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RESUMO

Esta monografia tem por objetivo geral apresentar o Caderno Musical Batucagem, seu
conteúdo, estratégias e repertório desenvolvido no Programa Musicar, em Brazlândia, cidade
do Distrito Federal. Uma experiência de extensão na prática docente e elaboração de material
didático na Aprendizagem Musical. Os objetivos específicos deste trabalho apresentam: 1) os
princípios e ideias que orientaram a organização do Caderno Musical; 2) os critérios e
escolhas que orientaram a seleção do repertório e das atividades; 3) o processo de elaboração
e execução do Caderno Musical, apontando seu potencial e suas limitações para o ensino de
percussão. A revisão literária reflete aspectos ligados à metodologia de ensino; corporalidade
e movimento; notação e onomatopeia. O trabalho apresenta uma análise das metodologias e
didáticas contidas no Caderno Musical Batucagem. Os resultados obtidos foram positivos, e a
metodologia e as didáticas usadas na elaboração e na criação dessa apostila apontaram novas
reflexões e abordagens sobre a aprendizagem musical.

Palavras-chave: Programa MUSICAR. Percussão. Caderno Musical Batucagem. Metodologia.
Material didático.



ABSTRACT

This paper has the objective to present the Musical Notebook Batucagem, content, strategies
and repertoire developed in the extension program named MUSICAR from the University of
Brasília, set in city of Brazlândia, Federal District, Brazil. An extension of experience in
teaching practice and development of musical education methods. The specific objectives of
this work are: 1 ) Principles and ideas that guide the musical notebook organization; 2) chosen
criteria for repertoire and activities selection; 3) Process of the notebook elaboration and
execution , appoaching it potencials and limitations applied on percussion instruments
instruction. The literature review reflects aspects related to teaching methodology;
corporeality and movement; notation, onomatopoeia and bibliographic references. The work
also presents an analysis of the methodologies and didatic contained inthe notebook. The
results were positive, and the methods used to create this notebook pointed new ideas and
reflections about musical learning.

Keywords: Program set. Percussion. Notebook Musical Batucagem. Methodology.
Courseware.
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1 INTRODUÇÃO

A percussão é que me escolheu, eu não a escolhi. Não é o
percutir do meu toque que emana das peles da minha

percussão, e sim o toque da batida rítmica do meu coração,
floreada com a melodia percussiva da minha alma.

Kêu Aragão

Eu comecei na percussão de forma inconsciente e natural. Afinal, sou nascido na Bahia

e, como é bastante conhecido, percussão é algo muito comum por lá e pode ser encontrada em

todo o Estado, de forma que, desde pequeno, sempre escutei e tive acesso a lugares em que a

percussão era instrumento certo e de presença essencial.

Minha relação com a música veio, também, por meio de meus pais e pelo ambiente

religioso em que cresci. Dentro de casa, sempre tive acesso à música por meio da apreciação

que minha mãe e meu pai me proporcionaram, de forma religiosa ou de forma cultural. Na

igreja, fiz meus primeiros acordes na música quando tocava nas celebrações. Comecei pelo

violão, toquei um pouco de teclado e, posteriormente, a bateria. A forma de aprendizagem foi

a “imitação” e muita “repetição”, afinal, por ter morado no interior, com pouco acesso ao

ensino formal, o aprendizado musical era informal, permeado por um caráter autodidata. Esse

contexto, de caráter comunitário e de cultura popular, foi importante para a minha inserção na

música, pois, de várias formas, por meio dos contatos e da vivência, o gosto pela música

nasceu e despertou em mim o desejo de prosseguir na carreira musical.

Na Bahia, a riqueza musical é muita grande e dela advém uma diversidade rítmica.

Nesse contexto, desde que nasci, estive em contato com a percussão: na escola, na rua, no

terreiro, nos jogos de esportes, nas rodas com os amigos. Desde cedo, pude ir a encontros de

grupos de percussão e também assistir pela televisão eventos, carnaval, além dos cortejos

folclóricos e a grande festa de São João.

Em minhas memórias de pré-adolescência e adolescência, eu me lembro dos momentos

em que me reunia com colegas para batucar nas carteiras e mesas da escola, em busca de

reproduzir os ritmos musicais que escutávamos, principalmente, em épocas festivas. Nesses

momentos, chegávamos a experimentar, por meio do processo de significações e identidade,

uma atmosfera que criava uma consciência de autovalorização e sentido para nossas vidas.

Este sentimento foi fundamental para minhas escolhas futuras.

Quando comecei a ter consciência de que queria estudar música e, também, ser

musicista, dei os primeiros passos para uma formação musical que me possibilitasse uma vida
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profissional no cenário da performance. Não foi um caminho fácil, pois o único conhecimento

que tinha era aquele aprendido na informalidade. O caráter autodidata trouxe experiência em

performance, conhecimento rítmico e musicalidade), porém, na época, insuficiente para ter

acesso ao estudo formal da música. Essa transição do informal para o formal não se deu de

maneira simples e fácil, devido às dificuldades em compreender, de início, as nuances que

permeiam o conhecimento tradicional ou formal e, portanto, a nova realidade que estava-se

apresentando, chegado a gerar conflitos de autoestima e de motivação, por não compreender

bem, ainda, esta nova etapa profissional e musical da minha vida.

Nesse tempo, eu me propus a fazer a prova para ingresso na Escola de Música de

Brasília e, por sete vezes, fiz o teste e o sorteio de seleção. Nessas tentativas, vivi a

experiência de ouvir que “não devia tentar a música, pois não tinha condição”. Na verdade,

isso ocorreu porque eu não sabia ler música e não estava capacitado para a vaga. Entretanto, a

música era para mim um “dom divino”, permeado pelo viés do talento, carecendo de

aprimoramento por meio de um estudo mais sistematizado e técnico. A busca por novas

formas de aprender música, principalmente no ambiente formal, foi importante para o meu

crescimento e desenvolvimento profissional e acadêmico. As barreiras vencidas foram muitas,

primeiramente, com relação às questões teóricas, consideradas, em um primeiro momento,

desafios intransponíveis no estudo musical. Apesar das minhas limitações, busquei outras

formas de aprendizado na música, formais ou não, e passei a entender que nem sempre talento

é suficiente, pois o estudo é importante para ter acesso ao conhecimento musical. Assim,

comecei a estudar canto erudito na Escola de Música e, posteriormente, percussão erudita, em

virtude de minha afinidade e desejo de tocar percussão.

Ingressei na Universidade de Brasília (UnB) pelo desejo de profissionalização e,

também, por querer aprender como poderia dividir o conhecimento musical que tinha e que

estava tendo acesso. Portanto, ali estava-se consolidando o meu desejo por profissionalização

e aprimoramento. Eu optei pela Educação Musical por entender que o estudo acadêmico me

traria novos horizontes e novas maneiras de desenvolver o aprendizado musical pela técnica,

pela teoria e pela prática. Minha opção pela docência em música ia além do mero desejo de

obter segurança profissional.

O ensino superior possibilitou-me ampliar o meu desenvolvimento profissional da

música, visto que, na dimensão pessoal, eu continuava a adquirir saberes musicais. O contato

com os conhecimentos pedagógico-musicais trouxe-me vários benefícios, tanto para alma

quanto para a profissionalização docente em música.
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Entre as atividades do curso de Licenciatura em Música, no Programa de Extensão de

Ação Contínua (PEAC) MUSICAR, tive interesse de experimentar a prática docente, pois até

então eu ainda não tinha participado de atividades de docência no contexto do curso. O

MUSICAR possibilitava experimentar a docência em um ambiente de ensino e aprendizagem

musical, institucionalizado e formal, apesar de a proposta pedagógica do programa estar

aberta a inovações e a métodos informais para realizar as atividades. Dessa forma, quando

iniciei no Projeto Batucagem, dentro da proposta do MUSICAR, procurei desenvolver

materiais e recursos que me pudessem ajudar a criar uma aula de percussão diferente, devido à

dificuldade de encontrar materiais publicados para contribuir com essa atividade e atender às

características do público-alvo do programa. Na percussão, é comum o ensino ser transmitido

de maneira informal, por meio da “repetição”, da “imitação”, do “uso de escrita alternativa”,

de “recursos onomatopeicos”, de “movimentos”, da execução de “instrumentos improvisados

ou alternativos” e, também, da tradição mestre-aprendiz.

Assim, conciliar a “escola informal” da percussão com a solicitação de refletir e

sistematizar sobre o ensino e aprendizagem da percussão foi um desafio, pois tive dificuldades

em encontrar na área de Educação Musical material didático com as características exigidas

pelo projeto: publicações que discutissem como ensinar percussão para turmas coletivas e que

conciliassem a diversidade de faixas etárias e de aprendizagem. Esse desafio me mobilizou a

desenvolver novas estratégias e procedimentos para desenvolver o projeto. As aulas de Prática

de Ensino e Aprendizagem Musical (PEAM), as orientações da coordenadora do MUSICAR,

professora Maria Cristina Azevedo, assim como minhas próprias pesquisas em artigos, vídeos

no YouTube e conversas com pessoas que davam aula em ambiente fora do viés institucional

e formal me ajudaram a desenvolver uma proposta pedagógica.A carência de materiais de

ensino de percussão foi desafiador e motivador dentro do projeto, pois exigiu pesquisa, análise,

seleção e criação. Entre meus questionamentos destacam-se: Como elaborar e ministrar aulas

coletivas que sejam motivadoras e que contemplem habilidades e conhecimentos de percussão?

Qual tipo e que modalidade de percussão ensinar? Por quê? Quais ritmos devem ser ensinados?

Que recursos poderiam ser utilizados na aprendizagem rítmica? Como explorar o corpo nesse

processo? Que onomatopeias utilizar? Por quê? Qual gênero musical deve ser ensinado? Deve

-se partir do contexto dos alunos ou da cultura musical “erudita”? Qual o foco da

aprendizagem? Qual é a técnica? E a prática? Quando introduzir a teoria musical? Esses

questionamentos estiveram presentes na minha atuação no MUSICAR e ainda permeiam

minhas reflexões. A partir deles, desenvolvi minha prática no programa de extensão e elaborei



1

o Caderno Musical Batucagem de percussão. Neste trabalho, esses questionamentos são

retomados para refletir sobre o material didático desenvolvido e sobre suas possibilidades e

limitações no processo de ensino e aprendizagem da música.

Segundo Azevedo (2015), no Programa MUSICAR, a elaboração de material didático

é um dos seus objetivos:

O MUSICAR, portanto, tem trabalhado com três grandes desafios: 1) a formação
docente dos bolsistas com discussão de conteúdos, atividades e elaboração de
material didático; 2) o acompanhamento e a avaliação do processo de ensino e
aprendizagem musical; e 3) a sustentabilidade e a avaliação das ações realizadas.
(AZEVEDO, 2015, p. 5).

