vídeo do Stomp, para
23,1% as audições das músicas, para 14,4% as composições das músicas e para
13,3% a execução de suas composições.

13,3
Apresentação de vídeo do grupo Stomp
14,4

Audição das músicas
49,2
Composição das músicas
Execução das composições
23,1

Através destes números podemos chegar à conclusão de que para 72,3 %
ficou mais evidente a mudança de concepção de música nas duas aulas de
apreciação musical e para 27,7% nos momentos de composição e execução.
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27,7
Apreciação Musical
Composição e Execução Musical
72,3

Entre as respostas livres do que era música para os alunos após as quatro
aulas realizadas, destacamos as seguintes respostas de alunos que não mudaram
suas concepções musicais:
Aluno A: - É o conjunto de sons compostas por instrumentos de corda,
percussão ou sopro feitos a partir de uma tablatura.
Aluno B: - Algo tocado com instrumento musical.
Aluno C: - O que eu escuto: rock.
Aluno D: - Pra mim música é aquilo que o Guns n’ Roses faz.
Analisando de forma mais ampla as respostas dos alunos A, B, C e D,
percebemos que os alunos continuaram com ideias limitadas do que é música. A
resposta do aluno A mostra certa experiência ou noção de escrita musical, sugerindo
que novas experiências musicais não surtiram efeito para que mudassem suas
ideias tradicionais de música. As respostas dos alunos C e D foram ainda mais
limitadas, restringindo a música a um gênero musical e a uma banda específica, algo
observado comumente entre os jovens desta faixa etária. Esse tipo de resposta
também pode estar relacionada a certo grau de protesto, resistência e pertencimento
a determinado grupo. Ou seja, procurando legitimar sua própria estética musical e
expressar certo pertencimento a determinada tribo social, estes alunos reafirmam
seus gostos musicais e renegam o novo conhecimento. As respostas deste primeiro
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grupo, portanto, estão relacionadas ao pensamento egocêntrico, descrito por Piaget
(1978) como pré-operatório, na medida em que operam sobre objeto em jogo de
modo parcial, levando em consideração apenas as características relacionadas aos
seus pensamentos subjetivos.
Entre as respostas livres do que era música para os alunos após as quatro
aulas realizadas, destacamos as seguintes respostas de alunos que mudaram suas
concepções musicais:
Aluno E: - É todo tipo de som que tenha algum ritmo.
Aluno F: - Algo com ritmo.
Aluno G: - É qualquer coisa com ritmo.
Aluno H: - São objetos sonoros que compõem um ritmo.
Analisando as respostas dos alunos E, F, G e H, a questão rítmica atua
como agente necessário para a existência da música. Se pensarmos pelo ponto de
vista de que o fator tempo seja imprescindível para que a música aconteça, e que o
ritmo desta forma estaria diretamente ligado a este fator, estas respostas estariam
bem fundamentadas.
A ideia de que o fator tempo seja necessário para existência da música é
expressa por Maffioletti (2002, p. 102) da seguinte forma: “em experiência mais
complexa, fazer música também supõe organizar eventos sucessivos no tempo,
onde as combinações de alturas, durações, intensidade, texturas e timbres dão
dinâmica ao produto musical”. Porém, penso que estas respostas estejam
significativamente associadas a alguns dos exemplos expostos e bastante
absorvidos pelos alunos, pois estes tinham a parte rítmica bastante explorada, o que
ocorreu no momento em que assistiram ao vídeo do grupo Stomp e ouviram a
música do grupo Barbatuques. Podemos inclusive observar esse grau de influência
pelo número de 49,2% nas respostas de qual momento propiciou a mudança de
concepção musical dos alunos durante as aulas. Entretanto, devemos levar em
conta que o ritmo é apenas um dos elementos que compõe a linguagem musical, ou
seja, o ritmo é apenas um dos elementos implícitos nas organizações sonoras
apreciadas, produzidas e executadas. Portanto, esse tipo de resposta parece
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intuitiva12 e está mais próxima de uma ampliação de concepção musical desejada
sobre o universo musical.
Ainda destacamos as seguintes respostas de alunos que mudaram suas
concepções de música:
Aluno I: - Depois das aulas de música, tudo que emite qualquer som pra mim
é música.
Aluno J: - É todo som emitido por qualquer coisa que faça som, contanto que
esse som tenha sentido para mim.
Aluno K: - Pra mim música é todo tipo de barulho, mas tem que ter um pouco
de sincronia.
Aluno L: - É um conjunto de barulhos organizados. Algo pensado.
Examinando as respostas dos alunos I, J, K e L, percebemos a real
abrangência do significado musical em suas concepções. Suas respostas parecem
ter sido ampliadas por terem passado pelas experiências alternativas oferecidas no
ambiente de musicalização proposto em forma de oficina. As respostas dos alunos J
e L tratam inclusive do tema emissão e recepção em música, já que abordam a
importância de haver necessariamente uma intenção em produzir algo musical para
ser compartilhado com um receptor. Esta seria em suas concepções, uma condição
necessária para a existência musical. Entretanto, as respostas dos alunos I e K,
embora próximas de uma concepção operatória sobre o conceito de música, ainda
demonstram-se apenas intuitivas, já que o que é realmente necessário para que os
“barulhos” ou os sons se transformem em música, é a intenção daquele que produz
ou capta estes sons e não “certa sincronia”.