A elaboração do material didático é um dos objetivos do programa, o que culminou na

criação do Caderno Musical Batucagem. O Caderno Musical começou a ser formatado a partir

de uma aula conjunta entre os instrumentos de percussão e voz, mas, posteriormente, ele foi

aplicado apenas no ensino da percussão.

O material foi pensado, idealizado e desenvolvido a partir de princípios didáticos e

metodológicos, partindo do pressuposto de que um material didático deve sistematizar o

conteúdo a ser estudado para promover a aprendizagem significativa, ou seja, a aprendizagem

deve ocorrer a partir de conhecimentos e habilidades prévios, assimilados e compreendidos. O

uso de ferramentas como instrumentos alternativos, o uso do corpo e de onomatopeias

facilitam e ajudam no desenvolvimento da assimilação do conhecimento musical.

O trabalho pedagógico envolveu, ainda, a leitura formal de música, a leitura alternativa

e com a experimentação do conceito musical prático, antes da sua compreensão teórica. Nesse

processo, a repetição e a imitação foram usadas como recursos de aprendizagem e fixação do

conteúdo. No entanto, repetir e imitar são atividades que precisam ser diversificadas e

variadas, por meio da exploração de novos timbres, dinâmica, expressividade e ritmos. O

repertório deve ser de fácil acesso, pensado a partir da realidade dos alunos e das alunas, para

que possa trazer significação e sentido para eles e elas. Esta ideia é desenvolvida por Azevedo

(2015), quando escreve sobre o viés pedagógico-musical do programa:

A proposta pedagógico-musical do MUSICAR foi desenvolvida a partir das
situações vivenciadas na comunidade e se fundamenta em teorias contemporâneas
de Educação Musical relacionadas com a integração entre o conhecimento musical
intuitivo e formal (SWANWICK, 1998, 2003; GREEN, 1997, 2001). Nesse sentido,
as estratégias didáticas visam à integração de atividades de apreciação, execução e
criação musical, aliadas às práticas de aprendizagem não formal. O repertório
musical é diversificado e concilia a experiência musical dos estudantes com o
desenvolvimento técnico no instrumento e a linguagem musical. Privilegiamos o
lúdico, os saberes prévios dos alunos e a prática de conjunto. Nas aulas coletivas de
instrumento, os estudos se direcionam para a aprendizagem colaborativa e focam em
questões relacionadas à sociabilidade, à motivação e à criatividade. (AZEVEDO,
2015, p. 5).
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A efetivação de um método acessível e simples foi pensada e, por meio de experiências

práticas e de pesquisa de recursos já desenvolvidos por outros autores, a apostila foi tomando

forma. A metodologia adotada nas aulas e no Caderno Musical é variada, envolvendo a

imitação, a repetição e a interação dialógica entre professor e aluno. O tocar junto torna a

experiência musical vivida enriquecida e proporciona um aprendizado colaborativo por ambas

as partes. Essa metodologia foi usada por mim tanto no MUSICAR como quando dei aula

para crianças na Escola Francesa de Brasília, em minhas aulas particulares e quando estive em

intercâmbio na Suécia. Nesse país, adaptei as palavras para utilizar expressões mais próximas

do idioma sueco.

No ensino da música, todo e qualquer artificio é importante para ajudar os alunos a

aprenderem o conteúdo proposto. Quando se usa o corpo e as palavras no contexto de

aprendizagem, a execução rítmica tem outro sentido e a atividade ganha maior interesse e é

mais bem compreendida pelo aprendiz. O uso de músicas conhecidas e também o uso de

ritmos brasileiros estimularam o aprendizado musical, o que comprova a importância da

seleção do repertório como caráter motivador na aprendizagem.

As ideias e o repertório do Caderno Musical foram desenvolvidos a partir da e para a

proposta do MUSICAR, em Brazlândia, cidade do Distrito Federal. O público-alvo era

variado, desde crianças a adultos, mas a metodologia usada foi importante para o aprendizado

dos alunos. A experiência comprovou a relevância de dinâmicas de grupo, de repertório do

contexto dos alunos, de ritmos brasileiros e do uso do corpo para a aprendizagem e a

apreensão do conteúdo proposto nas aulas.

A partir da experiência vivenciada no Programa MUSICAR e na elaboração e

aplicação do Caderno Musical, este trabalho tem com objetivo apresentar o Caderno Musical

Batucagem, seu conteúdo, estratégias e repertório. Nesse sentido, especificamente, discuto: 1)

os princípios e ideias que orientaram a organização do Caderno Musical; 2) os critérios e

escolhas que orientaram a seleção do repertório e das atividades; e 3) o processo de

elaboração e execução do Caderno Musical, apontando seu potencial e suas limitações para o

ensino de percussão.

O trabalho está estruturado da seguinte maneira: Introdução, Revisão de literatura, e os

seguintes capítulos: Programa MUSICAR; Caderno Musical Batucagem e Considerações finais.

A Introdução apresenta a minha experiência musical e explica como se deu o processo

de formação musical e a minha trajetória profissional e acadêmica. Apresento, também, a

minha participação docente no Programa MUSICAR, além de explicitar como surgiu e como



1

foi criado o Caderno Musical Batucagem, com suas metodologias e didáticas, concluindo com

a apresentação dos objetivos relacionados à apostila.

Em seguida, apresento a Revisão de literatura, contendo as referências usadas bem

como os comentários acerca de cada publicação selecionada, o que auxiliou na reflexão

deste trabalho.

O capítulo Programa MUSICAR apresenta a proposta musical e o contexto de sua

atuação na comunidade de Brazlândia. São apresentadas as informações sobre o Programa,

quando se iniciou, como funciona sua estrutura e organização, as aulas de instrumentos e as

oficinas coletivas, a metodologia adotada e as transformações efetivadas ao longo do processo,

o público atendido e o progresso e os resultados obtidos no programa.

O capítulo sobre o Caderno Musical Batucagem apresenta o conteúdo do caderno, a

notação adotada, a metodologia de aplicação da apostila e os aspectos relacionados ao corpo e

ao movimento, o uso de palavras e onomatopeias como recursos didáticos para a execução

rítmica e a compreensão da notação na aprendizagem musical do Programa MUSICAR, além

do tópico que fala sobre a interação professor-aluno e o ensino coletivo e em grupo.

Por último, encontram-se as Considerações finais, com as conclusões sobre o trabalho

e os resultados obtidos nesta pesquisa.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

QUADRO 1 – Levantamento bibliográfico

FONTEDEDADOS PALAVRA-CHAVE QUANTIDADEDE
TEXTOS

GOOGLEACADÊMICO (sem
patente e citações) método de percussão 4 (11.500)

GOOGLEACADÊMICO (sem
patente e citações)

“método de percussão” 4 (60)

GOOGLEACADÊMICO (sem
patente e citações) ensino coletivo de percussão 1 (3.920)

GOOGLEACADÊMICO (sem
patente e citações) “ensino coletivo de percussão” 0 trabalhos

GOOGLEACADÊMICO (sem
patente e citações)

percussão e o ensino da música 8 trabalhos (5.920)

Fonte: Organização de dados do autor.

Neste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada foi a busca por meio de palavras-

chave. A partir dos resultados obtidos, foram usados trabalhos e publicações que dão

fundamentação a esta produção monográfica.

As palavras utilizadas como descritores foram método de percussão sem aspas e com

aspas. Na busca sem aspas, no Google Acadêmico, foi obtido um resultado dentre 11.500

selecionados que apresentava relação com a temática desta pesquisa. Em sua maioria, os

textos não estavam ligados, diretamente, à pesquisa em si, porém, com qualquer texto que

utilizasse essas duas palavras. Nesta busca ampla, foram selecionados quatro textos, a partir

de consulta a 60 páginas, que estavam relacionados à temática da pesquisa. O termo “métodos

de percussão”, entre aspas, obteve um resultado de 60 textos, sendo que quatro textos foram

selecionados para aplicação na pesquisa.

Em uma segunda busca, as palavras ensino coletivo de percussão foram usadas como

descritores na pesquisa, sem aspas, e foram encontrados 3.920 textos relacionadas aos

termos, destes, apenas um texto foi selecionado para a pesquisa. As mesmas palavras – “

ensino coletivo de percussão”, entre aspas, foram utilizadas e não se obteve nenhum

resultado na pesquisa.

A última busca foi realizada com as palavras percussão e o ensino da música, sem

aspas. O resultado apontou 5.920 textos relacionados e, destes, oito trabalhos foram

selecionados para análise.

Diante do que foi pesquisado, foram selecionados 16 trabalhos que ajudaram no

desenvolvimento desta revisão de literatura. Foram encontradas diferentes abordagens de

aprendizagem musical e que serviram para divisão de categorias da pesquisa empreendida. As
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categorias encontradas foram: 1) metodologia do ensino da percussão (ensino coletivo e

individual, recursos didáticos, “onomatopeias”), que se enquadram, com nove trabalhos; 2)

corporalidade e movimentos, com três trabalhos; 3) notação musical, com três trabalhos; 4)

revisão bibliográfica, categoria observada em um trabalho.

QUADRO 2 – Levantamento bibliográfico

AUTOR TÍTULO ANO TIPODE
TEXTO

CATEGORIA

AZEVEDO,
Maria Cristina de
Carvalho Cascelli
de.

O Programa MUSICAR – música
na comunidade, aulas e recitais,
uma proposta de formação docente
na extensão universitária

2015 Artigo
Metodologia de
ensino

OLIVEIRA,
Tiago.

Utilizando percussão como
ferramentas para aula de música 2014 Artigo Metodologia de

ensino

DALLA
VECCHIA,
Fabricio.

Educação Musical com
instrumentos de sopro e percussão:
Análise de métodos e proposta de
uma sistematização

2012 Tese Metodologia de
ensino

TEIXEIRA,
Leandro Alves
Leite Duarte.

O grupo de percussão e sua
influência na aprendizagem da
percussão

2012 Dissertação Metodologia de
ensino

ARAGÃO,
Josyanderson
Kleuber P. M. de
Aragão; ARADO,
Simone Regina
Bittencourt.

Fazer música junto: ensino coletivo
de canto e percussão no Projeto
MUSICAR

2012 Artigo Metodologia de
ensino

BARTOLINI,
Carmo.

Propostas para o ensino de
percussão utilizando ritmos e
instrumentos étnicos brasileiros.

2011 Dissertação
Metodologia de
ensino

FRIDIMAN,Ana
Luisa.

Música para todos os ouvidos: um
estudo sobre a diversidade de
linguagens aplicadas ao ensino
musical

2010 Artigo
Metodologia de
ensino

PAIVA,Rodrigo.
Percussão: uma abordagem
integradora dos processos de ensino
e aprendizagem

2005
Artigo/
Periódico

Metodologia de
ensino

ALMEIDA, Jorge
Luis Sacramento
de.

Ensino de música com ênfase na
história prévia dos alunos: uma
experiência com percussionistas de
Salvador

2004 Dissertação Metodologia de
ensino

CAMPO, Ana
Gabriela Pinheiro
do.

Atividades de percussão corporal
na Educação Infantil: descobrindo
o ritmo, corpo e movimento.

2013 Dissertação Corporalidade e
movimento

SOUZA,Amanda
CristineNunes de.

Oficina de musicalização “O corpo
como instrumento”: uma proposta
de ensino-aprendizagem musical
baseada na utilização da voz e do
corpo como instrumentos de
expressão sonora musical.

2012 Artigo Corporalidade e
movimento

FREITAS,Emilia
Maria Chamone

O gesto musical nos métodos de
percussão afrobrasileira

2008 Dissertação Corporalidade e
movimento
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de.

GIANESELLA,
Eduardo F.

O uso idiomático dos instrumentos
de percussão brasileiros: principais
sistemas notacionais para o
pandeiro brasileiro

2012 Artigo Notação

CORREA,Eliezer
Alves.

OMÉTODO TIQUETAQUE: Uma
proposta no ensino de ritmo

2011 Monografia Notação;
onomatopeia

FRANÇA, Cecília
Cavaliere.

Sopa de letrinhas: notações
analógicas (des)construindo a
forma musical

2010 Artigo/
Periódico

Notação;
onomatopeia

PAIVA,Rodrigo
Gudin;
ALEXANDRE,Ra
fael Cleiton.

Material didático para Bateria e
Percussão: Levantamento
bibliográfico e elaboração de um
material didático inédito para o
ensino coletivo desses instrumentos.

2010 Artigo
Revisão
bibliográfica

Fonte: Organização de dados do autor.

Os trabalhos que abordam a metodologia de ensino são Azevedo (2015), Oliveira

(2014), Vecchia (2012), Teixeira (2012), Aragão e Arado (2012), Bartolini (2011), Fridiman

(2010), Paiva (2005) e Almeida (2004).

O artigo publicado por Maria Cristina Cascelli de Azevedo (2015) apresenta a

proposta e os objetivos do Programa MUSICAR. A autora apresenta o programa e destaca sua

origem, os princípios teóricos e as ações pedagógico-musicais, em específico na comunidade

de Brazlândia. Ao analisar o programa, a autora entende que:

A experiência de extensão na comunidade atendida tem comprovado a importância
das atividades de extensão na formação docente, que tem contribuído em atividades
como planejamento de aula, preparação de material didático e atividade de práticas
de conjunto e que se caracterizam como uma experiência que traz uma ação
pedagógico-musical diferenciada e inovadora. (AZEVEDO, 2015, p. 1).

O papel dos instrumentos de percussão dentro do contexto de composição,

improvisação e performance também foi um aspecto da aprendizagem musical pensado e

abordado no trabalho de autoria de Tiago Oliveira (2014), denominado “Utilizando

instrumentos de percussão como ferramenta para aula de música”. Este estudo ajuda a analisar

a sistematização e a validação da percussão como agente ativo na aula de música. O resgate e

o valor dos instrumentos de percussão no Ensino Musical é relevante e bastante motivador

para os aprendizes. Além de poder explorar a percussão como atividade de musicalização, o

uso de instrumentos alternativos facilita o acesso e o fazer musical em diferentes situações.

Em seu trabalho, relata que, no período de seis meses, usou instrumentos de percussão como

ferramenta de composição, improvisação e performance com ritmos brasileiros, o que trouxe

resultados positivos e gratificantes para os alunos.

Outro trabalho consultado foi o do autor Fabricio Dalla Vecchia (2012), que escreveu
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a tese intitulada “Educação Musical com instrumentos de sopro e percussão: análise de

método e proposta de uma sistematização”, em que ele analisa a riqueza e a variedade de

bandas e grupos de percussão no ensino musical no Brasil e levanta a questão da necessidade

de sistematização dos conteúdos didáticos.

Em sua pesquisa, ele descreve que a ferramenta usada foi “analítica”, o que

possibilitou perceber as filosofias educacionais e os conceitos pedagógicos, além de organizar

de forma sistemática os conteúdos dos métodos usados na pesquisa. Esse trabalho é

importante, pois traz aspectos e medidas que ajudam na construção e na sistematização do

método de percussão usado no Programa MUSICAR.

Nas oficinas de percussão do MUSICAR, alguns resultados realizados foram

gratificantes. Os alunos receberam bem a proposta de se trabalhar coletivamente. Outra

vantagem foi a facilidade que os alunos demonstraram em associar os ritmos com as

onomatopeias escolhidas. O uso do corpo foi uma barreira inicialmente, porém com o passar

das aulas, os alunos foram-se soltando e relaxando.

O Programa MUSICAR atende a crianças e a didática usada para ensiná-las fez uso de

atividades que envolviam o corpo na aprendizagem. O corpo como ferramenta que auxiliava

na assimilação dos ritmos ensinados na sala de aula.

Na dissertação de Teixeira (2012), são apresentados resultados que demonstram que

os grupos de percussão exercem influência positiva sobre os vários aspectos da

aprendizagem dos alunos de percussão. O autor faz uma análise sobre o desenvolvimento de

dois grupos de percussão: um de controle e outro experimental. A análise começa pela

verificação do aluno de percussão em grupo, demonstrando que esse tipo de abordagem traz

resultados positivos para o processo de aprendizagem, assim como acontece em relação aos

grupos de câmara e o instrumento que cada aluno toca e que possibilita um melhor

rendimento deles. Para o autor, o objetivo principal foi destacar a importância do grupo de

percussão para o crescimento dos alunos que estudam o instrumento percussão. Os

benefícios atingiram aspectos cognitivos, de competências sociais, motivação de estudo e

para a construção da identidade musical dos alunos.

A perspectiva de aula coletiva foi explorada no programa e teve resultados positivos e

satisfatórios. No texto “Fazer música junto: ensino coletivo de canto e percussão no Programa

MUSICAR”, de Josyanderson Kleuber Pereira Martins de Aragão e Simone Regina

Bittencourt Arado (2012), os autores relatam o quanto é importante no MUSICAR o ensino

coletivo e a prática em conjunto. Estas são consideradas propostas metodológicas ideiais para
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um bom desenvolvimento musical, em que o trabalho coletivo e colaborativo está presente. Os

autores destacam que:

Este relato de experiência apresenta e discute a prática pedagógico-musical que é
desenvolvida em projeto de extensão, denominado MUSICAR com a comunidade
de Brazlândia, cidade do Distrito Federal. Dentre as atividades desenvolvidas,
destacam-se as aulas coletivas de instrumento, especialmente a prática conjunta de
canto e percussão. O ensino coletivo integra atividades rítmicas, melódicas e de
teoria musical que possibilitam o desenvolvimento musical de cantores e
percussionistas. Neste texto, relatamos a proposta metodológica das aulas
coletivas de canto e percussão e analisamos essa prática sob a perspectiva dos
princípios e práticas do ensino coletivo de instrumentos musicais. (ARAGÃO;
ARADO, 2012, p. 1).

O Caderno Musical Batucagem foi criado e pensado para fazer uso dos ritmos

brasileiros como parte da metodologia do ensino de percussão. Abordar esse repertório é

importante, pois aproxima o aprendiz de músicas que fazem sentido para ele e que ajudam

no desenvolvimento da aprendizagem musical. Indo ao encontro desse ponto, o autor Carmo

Bartolini (2011), em seu texto “Proposta de ensino da percussão utilizando ritmos e

instrumentos étnicos brasileiros”, apresenta uma análise descritiva de três métodos de ensino

de ritmos brasileiros e procura destacar, a partir da didática desenvolvida neles,

contextualmente, o ambiente de formação de percussão no ensino superior no Brasil. Os

resultados apresentados mostram que o uso de ritmos étnicos brasileiros contribui com a

formação de alunos de ensino superior de percussão no país, trazendo benefícios nos

seguintes aspectos: auxílio para a resolução de problemas rítmicos; o uso de instrumento

com as mãos é auxiliado pelo estudo de instrumentos étnicos executados com as mãos; a

agógica dos instrumentos étnicos brasileiros auxilia na compreensão do discurso musical; e

a prática em grupo de ritmos étnicos brasileiros ajuda o aluno a prestar atenção no que ele

está tocando, possibilitando corrigir e se ajustar com os outros na performance

(BARTOLINI, 2010, p. 91-92).

Ana Luisa Fridman (2010), em seu artigo “Música para todos os ouvidos: um estudo

sobre a diversidade de línguas aplicadas ao ensino musical”, discorre sobre a problemática dos

múltiplos gêneros musicais existentes hoje e, na sua transmissão no ensino e aprendizagem de

música. A diversidade de gêneros musicais envolve a presença de diversas linguagens, o que

alerta para novas tendências musicais e a sua inserção no ensino de música.

Rodrigo Paiva (2005) é outro autor importante para se pensar e refletir sobre a criação

e a elaboração de material didático para o Programa MUSICAR, pois sua pesquisa discute o

processo de ensino-aprendizagem da percussão, com o foco na reflexão pedagógica dos

instrumentos. Sua proposta pedagógica:
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Descreve a elaboração e a implementação de uma proposta para metodologia de
ensino que pretende ser contextualizada e privilegiar uma abordagem integradora,
tratando de aspectos relacionados não só com a mecânica e a técnica instrumental,
mas também com performance, apreciação e criação musical. (PAIVA, 2005, p. 59).

O autor apresenta pontos relevantes para se considerar na elaboração de material

didático como a técnica, a performance, a apreciação e a criação musical. Estas atividades

também foram pensadas e exploradas no material didático da percussão para o Programa

MUSICAR. Os resultados da integração dessas atividades são positivos e gratificantes, para

PAIVA (2005), um dos pontos destacados está relacionado à flexibilização e à viabilidade da

proposta, ressaltando que pode ser usada de acordo com as características próprias de acordo

com o ambiente pesquisado. Outro destaque é que a interação entre aluno e professor

possibilitou traçar objetivos e metas. Além disso, a troca de referências musicais culminou em

uma diversidade de gêneros, estilos e valorização de outras culturas, cultivando o respeito e o

interesse em novas manifestações musicais. Em mais um ponto citado, o contato com vários

instrumentos musicais de percussão e bateria trouxe a possibilidade de se trabalhar diferentes

arranjos e composições aplicados nos ritmos, enriquecendo a vivência musical de diferentes

maneiras. O pressuposto descrito pelo autor sobre a integração de diversas atividades musicais

resultou em pontos positivos nos processos de percepção, reflexão crítica, criatividade e

motivação. (Paiva, 2005, p. 65-66).