12

O pensamento intuitivo é caracterizado por Piaget como um nível pré-operatório mais avançado,
pois é característico dos sujeitos que levam em consideração apenas parte do objeto sobre o qual
agem. No caso supracitado, os sujeitos referiram-se ao ritmo implícito nas obras, sem considerar
outras características. Porém, o ritmo é algo que realmente está contido predominantemente nas
obras apreciadas.
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3.2 SEGUNDA EXPERIÊNCIA:
No ano de 2009, já atuando como professor na Rede Estadual de Ensino no
Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, deparei-me novamente
com a mesma realidade dos tempos de estágio, ou seja, os alunos, em sua grande
maioria, nunca haviam se deparado com aulas de música. Agora lecionando em
turmas das séries finais do ensino fundamental, as necessidades encontradas na
experiência anterior continuaram as mesmas, e novamente surgiu oportunidade de
alargar suas concepções de música, além também do aprimoramento da escuta
ativa e inclusão de novos gêneros musicais não comuns a suas realidades.
A realidade da escola atual onde leciono, a qual é o cenário desta segunda
experiência, também sofre com as mesmas necessidades da escola anteriormente
pesquisada, ou seja, há pouco recurso e espaço para o desenvolvimento de aulas
de música. Porém, a diferença é que agora o tempo de trabalho com estes alunos
facilita para um desenvolvimento de trabalho mais consolidado, pois, diferente dos
quatro encontros da primeira experiência, agora temos quatro anos para
desenvolver ações que visem ao desenvolvimento musical dos alunos.
Com base na experiência anterior, onde a apreciação musical foi o fator de
maior evidência na mudança das concepções musicais dos alunos, o foco deste
segundo trabalho foi dado então a este fator percebido como algo de grande
relevância. Observei, através da coleta de dados, que os jovens que participaram
das duas experiências, não haviam sido incentivados, anteriormente às aulas de
música que a eles ofereci, a uma escuta ativa. E isso acarreta um problema: a
maioria dos jovens pouco se concentra em suas escutas, o que prejudica,
consequentemente, o desenvolvimento de outras atividades nas aulas de música.
Isso pode ser consequência da forma que são expostas as informações nos dias
atuais, ou seja, as informações que estão disponíveis a estes jovens são dadas
muitas vezes de forma resumida e sem aprofundamento. Não há espaço para uma
apreciação analítica, para uma leitura de mundo, seja em forma de leitura escrita,
visual ou, no caso, uma concentração analítica das obras musicais oferecidas a eles
para serem apreciadas.
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Também observei que os meios de comunicação utilizados por estes alunos
englobam vários estímulos ao mesmo tempo, deixando a apreciação auditiva cada
vez mais prejudicada, como por exemplo, o canal televisivo jovem MTV. Neste
canal, ao mesmo tempo em que passa um clipe de uma música, passam
informações sobre o artista em um canto da tela e os comentários dos internautas
em outro canto. Ou seja, quem consegue prestar atenção em detalhes da música
quando nos envolvemos também com as imagens do clipe, informações e
comentários? São demasiadas informações simultâneas em frações de segundos, o
que não permite o processamento mental dos dados que aparecem na tela.
Dessa forma, nesta nova experiência, direcionei o trabalho para a qualidade
da escuta, onde procurei alcançar a ampliação de suas concepções de música,
concentração na escuta e alargamento a novos gêneros musicais. Nesta nova
oportunidade, o primeiro passo dado para uma ampliação de suas concepções
musicais foi a discussão do que seria música para os alunos, pois diferente da
experiência anterior, agora teria tempo suficiente para debates coletivos.
Observamos que essa pergunta é difícil de responder para quem nunca se
questionou a respeito. Vejamos algumas respostas:
Aluno M: Música é muito importante.
Aluno N: É um modo de se expressar.
Aluno O: Música é o que toca na rádio.
Aluno P: É um hobby ou um passatempo. Uma curtição e acho que só isso.
Observei que suas respostas estão ainda longe do que se pode pensar