E como consideração final, ele escreve que:

Ao contrário de uma aprendizagem descontextualizada, esta proposta trouxe, na
prática em conjunto, na utilização do referencial dos alunos e no respeito ao
contexto onde se dá a aprendizagem, uma alternativa para a metodologia do ensino
da percussão. (PAIVA, 2005, p. 67).

A valorização do conhecimento inato e experiencial dos alunos foi outro ponto

pensado na elaboração do Caderno Musical, pois a música que o aprendiz carrega e ouve é de

extrema importância como fator motivador na aprendizagem musical e como ponto inicial

para desenvolver a metodologia musical a ser ensinada. Almeida (2004) escreve sobre essa

questão em sua dissertação e descreve como desenvolveu a proposta pedagógica baseada na

experiência prévia dos aprendizes. Em seu trabalho, o professor é um mediador/aprendiz. O

foco da pesquisa foi a troca de saberes entre a academia e a cultura dita popular. Como

fundamentação, foram utilizados os princípios do educador Paulo Freire, em que a cultura

popular é ponto de partida e chegada para o desenvolvimento do processo de ensino-

aprendizagem. Esta pesquisa de Almeida (2004), intitulada “Ensino de música com ênfase na

experiência prévia dos alunos: uma experiência com percussionistas de Salvador” trouxe

resultados positivos. Segundo o autor:
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Os resultados obtidos permitem afirmar que foi rico, fecundo e mutuamente
proveitoso o projeto pelo inédito intercâmbio desenvolvido entre esta universidade e
os percussionistas participantes, que nunca antes haviam tido qualquer contato com
a teoria musical, a maioria dos quais, inclusive, apresenta acentuada insuficiência
escolar. (ALMEIDA, 2004, Resumo).

Os resultados de Almeida também são percebidos no Programa MUSICAR, em que a

troca de saberes entre a academia e os saberes populares proporcionaram uma troca de

conhecimentos e habilidades nos dois lados.

Na categoria notação/onomatopeia apresentam-se os trabalhos de Gianesella (2012),

Correa (2011) e França (2010). No trabalho de Eduardo F. Gianesella (2012), chamado “Uso

idiomático dos instrumentos de percussão brasileiros: principais sistemas notacionais para o

pandeiro brasileiro”, o autor trabalha a partir de várias formas de “escrita” do ritmo nesse

instrumento, de forma que sua reflexão pode influenciar na execução do instrumentista. Ele

apresenta duas abordagens para a escrita do pandeiro, a partir de Luiz d’Anunciação e de

Carlos Stasis. Gianesella (2012) descreve a forma de escrita dos dois métodos. Sobre o

método de Anunciação, vê-se:

Anunciação propõe o uso de duas linhas que comportam a representação das cinco
articulações básicas produzidas pela mão direita com a seguinte distribuição,
contada de baixo para cima:

• abaixo da primeira linha: polegar

• primeira linha: base da mão

• espaço entre as linhas: ponta dos dedos

• segunda linha: tapa de mão

• acima da segunda linha: efeitos (rulo: tr, glissando na membrana: \ , rim-shot de
dedo: +)” (GIANESELLLA, p. 193, 2012).

O método usado por Stasi é descrito da seguinte forma:

Desta forma, estes são os sinais convencionados por Stasi em seu sistema notacional:

• haste acima da linha sem tocá-la: ponta dos dedos na borda (som das platinelas);
• haste acima da linha, mas tocando-a: base da mão na borda (som das platinelas);
• nota abaixo da linha: polegar solto;
• Sinal • sobre a nota abaixo da linha: polegar abafado (abafamento realizado pelo
polegar ou dedo do meio da mão esquerda);
• x abaixo da linha: tapa de polegar;
• nota acima da linha: grave de ponta de dedos;
• Sinal • sobre a nota acima da linha: grave de ponta de dedos abafado (abafamento
com polegar ou dedo do meio damão esquerda);
• x acima da linha: tapa de mão (slap);

• tr sobre haste acima da linha: rulo” (GIANESELLA, p. 193-194, 2012).
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Figura 1: Quadro comparativo de notação: Anunciação x Stasi
Fonte: GIANESELLA, 2012, p. 196.

Neste artigo, ele escreve que o estudo traz uma contribuição importante para a

aprendizagem destes instrumentos de percussão por parte de arranjadores e compositores,

somando-se com o que já se tem de orquestração, e que resulta no conhecimento mais

profundo destes instrumentos e as várias possibilidades sonoras e técnicas deles, enriquecendo

o que já se tem de forma geral sobre eles (GIANESELLA, 2012).

O uso de algumas palavras como onomatopeias foi um dos pontos metodológicos

abordados na criação da apostila e que ajudaram muito no desenvolvimento das atividades e

ritmos em sala de aula. A consulta ao “Método Tiquetaque: uma proposta no ensino de ritmo”,

de Eliezer Alves Correa (2011) possibilitou refletir sobre como usar e qual é o benefício

pedagógico desse recurso. O trabalho de Correa (2011) envolvia a análise e a divulgação da

contagem do tempo musical na Escola Villa-Lobos, o que auxiliava no estudo do ritmo.

Correa (2011) destaca que o estudo do ritmo pode ser dividido de maneiras diferentes,

como, por exemplo:

Um grupo de 4 semicolcheias pode ser representado por:

1 2 3 4

1 I E A

1 E 2 E

Ta Tu Ti Tu

Ta Ta Ta Ta

Pa Pa Pa Pa (CORREA, 2011, p. 8).

Para o autor, esse tipo de contagem não favorece uma boa compreensão do ritmo, pois

mantém uma abstração na representação do tempo e que resulta em palavras soltas e sem
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significados (CORREA, 2011). Para ele, o Método Tiquetaque, usado na Escola Villa-Lobos,

fruto do trabalho do baterista e percussionista Edgar Nunes Rocca (conhecido como Bituca), e

que foi sendo aperfeiçoado pelo Professor Eliseu Moreira Costa, resolve essa problemática da

abstração no tempo e explica o porquê de escrever sobre ritmo, pois entende que o ritmo não é

um estudo tão destacado como o estudo harmônico e melódico.

Segundo Correa (2011), Edgar Nunes Rocca, se preocupava com a pulsação,

subdivisão e com precisão rítmica.

Temos ainda um outro fator importante para uma boa interpretação de ritmos. Trata-
se de trabalharmos com a pulsação rítmica que sempre está por trás de cada música.
Ela aparece subjetivamente, de uma forma abstrata, e seria como a subdivisão do
compasso em partes iguais através das figuras de menor valor.

Podemos aproveitar essa pulsação como guia dinâmico para a colocação de cada
figura que compõe o ritmo no seu exato ponto de articulação. (ROCCA, 1986 apud
CORREA, 2011, p. 14).

Em sua monografia, Correa (2011) escreve que o Professor Eliseu Costa comenta que

Edgar Nunes Rocca entendia que o baterista e o percussionista deveriam ter um comportamento

semelhante ao do relógio e, por este motivo, pode ter surgido a onomatopeia TIQUETAQUE,

advinda da divisão do tempo encontrado no relógio, e cita em sua monografia, que a

onomatopeia TIQUETAQUE não é a única usada no método e que tem também

TIQUETAQUETAQUE, TITATA e TITA são usadas na subdivisão do grupo de notas.

Tiquetaque = 4 semicolcheias

Tiquetaquetaque = 6 semicolcheias (compasso composto)

Titata = quiáltera de três notas

Tita = 2 colcheias (CORREA, 2011, p. 16).

Correa (2011) ressalva que as palavras TIQUETAQUE e TIQUETAQUETAQUE

foram criadas e usadas no método por Edgar Nunes Rocca, e que, posteriormente, as palavras

TITATA e TITA foram adicionadas a esta metodologia pelo Professor Eliseu Costa, fruto de

um aperfeiçoamento do método estudado por ele com Rocca. (CORREA, 2011, p. 16).

Na página 16, Correa (2011) escreve sobre como funciona o método e como é

desenvolvida a sua didática.

A apresentação do método consiste em pedir para o aluno marcar com o pé todas as
silabas Ti (todas as palavras do método começam com a silaba Ti, então, na verdade,
o aluno está marcando o pulso com o pé), e, ao mesmo tempo, fale, com
regularidade, toda a palavra Tiquetaque, o professor demonstra esse processo para
que os alunos possam reproduzir. Esse processo é repetido algumas vezes até que o
professor constate que todos os alunos entenderam o que deve ser feito, depois o
mesmo processo é executado nas outras palavras: Titata, Tita e Tiquetaquetaque.
(CORREA, 2011, p. 16).

O resultado obtido, segundo Correa (2011), foi a boa aceitação do método pelos
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bateristas e percussionistas, já que o uso de palavras, onomatopeias é comum por parte deles, na

busca do entendimento do ritmo. O método é inclusivo e pode ser usado em diferentes idades,

além de não ser uma dificuldade quanto à língua portuguesa o uso destas palavras no método.

O artigo escrito por França (2010) foi importante para a reflexão e a análise desses

aspectos presentes na apostila de percussão e trouxe luz e ideias sobre o ajuste da proposta de

escrita não tradicional usadas nela.

França (2010), no artigo que escreveu para a Revista MEB (Música na Educação

Básica), intitulado “Sopa de letrinhas: notações analógicas (des)construindo a forma musical”,

argumenta que a notação musical analógica transforma-se em um recurso facilitador da

criação, da performance, da escuta, da análise e da compreensão musical. A autora trabalha

com propostas didáticas e trechos de partituras de compositores contemporâneos para inspirar

o trabalho com crianças de seis a dez anos de idade. (FRANÇA, 2010, p. 9).

A temática deste trabalho faz refletir sobre como sistematizar e apresentar a escrita

da percussão, o que é relevante para pensar no Caderno Musical do Programa MUSICAR,

bem como comparar com sugestões de outros autores que desenvolveram métodos no ensino

da percussão.

Na categoria Corporalidade/Movimento apresentam-se os trabalhos de Freitas (2008),

Campo (2013) e Souza (2012).

O corpo é um elemento fundamental no estudo da percussão. Ele pode ser fonte sonora,

meio para a compreensão musical e ferramenta expressiva e técnica para a execução da

percussão. O texto “O gesto musical nos métodos de percussão afrobrasileira”, da autora

Emília Maria Chamone de Freitas (2008), diz que o uso do corpo tem como “...objetivo

principal refletir sobre a importância da gestualidade e da corporalidade nas relações de

ensino-aprendizagem dos instrumentos de percussão.” (p. 6). O corpo foi um dos recursos e

elementos que surgiram na elaboração da apostila, pois o seu uso na assimilação do ensino da

percussão auxilia no desenvolvimento e na aprendizagem dentro da sala de aula.

Freitas (2008), em sua dissertação, alerta sobre o que se deve dar atenção e pensar

sobre o gesto musical de uma cultura, pois suas ideias e representações mostram o seu ponto

de vista do mundo. Os gestos musicais de cada músico refletem mais que uma simples

execução de sons e frases. Os movimentos por eles feitos mostram o carisma, a intimidade

com o instrumento e a linguagem estilística que está executando (FREITAS, 2008, p. 92).

Freitas (2008) aponta que o gesto musical não é uma preocupação presente dentro de

um ambiente que prioriza a técnica e a execução, quando se foca apenas nas mãos ou em uma

postura correta, priorizando o estudo de ritmo, aprendizagem de leitura musical, descrição e
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classificação dos instrumentos. Para o autor, este aspecto apresenta apenas uma característica

do gesto musical, ligada à técnica, enquanto que no contexto de métodos de percussão

afrobrasileira, o corpo tem um lugar de destaque dentro das práticas de ensino e aprendizagem

musical (FREITAS, 2008, p. 72).

O autor afirma que:

Nesta pesquisa, não pretendi apontar caminhos seguros, diretrizes para a criação
de novos métodos “gestuais” de percussão afrobrasileira, nem sugerir um
aprendizado mimético, maquinal e repetitivo de movimentos específicos. Procurei,
sim, colocar em relevo o tema da corporalidade e da gestualidade no ensino
percussivo, ao compreender que o gesto poderá ser um elo, uma ponte entre a
Educação Musical formal e a música da cultura popular. Acredito que este tema
poderá, no futuro, inspirar trabalhos de pesquisadores interessados no assunto.
(FREITAS, 2008, p. 72).

A pesquisa desenvolvida por Ana Gabriela Pinheiro do Campo (2013) também destaca

a importância do uso do corpo e do movimento para a aprendizagem musical. Sua pesquisa

aborda o contexto da educação pré-escolar. A autora toma como base o método High/Scope,

que tem o objetivo de perceber o resultado da percussão corporal no desenvolvimento da

coordenação motora e da consciência corporal, além da noção de ritmo e da noção de

coletivo/grupo no contexto da aprendizagem musical.

Souza (2012), no seu artigo “Oficina de musicalização O corpo como instrumento:

uma proposta de ensino e aprendizagem musical baseada na utilização da voz e do corpo

como instrumentos de expressão sonora-musical”, também reflete sobre o desenvolvimento do

Caderno Musical Batucagem, pois o trabalho destaca a facilidade do uso do corpo como meio

de expressão musical:

A proposta da oficina de musicalização se revelou consistente, mediante o alcance
da maioria dos objetivos propostos relacionados ao desenvolvimento musical dos
alunos envolvidos, revelando-se também bem fundamentada em propostas recentes,
contextualizadas com as discussões musicais da atualidade, além de ter demonstrado
ser acessível em termos econômicos, pedagógicos e musicais às escolas de educação
básica. (SOUZA, 2012, p. 331).

A abordagem do uso do corpo e da voz como instrumento musical é um recurso

pedagógico-musical utilizado por muitas metodologias de ensino de música. No caso do

Caderno Musical, esse tipo de recurso é utilizado para aplicar atividades e exercícios que

resultaram em ganhos importantes na performance e na prática musical.

No item revisão bibliográfica, apresenta-se o trabalho de Paiva e Alexandre (2010).

No artigo elaborado por Rodrigo Gudin Paiva e Rafael Cleiton Alexandre (2010),

apresentado no III Encontro de Educação Musical da Unicamp (Universidade de Campinas), é

realizado um levantamento bibliográfico sobre o material didático para bateria e percussão. O
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trabalho “Material didático para bateria e percussão: levantamento bibliográfico e elaboração

de um material didático inédito para o ensino coletivo desses instrumentos” objetivou

conhecer o material bibliográfico produzido para elaborar um novo material na área do ensino

coletivo que proporcionasse um diálogo entre os instrumentos. A busca por uma metodologia

dialógica entre os instrumentos também orientou a elaboração do Caderno Musical Batucagem,

pois considerou-se o caráter coletivo e de inclusão que tem a percussão.
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3 O PROGRAMA MUSICAR: SUA PROPOSTA PEDAGÓGICO-MUSICAL

A proposta pedagógico-musical do Programa MUSICAR vem sendo desenvolvida

desde 2009, quando tiveram início as oficinas de violão do projeto Música e Prática de

Conjunto, em Brazlândia. Desde seu início, o programa é desenvolvido com o apoio do

Decanato de Extensão da Universidade de Brasília (DEX-UnB) e ocorre, semanalmente, nos

turnos matutino e vespertino. Segundo Azevedo (2015), dentre os objetivos do programa,

destacam-se:

1) ampliar as ações pedagógico-musicais do curso de Licenciatura em Música da
UnB para o entorno do DF; 2) propiciar práticas concretas de ensino e aprendizagem
da música para os discentes do curso de Música1 ; 3) desenvolver pesquisa integrada
à graduação e à pós-graduação; 4) desenvolver modelos de ensino e aprendizagem
da música inovadores; 5) oferecer atividades pedagógico-musicais que ampliem o
conhecimento musical dos envolvidos e promovam a sua autoestima e inclusão
sociocultural; e 6) capacitar professores de música, educadores e multiplicadores
para ampliar as ações pedagógico-musicais na região urbana e rural do DF.
(AZEVEDO, 2015, p. 1-2)

O programa desenvolve oficinas de prática musical coletiva, como aulas em grupo de

instrumento e prática de conjunto. As oficinas envolvem atividades de: percepção e apreciação

musical; execução e performance musical (violão, canto, teclado, viola caipira, baixo elétrico e

percussão); criação musical (improvisação, composição e arranjos) e linguagem musical (teoria

e prática). A comunidade atendida pelo projeto é constituída por crianças e jovens, adolescentes

das escolas públicas locais e de crianças, jovens e adultos da comunidade.

No período de 2011 ao primeiro semestre de 2012, o projeto foi desenvolvido no

Núcleo de Extensão da UnB em Brazlândia e adotou o formato de aulas coletivas de

instrumentos, seguidas ou antecedidas por aulas de Linguagem Musical, distribuídas em aulas

por nível de dificuldade. Nas aulas de linguagem, eram trabalhados os aspectos “formais” da

música, a leitura e a escrita musical, o ritmo, a melodia, a harmonia, a percepção musical e a

prática de conjunto. As aulas coletivas de instrumento eram divididas em aulas de violão,

canto, teclado, baixo elétrico e percussão. A integração entre as aulas (instrumento e

instrumento e instrumento e linguagem) era realizada por meio da seleção de repertório que

possibilitasse trabalhar os elementos musicais na prática e na teoria. O diálogo entre as aulas

tinha o intuito de propiciar um ambiente de aprendizagem motivador e atrativo para os alunos.

No entanto, a proposta não foi eficaz, pois os alunos construíram dois mundos diferentes: o da

linguagem musical, considerado cansativo, sem sentido, teórico e repetitivo, e o da aula de

1 Licenciatura e Bacharelado emMúsica.
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instrumento, em que vivenciavam a música efetivamente. (ARAGÃO; ARADO, 2012).

O desenvolvimento gradual do programa e de seus projetos possibilitou a

sistematização e a estruturação de uma proposta pedagógico-musical. O amadurecimento da

experiência viabilizou a elaboração do material didático. O momento e o ambiente em que foi

elaborado o Caderno Musical Batucagem foram muito importantes, pois, devido à interação e

ao diálogo estabelecido com os alunos, foi possível refletir sobre as ações realizadas e as

ações em realização na produção de um material que contemplasse os princípios do programa

e as expectativas dos alunos.

Segundo Azevedo (2015), o caráter extensionista do programa possibilita uma maior

negociação entre professor-aluno, o que configura caráter dialógico que estimula a

aprendizagem. No Brasil, a extensão assume um caráter intrinsecamente dialógico, com

influências do trabalho de Paulo Freire:

De fato, é com Paulo Freire que a universidade descobre e desenvolve
instrumentos que a aproximam dos setores populares, tanto mediante a ação
concreta de alfabetização, quanto mediante a elaboração de metodologias de
interação entre o saber técnico-científico e as culturas populares, de que é
exemplar manifestação o livro “Extensão ou Comunicação?”, [...] (PAULA, 2013
apud AZEVEDO, 2015, p. 3).

O programa de extensão proporciona aprendizagens e experiências muito ricas dentro

da Educação Musical. Em Brazlândia, pôde-se experimentar, criar, aplicar e desenvolver o

conhecimento musical estudado nas aulas. Sair do teórico para o prático mostrou-se

fundamental para obter entendimento e conhecimento dentro de sala de aula. Por meio de

acertos e erros, foi-se ajustando e, por meio de interação entre mediador e mediando, foi-se

construindo de maneira dialógica o saber musical dentro do programa, o que trouxe resultados

importantes na elaboração do material didático desenvolvido.
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4 CADERNO MUSICAL BATUCAGEM

A apostila é composta por 17 páginas, contendo a capa, a contracapa, o sumário e o

desenvolvimento do conteúdo musical proposto para a aula de percussão: ritmos, repertório. O

layout foi desenvolvido por um dos alunos do MUSICAR; e possui visual simples e

linguagem didática, com informações para facilitar a compreensão musical dos alunos. Os

autores Paiva e Alexandre (2010), ao mapear a literatura sobre material didático para bateria e

percussão, observam a carência de material didático para aulas coletivas desses instrumentos.

Eles relatam que:

Após o levantamento e a análise realizada, alguns problemas foram encontrados.
Observamos que, apesar de uma grande quantidade de títulos disponíveis no
mercado atual, apenas 10% dessa produção está voltada para o ensino da bateria e
da percussão de forma integradora. Ou seja, em sua grande maioria, tais materiais
didáticos ainda não privilegiam o ensino coletivo desses instrumentos, mas sim, o
ensino individual, existindo, portanto, uma lacuna com relação à prática de conjunto.
Outro problema encontrado é que os materiais didáticos ainda são, em sua maioria,
resultado de estudos baseados na vivência do próprio autor, não sendo
desenvolvidos, portanto, com uma metodologia clara de ensino ou um diálogo mais
efetivo com o professor que poderá utilizar esse material. (PAIVA; ALEXANDRE,
2010, p. 19).

O material que se encontra no ensino da percussão é bastante voltado para o ensino

individual e técnico, de modo que havia a necessidade de se criar um material que buscasse

atender o ensino de instrumento coletivo e em grupo. A experiência se tornou enriquecedora e

positiva, pois os elementos usados na apostila foram testados em sala de aula e, por meio de

uma relação de troca entre aluno e professor, aperfeiçoou-se a cada aula o conteúdo que

estaria presente nela e que será destacado a seguir.