sobre música, mas isso é compreensível, pois nunca foram questionados e
estimulados a pensar sobre o que poderia representar o fenômeno musical. Pode-se
observar que o aluno N esboça uma interessante e apropriada resposta,
relacionando a música a uma forma de expressão. Esta resposta não está errada,
pois realmente música é uma linguagem assim como a fala ou a escrita. Só que é
uma forma de expressão muito mais subjetiva. Entretanto, esta é uma resposta
parcial, demonstrando um pensamento intuitivo, já que a música, conforme a
conceituamos nos capítulos anteriores, tem a ver com uma forma de expressão
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realizada através de organizações sonoras, e nenhum aluno chegou próximo de
uma ideia musical relacionada a uma atividade sonora, por exemplo.
A partir deste primeiro momento, comecei a trabalhar através de atividades
de construção coletiva dos alunos do que poderia ser música, ou seja, a construção
de um conceito sobre o que significa música. Como Schafer (1991, p.120),
“descobrimos que tínhamos de rejeitar todas as definições costumeiras porque elas
não eram suficientes e abrangentes”. Assim, auxiliei este processo sempre
relacionando a música como uma atividade de duração determinada, na qual podem
existir diferentes sons e pausas. Destacamos que a música vai além de sons de
instrumentos musicais convencionais, pois podemos imaginar música com os sons
da natureza, sons de objetos e com os sons de nosso próprio corpo. Propus também
que a música pode acontecer “dentro de nossa cabeça”, isto é, não
necessariamente ela acontece com a produção de um som, mas podemos imaginar
músicas existentes e até criar ideias musicais apenas com nossos pensamentos.
Essa construção coletiva com participação dos alunos é geralmente muito produtiva
e os jovens nos surpreendem com suas colocações e questionamentos.
Através deste tipo de diálogo estabelecido com os jovens com os quais
trabalhei, surgiu então a oportunidade da compreensão de como o som se origina.
Desse modo, abri um leque de discussões e exercícios sobre os parâmetros do som.
Normalmente os alunos possuem facilidades na compreensão, pois suas vivências
sonoras e musicais já os colocaram defronte estes fenômenos, mas a maioria nunca
refletiu ou nunca se aproximou das terminologias usadas para representar os
fenômenos dos parâmetros do som. O que acontece regularmente são algumas
trocas nos sentidos destes parâmetros pelos jovens adolescentes. Assim como
observado por Kebach (2003) em seus estudos com crianças, percebemos também
que os jovens costumam confundir as noções de intensidade, de duração e de altura
e até mesmo de timbre.
Após esta etapa de discussões sobre o que é música e os parâmetros do
som, os alunos são expostos à prática de apreciação das mesmas músicas da
primeira experiência, e o retorno foi conveniente para que realmente entendessem
que as possibilidades musicais são bem mais amplas do que suas experiências até
então. O fato de expor estas músicas após os debates anteriores pareceu-me
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consolidar ainda mais, por parte dos alunos, o entendimento do fenômeno musical.
Percebi isto no momento em que perguntei às turmas se alguém achava que os
exemplos sonoros expostos não eram música. Obtive unanimidade nas respostas,
pois todos afirmaram que aqueles exemplos eram realmente música, diferente da
primeira experiência, em que, deparados com um primeiro impacto de apreciação
auditiva de músicas contrastantes as suas realidades, alguns alunos ainda relutaram
em considerar alguns exemplos como música. Assim, compreendi que a progressão
de minhas próprias condutas como docente dependem de meus saberes
construídos nas experiências cotidianas. Através de uma postura de professor
pesquisador (BECKER ; MARQUES, 2007), ou seja, aquele que ao mesmo tempo
prepara e orienta as atividades e as analisa posteriormente, posso melhorar minhas
práticas cotidianas, aprimorando as tarefas, através de um olhar atento para aquilo
que é significativo para os alunos.
Sabendo que os alunos estariam com suas concepções musicais alargadas,
a