4.1 APRESENTAÇÃO

A apostila foi pensada de maneira que os alunos pudessem entender, de forma didática,

o conteúdo trabalhado em sala de aula. O conteúdo precisava ser assimilado e servia de

suporte para a organização e a sistematização do que foi ensinado.

Na Figura 2, apresento a capa da apostila, em que se destaca a logomarca do

MUSICAR, e o nome do CadernoMusical: Batucagem.
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Figura 2: Capa do CadernoMusical Batucagem
Fonte: CadernoMusical Batucagem

A estrutura do Caderno Musical foi pensada de maneira que as atividades se

desenvolvessem em um progresso crescente, ritmicamente, partindo de ritmos mais simples

para células de ritmos mais complexos. Assim, a progressão mantém uma correlação entre si e

possibilita a assimilação pelos aprendizes.

Em um primeiro momento, os ritmos eram escolhidos por serem mais conhecidos dos

alunos, com o intuito de facilitar a aprendizagem. Os primeiros gêneros musicais a serem

selecionados foram: xote, baião, samba e ijexá. A Figura 3 mostra o Sumário do Caderno

Musical, em que é apresentada a estrutura da apostila.
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Figura 3: Sumário do Caderno Musical Batucagem
Fonte: Caderno Musical Batucagem

Os gêneros brasileiros foram usados devido à sua importância para a aprendizagem

musical, por causa da contextualização dos ritmos e da diversidade rítmica da cultura

brasileira. A música brasileira é rica em caracteres rítmicos que podem ser usados amplamente

seja na performance seja na composição seja no arranjo.

A forma como os alunos apreenderam o conteúdo musical por meio da percussão foi

significativo e interessante, pois o uso da percussão com o uso de instrumentos alternativos

propiciou um ambiente tranquilo e saudável para o progresso das aulas. A tradição oral da

percussão brasileira e a facilidade de assimilação dos alunos é um fator chave, como afirma
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Bartolini (2011). Na experiência desse autor, a interação dos alunos em conjunto com o

professor estimula a aprendizagem por meio dessas características presentes no estudo de

ritmos étnicos afrobrasileiros, quando se dá a transmissão deles dentro da cultura popular.

No Caderno Musical Batucagem, cada ritmo foi explicitado de forma expositiva e

informativa para que o aluno pudesse acompanhar e seguir o conteúdo de forma didática e

simples. Pode-se observar, em cada página, de forma sistemática:

– uma pergunta: o que é o ritmo apresentado? (ex.: xote, baião, samba ou ijexá);

– uma definição do ritmo proposto;

– uma pergunta sobre quais são os instrumentos comuns e característicos daquele ritmo;

– uma apresentação de notação tradicional e alternativa da célula rítmica de cada

instrumento;

– uma página em branco, para anotações dos alunos em sala de aula ou para execução

de exercícios em casa;

– um quadro com sugestões de artistas mais conhecidos que interpretam aquele ritmo e

uma lista de músicas também conhecidas para os alunos escutarem o ritmo e, assim, poderem

acompanhar em seus estudos individuais cada um deles.
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Figura 4: Apresentação do gênero musical
Fonte: CadernoMusical Batucagem
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Figura 5: Apresentação da folha para anotações extras e estudos
Fonte: CadernoMusical Batucagem

A estrutura é bem simples, porém didática, para que o aluno possa ter uma fácil

compreensão do ritmo e da atividade proposta. A parte que contém a folha de anotação e

estudo é composta por linhas pautadas e outra parte com pentagrama, para que o aluno já

possa ir desenvolvendo em sua aprendizagem musical essa interação entre o formal e o

informal, características importantes para a formação musical dele.

4.2 CONTEÚDO
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O conteúdo da apostila foi desenvolvido de forma crescente e progressiva, como já

apresentado. Os ritmos não foram selecionados aleatoriamente, mas foram pensados a partir

do perfil dos alunos e de como eles poderiam assimilar e adquirir o que estava sendo abordado

em sala de aula para, posteriormente, em seus estudos individuais, poderem ter orientação

para complementar sua aprendizagem, tornando-se autônomos.

A proposta de criação da apostila visou a gerar mudança no comportamento dos alunos,

já que o processo da aprendizagem não se baseia apenas em acumular ou receber informações,

mas em adquiri-las de forma dinâmica e gradual. Assim, este movimento possibilita o novo,

aproveitando o que já se sabe e seguindo para uma construção significativa e importante na

aprendizagem (TEIXEIRA, 2012, p. 11).

Ainda segundo o que propõe Teixeira (2012), nas aulas de percussão foram levadas em

conta questões que envolvem o processo de aprendizagem como: resistência, apatia e

excitação. Segundo o autor, no desenvolvimento da aprendizagem, podem-se perceber três

momentos de domínios do conhecimento: 1) o cognitivo, relacionado à parte intelectual; 2) o

afetivo referente às características emocionais e aos sentimentos; e 3) o psicomotor, relativo à

parte física. Essas três dimensões da aprendizagem foram percebidas e observadas no contexto

das aulas e estimuladas na elaboração da apostila.

Essas características são percebidas, pois a seleção dos ritmos foi pensada observando

a relação existente entre eles, o que permite agregar habilidades e conhecimentos importantes

de um ritmo para a aquisição de outro, além de possibilitar a aprendizagem significativa.

Os ritmos foram dispostos com uma breve definição sobre cada um. Por exemplo, o

xote: é um ritmo muito popular no Nordeste do Brasil. Assim como o baião, ficou bastante

conhecido por meio de Luiz Gonzaga. Sua origem, segundo alguns historiadores, vem do

termo Schotische, uma dança de origem alemã, praticada no século XIX. Os instrumentos

tocados em cada ritmo também foram introduzidos por meio de uma pergunta: Quais

instrumentos são usados no xote? Os instrumentos são: triângulo, zabumba e agogô. Além

disso, há a descrição dos instrumentos. Por exemplo: triângulo é um instrumento de origem

europeia, trazido pelos portugueses. Feito de ferro, aberto em um dos lados e tocado com

outro ferro tocando nele. Também conhecido como tengo-lengo.

A notação usada foi a tradicional com o uso da onomatopeia, como podemos ver na

Figura 6, a seguir, sobre o triângulo e a zabumba.
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Figura 6: Apresentação da notação musical alternativa e onomatopeia
Fonte: CadernoMusical Batucagem

A partir de exemplos, foram trabalhados aspectos que envolvem a aquisição do saber

por parte dos alunos, a respeito da origem, dos instrumentos e da notação musical. Esta

aquisição ajudou os alunos a desenvolverem seu conhecimento cognitivo, a partir de um

desenvolvimento intelectual proporcionado pelo conteúdo da apostila. O domínio cognitivo

está ligado a conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação.

Sobre essa temática, Teixeira (2012) afirma que:

Em resumo, o elemento conhecimento inclui saber, definir, lembrar, reconhecer,
listar e reproduzir; o elemento compreensão inclui saber o significado, comparar,
contrastar, explicar e dar 15 exemplos; o elemento aplicação inclui aplicar, utilizar,
implementar, produzir, mostrar, escrever, resolver, desenvolver e ilustrar; o
elemento análise inclui desconstruir, categorizar, comparar, diferenciar, distinguir,
separar, subdividir, concluir e determinar; o elemento síntese inclui adaptar,
combinar, compor, criar, produzir, desenvolver, construir, incorporar e estruturar; e
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o elemento avaliação inclui julgar, avaliar, comparar, concluir, justificar, criticar e
decidir. (TEIXEIRA, 2012, p. 14-15).

O ritmo que era bastante conhecido por parte deles gerou uma empatia,

proporcionando uma motivação para aprendê-lo, devido ao conteúdo emocional significativo

que ele carrega. Nesse aspecto, o caráter afetivo foi trabalhado e vivenciado em sala de aula.

Oliveira (2012, p. 15) afirma que o domínio afetivo relaciona-se com os sentimentos e com a

orientação emocional que um indivíduo tem com pessoas, eventos, objetos ou lugares. Os

ritmos usados na apostila estavam relacionados a este domínio afetivo, pois muitos alunos, em

suas experiências, traziam e carregavam elementos ligados a cada um deles, por meio da

influência familiar e cultural em que estavam inseridos.

A notação permitiu trabalhar com a subdivisão rítmica e o ritmo padrão presente em

cada estilo musical, possibilitando que fosse desenvolvido. Nesse ponto, foi trabalhada a parte

psicomotora da aprendizagem musical. Harrow discorre sobre um modelo que descreve o

desenvolvimento das competências físicas, a partir de movimentos reflexos (reações que não

são aprendidas), movimentos fundamentais (movimentos básicos, como andar), percepção

(resposta a estímulos), habilidades físicas (força, agilidade, flexibilidade), movimentos hábeis

(movimentos complexos necessários no desporto, por exemplo), comunicação não discursiva

(movimentos expressivos e interpretativos) (HARROW apud TEIXEIRA, 2010, p. 16).

O domínio psicomotor foi trabalhado, por exemplo, com exercícios que envolviam a

escuta e o andar, de acordo com o ritmo que era tocado ou com a subdivisão rítmica executada.

A coordenação motora era desenvolvida, quando exercícios relacionados aos ritmos exigiam

que se marcasse o pulso musical com os pés e se executasse a subdivisão rítmica com as mãos

ou que se cantasse a notação alternativa paralelamente. O trabalho psicomotor é de

fundamental importância para o domínio do conhecimento, é fundamental na aprendizagem de

um instrumento musical (TEIXEIRA, 2010).

Outro aspecto presente na apostila está relacionado ao conhecimento trazido sobre

repertório musical e de compositores que cantam e compõem aquele estilo musical, e que

proporcionou o desenvolvimento do domínio do conhecimento que, segundo Oliveira (2010),

não é aprendido de forma unilateral e, sim, por meio de um complexo de interações entre

vários domínios do conhecimento e do individuo e o meio. Por exemplo, como está

representado na Figura 7, a seguir:
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Figura 7: Apresentação de compositores e músicas do ritmo
Fonte: CadernoMusical Batucagem

4.3 NOTAÇÃO

A apostila apresenta e analisa, também, a notação musical. Na proposta, foi pensado o

uso tanto da notação tradicional como da onomatopeia, um recurso de ajuda na compreensão

rítmica. Segundo Gianesella (2012), há uma dificuldade de se ler a notação e interpretá-la no

uso performático devido, principalmente devido a variações encontradas em cada escrita e,

também, em diferentes execuções, por causa do caráter oral e popular dos instrumentos de

percussão. Ressalte-se que a transmissão da performance ocorre, principalmente, por imitação.

O autor alerta sobre a dificuldade de escrever com precisão a notação musical dos

instrumentos percussivos e representar a sua variedade de ritmos. Em suas palavras: “[...] não
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existe uma grafia padronizada, e boa parte dos compositores acaba escrevendo de uma forma

que pode levar a uma compreensão inadequada do texto musical pelo intérprete...”

(GIANESELLA, 2012, p. 180).

Na elaboração da apostila, o quesito da notação mereceu muita atenção e cuidado,

pois foi considerado para contribuir na aquisição desse conhecimento por parte dos alunos,

sendo usado, por isso, o recurso de escrita alternativa. Nesse sentido, Gianesella (2012)

descreve a dificuldade de se escrever com precisão os ritmos dos instrumentos.

Gianesella (2012) apresenta uma possível solução para a questão, o que nos ajuda a

refletir sobre como desenvolver a parte notacional: a escrita básica do ritmo com indicação de

liberdade para variações pelo intérprete. O autor escreve que:

Uma sugestão de solução intermediária, no caso da percussão estar dentro de um
estilo rítmico tradicional, seria inserir uma notação bem detalhada da célula básica
do ritmo pretendido, deixando claro que, se o intérprete tiver familiaridade com os
instrumentos e o ritmo mencionado, terá a liberdade para acrescentar variações,
dentro do estilo. Dessa forma, os percussionistas que conhecem o ritmo em questão
podem contribuir e tocar de forma mais orgânica, o que é sempre desejável em
qualquer estilo musical, mas essencial naquelas que remetam a uma música de
caráter popular. Ao mesmo tempo, aqueles percussionistas, principalmente os
estrangeiros, que porventura não tenham intimidade com esse instrumento e/ou
ritmo podem ter um ponto de partida para compreender e tocar dentro do estilo
pretendido pelo compositor. (GIANESELLA, 2012, p. 190).

Diante dessa problemática, na apostila, a notação e a escrita da onomatopeia são

usadas como recurso para facilitar a compreensão e a aquisição do ritmo característico do

instrumento, o que ajuda a assimilação do conhecimento rítmico básico. O professor poderá,

em sala de aula, trabalhar variações rítmicas que podem ser percebidas ou identificadas no

repertório musical. Na Figura 8, abaixo, é possível visualizar a escrita tradicional e a

onomatopeia que auxilia a apreensão do ritmo.
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Figura 8: Apresentação da onomatopeia como recurso didático
Fonte: CadernoMusical Batucagem

O uso de onomatopeia é um recurso muito comum para assimilação e aquisição de

ritmos e foi muito importante para o processo de aprendizagem musical no Programa

MUSICAR. Correa, ao apresentar o método TIQUETAQUE, afirma que o estudo do ritmo se

faz de diferentes formas, por meio de sílabas, letras ou números que representam partes do

ritmo analisado (CORREA, 2011).

4.4 METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA APOSTILA
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A metodologia usada para aplicar a proposta da apostila foi baseada: 1) no corpo e

movimento; 2) na interação entre aluno e professor, com influências de cada experiência

vivida em conjunto; 3) no uso da notação convencional e da onomatopeia como recursos

didáticos para a execução rítmica e a compreensão da notação tradicional ou convencional; e 4)

nas abordagens didático-musicais baseadas na imitação e na repetição.

4.4.1 O corpo e o movimento

O uso do corpo e do movimento foi desafiador, pois os alunos, muitas vezes, não

estavam à vontade em fazer atividades que envolviam a música e o corpo. Porém, quando se

deixavam levar por essa experiência, os resultados eram positivos e gratificantes.

A associação do corpo com movimentos foi um meio utilizado durante as aulas para a

transmissão do conhecimento proposto em cada aula. Quando escrevi um texto, em conjunto

com Simone Bitencourt Arado (2012) sobre o “Fazer música junto: ensino coletivo de canto

e percussão no Programa MUSICAR”, percebi a dificuldade rítmica por parte dos cantores e,

naquela situação, o uso do corpo foi desafiante, mas trouxe ganhos para os alunos. Segundo

Fernandes (2010), o trabalho rítmico corporal ajuda a compreensão rítmica de cantores. Em

suas palavras:

O trabalho com a percussão tem-se mostrado importante para desenvolver o senso
rítmico dos cantores. Nas aulas, percebemos a dificuldade dos alunos em realizar
padrões rítmicos. Para desenvolver o ritmo musical, temos trabalhado com o ritmo
corporal utilizando os princípios pedagógico-musicais de Dalcroze. Para ele, o
corpo, os sons que ele emite e seus movimentos são o fundamento básico para a
aprendizagem e o fazer musical. O corpo, em sua opinião, é o primeiro instrumento
musical a ser treinado, pois por meio dele os elementos da música podem ser
representados e vivenciados de forma concreta. (FERNANDES, 2010 apud Aragão e
Bittencourt, p. 4).

Umas das didáticas usadas nas aulas conjuntas de canto e percussão solicitava que

cada aluno se apresentasse falando o seu nome e batendo palmas juntamente com um ritmo

tocado pelo professor, o que poderia ser samba, baião, xote ou outro. Essa dinâmica

estimulava o senso rítmico dos alunos e a regularidade do “pulso” na música, o que foi

fundamental para o progresso da compreensão rítmica. Essa prática é apresentada por Souza

(2013), por meio da descrição de uma atividade de “Pulso” por ela executada:

Um exemplo de dinâmica realizada nas aulas foi a do “Pulso musical”, onde os
alunos andavam pela sala de acordo com os diferentes pulsos e andamentos
indicados pela professora através de palmas, melodias, acordes tocados no violão,
ou músicas tocadas no aparelho de som, a partir de onde foram trabalhadas a
percepção e internalização do pulso musical, dos tempos e contratempos,
andamentos (rápido, lento e “normal”), dinâmicas (forte e fraco) associadas ao
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movimento corporal. (SOUZA, 2013, p. 332).

A abordagem da autora, nesta oficina, foi dividida em dois eixos, os quais ela definiu

como: ação temática e ação de preparação. A parte que ela utiliza o corpo, a voz, a preparação

mental, o uso dos sentidos e a concentração é definida como ação de preparação. Esta ideia é

interessante, pois, durante as aulas, o uso do corpo tinha objetivos semelhantes a estes

descritos no texto de Souza (2013), e estes objetivos servem de base para definir uma

estruturação teórica presente na apostila.

4.4.2 O uso de palavras e onomatopeias na aprendizagem musical no Programa

MUSICAR

As palavras apresentadas por meio de caracteres onomatopaicos foram de grande valia

para o desenvolvimento das aulas e facilitaram a apreensão do conteúdo. Essas palavras foram

desenvolvidas, principalmente, nas aulas. Por meio delas, o aprendiz pôde compreender e

aprender o que era proposto em cada aula.

A autora Cecilia Cavaliere França (2010), em seu trabalho “Sopa de letrinhas:

notações analógicas (des)construindo a forma musical” discorre sobre a notação musical

analógica que serve de canal facilitador na criação, na performance, na escuta e na análise

musical. A autora trabalha a partir do uso de letras e onomatopeias que buscam a aquisição da

compreensão musical, em contraponto à maneira linear da escrita musical (FRANÇA, 2010).

Para França, o registro musical é muito importante, pois auxilia no processo de

aprendizagem por meio da percepção e da correlação entre o que se percebe e o que se

compreende e se expressa. Para ela, “registrar é uma forma de se materializar e organizar o

complexo processo de percepção musical” (FRANÇA, 2010).

O uso do registro convencional e não convencional traz novas maneiras de lidar com a

notação musical e possibilita, de forma lúdica e criativa, o enriquecimento do ambiente de

aprendizagem musical. Essa concepção é apresentada por França (2010), quando afirma:

Do ponto de vista musical, a ideia é desconstruir e reconstruir, transgredir e
transformar a forma. Da perspectiva do letramento, é dominar a escrita, e não ser
domado por ela. Brincar com as letras, palavras e onomatopeias, variando sua
intensidade, altura e direção, combinando-as, cruzando-as e retrogradando-as,
pode conferir ao processo de letramento uma dimensão lúdica e criativa.
(FRANÇA, 2010, p. 18).

Portanto, o uso de onomatopeias e palavras foi importante para a percepção dos alunos,

visto que eles não tinham ainda contato com a escrita tradicional e, a partir do lúdico,

quebraram-se barreiras que dificultavam aprender os novos ritmos. A notação foi apreendida

pela memória visual, para depois ser apreendida pela compreensão teórica.
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As palavras “bate bata bate batata; bába bebê; xê xequerê; tengo lengo tengo lengo; vai

tum tum; tá tô; bamba ah bamba; abafa solta; chocolate chocolate; tic tic tic tic; DPBP DPBP,

pão chá com pão e 123 tatá 12 tatá” foram usadas na apostila de forma lúdica para o ensino

dos ritmos brasileiros propostos. Como podemos observar um exemplo delas na Figura 9, a

seguir:

Figura 9: Exemplos do uso da onomatopeia
Fonte: CadernoMusical Batucagem

4.4.3 Interação professor-aluno, o ensino coletivo

A música contextual foi de grande valia, pois motivava os alunos na aprendizagem

musical. Dentro dessa temática, o professor exercia um caráter ativo na interação com os
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alunos. O professor não era aquele que apenas transmitia o conhecimento aos alunos, ele

atuava conjuntamente com eles. A percussão proporciona isso muito bem, devido à

característica de trabalhar possibilitar o trabalho coletivo.

Oliveira (2001) relata a experiência que teve ao usar o instrumento de percussão como

ferramenta para aulas de música, nas quais utilizou a metodologia da observação participante,

definindo-a da seguinte maneira:

Conforme Gil (1999), a observação participante se dá quando “[...] o observador
assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo [...]” e a
possibilidade de estar interagindo com os alunos nas atividades, acaba me colocando
em uma posição onde acabo compartilhando da construção do conhecimento do
grupo “...a partir do interior delemesmo. (GIL, 1999, apud Oliveira, 2001, p. 160).

Nos primeiros momentos da elaboração desse material didático, foi pensado que o

ensino coletivo de instrumentos é uma pratica pedagógico-musical relevante e significante

para o desenvolvimento de habilidades musicais, socialização, democratização e

acessibilidade ao conhecimento musical (ARAGÃO; ARADO, 2012). E foram percebidas

dentro dessa prática contribuições e características como: aprendizagem colaborativa,

desenvolvimento da autonomia, motivação para estudar e se aprimorar, qualidade do

produto musical e integração de diferentes habilidades e conhecimento musical (ARAGÃO;

ARADO, 2012).