próxima

etapa

foi

desenvolver

e

aprimorar

suas

escutas.

Usar

a

interdisciplinaridade em prol da música na disciplina de artes foi essencial para
alcançar alguns objetivos, cuja apreciação atenta seria fundamental. Buscando a
concentração em outras músicas que trouxe para a sala de aula, proporcionei aos
alunos a tarefa de elaboração de um desenho e uma redação a partir de uma escuta
ativa (BEYER & KEBACH, 2009). Foram escolhidas para a tarefa as músicas
instrumentais Tereza My Love13 de Tom Jobim e The Forbidden Pool14 de Howard
Shore, esta última, trilha sonora do filme O Senhor dos Anéis.
No exercício do desenho, os alunos teriam de imaginar uma cena ou uma
paisagem a partir da música escutada, ocupando todos os espaços da folha com
suas criações. Além disso, teriam que dar um nome para o desenho. Vejamos
alguns exemplos de desenhos para a música Tereza My Love:
13

14

Tereza My Love – Música instrumental-jazz do gênero bossa nova.

The Forbidden Pool – Música instrumental de orquestra com clima tenso característico das trilhas
sonoras de filme de suspense.
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Nome do trabalho: Sozinho.

Nome do trabalho: Traçar um rumo novo em direção ao sol.

O simples fato de se concentrarem na música para elaboração do desenho
proporcionou consideráveis experiências. A primeira foi o fato de estarem focados
em um processo de criação, o que possibilitou uma escuta mais atenta na
elaboração da atividade proposta. Se os alunos não estivessem envolvidos neste
processo de criação, possivelmente não estariam tão concentrados na música. Mas
o que ficou mais evidente e surpreendente foi que esta atividade alargou seus
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gostos musicais a uma nova proposta, no caso, a bossa nova. Após a finalização do
trabalho, uma aluna falou que gostou bastante da música e que queria escutar
outras músicas de Tom Jobim. Tentando analisar a opinião da turma referente à
posição desta colega, fui perguntado a todos se haviam gostado da música. A
surpresa é que todos responderam que sim. Neste momento questiono se, por
acaso, esta música não estivesse envolvida em um processo de criação e escuta
ativa, será que eles gostariam da mesma forma? Ou ainda, será que eles escutariam
atentos à música a ponto de alargar seus gostos musicais? Na verdade, acredito
que não. Pelas experiências vividas com estes jovens, creio que o meio onde estão
inseridos não os estimula à escuta de novas possibilidades musicais, e muito menos
a uma escuta mais atenta, que mobilize suas emoções. O referencial teórico
abordado neste trabalho também corrobora para que eu pense que apenas
realizando uma atividade que envolva o emocional e o cognitivo no momento de
apreciação poderá envolver os alunos da forma como demonstraram estarem
envolvidos. Afirmando esta ideia, trago as palavras de Kebach e Silveira (2009,
p.147):
Afetividade e cognição são indissociáveis em termos de desenvolvimento da
inteligência, entretanto a afetividade não é comunicável da mesma forma
que a cognição. É necessário um caminho de escoamento, de
transbordamento da trama inconsciente através de algo que seja
significativo para o sujeito. As artes parecem desempenhar um papel
importante como espaço de expressão da subjetividade humana.

Penso que as atividades descritas acima são exemplos desta citação. O
exercício de criação de uma redação a partir das músicas surtiu o mesmo resultado
do desenho, pois todos ficaram atentos à música para a elaboração de suas
histórias. Foi inevitável que a maioria dos alunos escrevesse sobre histórias de terror
e assassinatos durante a exposição da música The Forbidden Pool, pois o clima da
música propiciava uma considerável tensão em todos. Mas o mais relevante é que
também gostaram do que ouviram, ou seja, conseguiram apreciar música orquestral,
o que é muito difícil nos tempos de hoje, onde o funk carioca, o hip-hop e o rock,
assim como descobri através do questionamento que fiz a eles, são quase suas
únicas referências musicais.
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Outro trabalho realizado para o aprimoramento da escuta, foi o que chamei
de Análise Musical. Os alunos teriam de escutar e dizer quais os instrumentos
existentes em determinadas músicas. Logo depois, eles teriam também que verificar
quantas partes tinham as músicas e em qual sequência estas partes estavam
distribuídas durante o período da mesma. Dessa forma, foram inseridos diferentes
gêneros musicais para o início de uma apreciação mais detalhada de músicas não
comuns a suas realidades. Como resultado, obtive significativas análises musicais, e
principalmente a atenção em uma escuta refinada por parte dos alunos.
Após

estas

duas

experiências,

observo

que

os

métodos

ativos,

principalmente os da segunda geração, são muito próximos as minhas formas de
pensar sobre educação musical, refletindo diretamente em minhas práticas em sala
de aula. George Self, John Paynter, Boris Porena e Murray Schafer buscaram inserir
na sala de aula a música contemporânea, alargando as concepções musicais dos
alunos através de diferentes práticas, entre elas, a apreciação. Também o atual
pensador Keith Swanwick aborda importantes passos para o desenvolvimento
musical dos alunos: a execução, a composição e a apreciação. No decorrer das
experiências, a apreciação tornou-se um ponto fundamental para alcançar
determinados objetivos, confirmando a escuta ativa como um dos fatores
importantes e até mesmo essenciais no desenvolvimento da educação musical dos
jovens nos tempos atuais. Assim, pude perceber que agindo com base nos
pensadores contemporâneos para organizar as aulas de música, com vistas a
ampliar as concepções dos alunos, mesmo que com recursos materiais precários,
pude conduzir aulas significativas no ambiente onde trabalhei, pois consegui atingir
meus objetivos.
Finalizando trago as ideias de Sanchotene (2009, p. 84), que diz:
Embora a música esteja sempre presente na vida dos adolescentes, muitas
vezes eles não prestam a atenção à linguagem musical, o que diz a música
em si, sem letra, baseada apenas nos elementos que a constituem. Esta é
uma oportunidade que devemos oportunizar como educadores musicais,
principalmente quando observamos a importância que a música tem na vida
dos jovens.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste trabalho, procurei mostrar a evolução da educação musical
até novas propostas mais avançadas da nossa atual realidade. Encontramos nos
métodos ativos de primeira e segunda geração processos de ensino-aprendizagem
que servem como base para novas propostas. Adaptando as ideias destes
educadores musicais para a nossa realidade, acredito que tais propostas
metodológicas possam servir de alicerce para uma educação musical de qualidade.
Porém, antes de tudo, é necessário adaptar tais métodos de acordo com a realidade
brasileira atual, pois existe uma distância cultural e temporal entre a origem destes
métodos e a nossa realidade, que demanda adaptação para um trabalho eficiente,
proporcionando, desta forma, experiências condizentes ao nosso contexto e,
especialmente, o contexto analisado nesta pesquisa.
Dentre estes educadores musicais, elegemos os pertencentes à segunda
geração dos métodos ativos, para fundamentar as práticas deste trabalho. Foram
eles que se preocuparam com uma das principais ideias deste trabalho: buscar nos
alunos, através de diferentes processos de escuta ativa e sensibilização para o
universo sonoro, a ampliação de suas concepções musicais. Nos métodos de
segunda geração, encontramos propostas de educação musical diferentes das
tradicionais, que podem proporcionar, inclusive, como vimos na análise dos dados, a
abertura das concepções de música por parte dos alunos. Nesse processo, destaco
Schafer (1991) como exemplo fundamental para orientação de ações neste sentido.
Em relação a forma de condução para se chegar a esta ampliação, destaco
Swanwick

(1979),

cuja

proposta

de

educação

musical

envolve

ações

complementares em forma de apreciações, execuções e composições, para se
chegar a diferentes objetivos dentro da educação musical.
A educação musical, que por muito tempo não seguiu a evolução do ser
humano, aos poucos começa a renovar-se, mesmo que lenta e tardiamente. A atual
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conjuntura escolar não comporta mais as ideias tradicionais de ensino musical,
principalmente em relação ao ensino coletivo de jovens adolescentes de escolas
públicas. Seus interesses atuais são diferentes dos alunos do passado, e de tempo
em tempo suas formas de agir e pensar se modificam de acordo, principalmente,
com as mudanças culturais. Nós, educadores musicais, devemos constantemente
nos atualizar e nos colocarmos no mundo de nossos alunos. Só assim
descobriremos seus reais interesses e as formas mais eficazes de alcançar nossos
objetivos.
Através das experiências realizadas neste estudo, observamos que é
possível ampliar as concepções de música e o interesse pela escuta de gêneros
musicais diversificados através de atividades alternativas, diferentes dos meios
tradicionais de se fazer e estudar música. Essas experiências revelaram que as
estruturações e fórmulas previamente elaboradas e direcionadas ao objetivo
principal deste trabalho surtiram efeitos positivos no desenvolvimento das
ampliações de conceito musical e gênero musical por parte dos alunos,
possibilitando que os mesmos construíssem conhecimentos suficientes para que
pudessem apreciar música de forma diferenciada.
Acredito que para ampliarmos as concepções de música de nossos alunos,
precisamos primeiramente ampliar as nossas próprias concepções de música. Ainda
encontramos professores com conceitos tradicionais e limitados de música
condicionando suas aulas a esta mesma ideia. Entrando em vigor a Lei n. 11.769 de
agosto de 2008, encontraremos provavelmente uma realidade de mercado de
trabalho

onde abrirão

inúmeras

oportunidades

para

educadores musicais,

principalmente em escolas públicas. E o profissional que não estiver aberto a novas
propostas de ensino-apredizado de acordo com esta realidade, terá pela frente
algumas dificuldades.
Desse modo, meu desejo é o de que este trabalho tenha contribuído para a
área da educação musical, sugerindo ideias e reflexões para que os profissionais
estejam preparados e atentos para a condução de aulas de música com
pouquíssimos recursos, o que tornará difícil a tarefa de quem mantém pensamentos
tradicionais de ensino de música. Ampliar a concepção de música dos alunos
possibilitará primeiramente a abertura de um leque de oportunidades e variedades
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de trabalhos e exercícios a serem realizados, podendo contar com o que a música
realmente nos possibilita, ou seja, infinitas ideias de se fazer e estudar música.
Insistindo em manter ideias tradicionais limitadas e estagnadas, estaríamos
condicionando nossos alunos a explorarem uma pequena parte desta imensidão
chamada música.
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