Ana Luisa Fridiman, em seu texto sobre “Músicas para todos os ouvidos: um estudo

sobre a diversidade de linguagens aplicadas ao ensino musical”, discorre a respeito das várias

transformações que nos levaram a refletir sobre a maneira de se pensar e de se fazer música e

como transmiti-las na atualidade. Ela propõe que a partir da ‘diversidade’, possa-se explorar

novos territórios de experimentação em música (FRIDMAN, 2010).

No texto “Ensino de música com ênfase na experiência prévia dos alunos: uma

experiência com percussionistas de Salvador”, José Luiz Sacramento de Almeida discorre

sobre a troca de saberes e fazeres, além do papel de mediador/aprendiz que envolve a figura

do professor. Ele usou da experiência advinda dos alunos e buscou fundamentação teórica na

obra do educador Paulo Freire:

A fundamentação teórica do estudo é a obra do educador pernambucano Paulo
Freire, que propõe a utilização da cultura popular para o desenvolvimento do
processo de ensino/aprendizagem. O conhecê-lo e poder transformá-lo. À luz desse
entendimento, a prática educativa pressupõe o diálogo, rigor (que não deve ser
confundido com rigidez), intuição, imaginação e construção de laços afetivos. O
exercício da liberdade e o respeito à individualidade dos alunos são, pois, de
importância crucial nesse processo. (ALMEIDA, 2004, p. 8).

Dentro do Programa MUSICAR, vivenciamos o ato de ouvir os alunos, aprender em
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vez de ensinar; o respeito aos saberes deles foi importante para os resultados obtidos. “Ensinar

exige respeito aos saberes dos educandos” (FREIRE, 2000 apud ALMEIDA, 2004).

Rodrigo Gudin Paiva, no seu texto “Percussão: uma abordagem integradora dos

processos de ensino e aprendizagem”, escreve sobre essa visão integradora e contextualizada,

que não só prioriza a parte técnica, mas também, a performance e a criação musical (PAIVA,

2005). A preocupação destacada por Paiva em sua pesquisa, que podemos ver nos materiais

didáticos que enfocam aspectos mais técnicos e teóricos, por muitas vezes deixando de ser

flexível quanto a individualidade e possível abordagem de performance, composicional ou de

criação, tornando difícil essa interação dentro do contexto de aprendizagem musical (PAIVA,

2005).

Sob a influência das abordagens destacadas por Paiva (2005) e por Almeida (2004),

procuramos essa integração dentro do projeto, a partir do ensino coletivo do instrumento de

percussão, iniciando pela prática de percussão/voz. Segundo Paiva (2005),

Embora os métodos analisados mostrem-se eficientes e coerentes com relação às suas
propostas, de maneira geral, eles revelam uma visão educacional relacionada com
valores tradicionais do ensino de música. Não há pretensão em afirmar que esta visão
esteja errada, apenas coloca-se como um problema, a falta de propostas embasadas
em outras concepções de ensino. A prática em conjunto foi um outro motivo que me
levou a desenvolver esta pesquisa, pois uma das principais lacunas com relação aos
métodos de percussão analisados é justamente a falta da abordagem da prática em
conjunto. Sem a prática em conjunto, a aplicação dos conceitos estudados em
situações coletivas de prática musical deixa de ser proporcionada, não havendo a
troca de experiências e a interação com outros alunos. (PAIVA, 2005, p. 60).

No Programa MUSICAR essa interação por meio do ensino coletivo tem sido

relevante e tem trazido riqueza para o trabalho. A apostila foi elaborada pensando na

concepção de grupo, de forma que proporcionasse a todos a participação coletiva. No texto

sobre a experiência de canto e percussão, isso foi percebido e obtivemos sucesso durante as

aulas, como relatamos a seguir:

Esse formato de aula, grupos coletivos e prática de conjunto, tem efetivamente
estimulado e promovido o desenvolvimento dos alunos. Essa constatação é evidente
nos nossos encontros semanais, quando os alunos se preparam para tocarem a
música do dia, o que proporciona inclusão, interação e aprendizagem coletiva.
De forma que, no formato de ECIM adotado pelo Programa MUSICAR, temos
vivenciado o fazer música musicalmente, como defende Swanwick (2003), haja
vista, a satisfação dos alunos, que se sentem motivados para continuarem no projeto
e demonstram realização pessoal ao cantar, tocar, percutir, fazer música em grupo.
(ARAGÃO; ARADO, 2012, p. 6).

A apostila foi criada a partir dessa visão de ensino coletivo em meio aos grupos que

tivemos em sala de aula.

No Projeto MUSICAR, temos refletido sobre a necessidade de melhor compreender o
que caracteriza as atividades que realizamos: Ensino em grupo? Ensino coletivo?



5

Montandon (2004) levanta essa reflexão terminológica, quando discorre sobre a
importância de se entender que uma reunião de pessoas numa sala de aula ou auditório
nem sempre define uma aula em “grupo”, pois alguns modelos se caracterizam como
aulas individuais dadas em grupos. (ARAGÃO; ARADO, 2012, p. 6).

Para nós, esta identidade do coletivo é importante, e procuramos pensar não em definir

o que é coletivo ou o que é grupo e, sim, fazer uma reflexão sobre a temática destes nomes e

usá-los dentro das aulas para um melhor desempenho no ensino e aprendizagem musical. Esta

interação musical professor-aluno no ensino da música de forma coletiva foi uma das

metodologias usadas para aplicação do conteúdo da apostila do Programa MUSICAR.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, tive por objetivo apresentar o Caderno Musical Batucagem, seu conteúdo,

estratégias e repertório. Nesse sentido, especificamente, pretendi discutir: 1) os princípios e ideias

que orientaram a organização do Caderno Musical; 2) os critérios e escolhas que orientaram a

seleção do repertório e das atividades e 3) o processo de elaboração e execução do Caderno

Musical, apontando seu potencial e suas limitações para o ensino de percussão.

A escolha pelo material didático do programa tem a ver com a minha participação no

Programa MUSICAR e com o meu trabalho no desenvolvimento da proposta didática. A

comunidade em que o programa foi realizado trouxe-me experiências positivas e desafiantes

para continuar a aprimorar e refletir sobre o melhoramento do conteúdo e dos conceitos que

envolveram tanto o ensino e a aprendizagem da percussão quanto a elaboração da apostila.

A partir do ensino dos instrumentos de percussão e de estilos percussivos da música

brasileira, sob a ótica coletiva, esta monografia fortalece e reforça os conteúdos, atividades e

características didáticas do Caderno Musical Batucagem. As questões e os objetivos

levantados, no início do trabalho, foram refletidas e, a partir delas, podemos ter algumas

conclusões que apresento neste trabalho.

Quanto aos princípios e as ideias que orientaram a organização do Caderno Musical,

destacam-se o sentido de inclusão, o uso da gestualidade e da corporalidade, a integração entre

onomatopeias e execução musical, a prática de conjunto e o desenvolvimento progressivo das

atividades.

O sentido de inclusão foi contemplado na prática de conjunto, princípio pedagógico

que esteve presente desde o início, pois o trabalho coletivo ativo e para todos gerou um caráter

de acolhimento e de construção do conhecimento por parte dos alunos e do professor.

O gesto musical e o corpo como metodologia de ensino estão integrados ao universo

da percussão e servem, também, de canal para a performance musical. Durantes as aulas, foi

salientado o uso de ritmos brasileiros, que nos remetiam à expressão corporal peculiar de cada

um, de maneira que se procurou enfatizar o movimento proporcionado por eles durante o

processo de ensino e aprendizagem.

A distribuição do conteúdo na apostila foi feita para ser bem didática, de forma que

ajudasse os alunos em seus estudos individuais. Os ritmos foram dispostos de forma crescente,

possibilitando o desenvolvimento do simples para o complexo. Os ritmos foram descritos de

forma simples, com exemplos de músicas que contassem a sua história e, também, foram
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mostrados os ritmos tradicionais contidos neles. Essa didática mostrou-se positiva para o

entendimento do conteúdo por parte dos alunos. Quanto à escrita musical, formal e alternativa,

destaca-se a dificuldade de introduzir a escrita, de forma que a escrita alternativa serviu de

apoio e ajudou os alunos nessa parte.

Quanto aos critérios e às escolhas que orientaram a seleção do repertório e das

atividades, o uso da música vivenciado por eles foi importante. Diante do que ia sendo falado

pelos alunos, o corpo da apostila foi desenvolvido e os ritmos brasileiros ali apresentados

foram escolhidos, a partir, também, do conhecimento prévio dos alunos. Não se descartou o

uso de música erudita, porém, a partir do ponto de vista dialógico, escolheu-se o uso de algo

mais popular e que fosse mais próximo da realidade dos alunos.

O uso didático da onomatopeia como recurso foi um dos critérios usados e resultou no

progresso positivo e rico na aprendizagem dos alunos. As onomatopeias usadas facilitavam a

compreensão e a aquisição dos ritmos representados, assim como na parte de psicomotora, com

entendimento da subdivisão rítmica por meio de palmas, marcação com os pés e o uso da voz.

A estrutura que foi apresentada no Caderno Musical começa do ritmo (gênero musical)

mais simples, para um mais complexo, devido à experiência vivenciada em sala de aula. Quando

os alunos faziam as atividades propostas, eles tinham mais facilidade partindo destes gêneros

dispostos no Caderno Musical Batucagem. Essa foi a melhor forma encontrada para aplicar o

conteúdo estrutural dentro do ambiente de aprendizagem. Essa característica permitiu que o

conhecimento adquirido em cada etapa fosse sendo usado posteriormente e serviu de

fundamento no desenvolvimento intelectual, cognitivo, afetivo e psicomotor dos alunos.

Com relação ao terceiro objetivo – o processo de elaboração e execução do Caderno

Musical, apontando seu potencial e limitações para o ensino de percussão – a escolha da

percussão como instrumento de aprendizagem musical foi aprovada e enriqueceu muito todas as

aulas do MUSICAR: canto, baixo elétrico, teclado e violão. No programa, tivemos a experiência

do potencial da percussão para a prática instrumental e de compreensão musical com o uso de

didáticas diferenciadas, por meio de instrumentos reciclados e alternativos, do uso do corpo, do

movimento e da voz, o que foi fundamental para o desenvolvimento na musicalização.

Novos questionamentos surgiram na elaboração, aplicação e reflexão da apostila:

como poderíamos começar o ensino do instrumento, a partir da técnica ou do prático para o

formal? No projeto, parte do prático tornou-se mais positivo e, de acordo com o andamento

das aulas, iam sendo trabalhados conceitos técnicos. O fazer musical a partir da prática trouxe

mais motivação e interesse por parte dos alunos.
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Procurou-se, dentro do contexto musical da comunidade em que o programa faz parte,

desenvolver uma metodologia que fosse significativa e acessível aos alunos. Não se propõe

neste trabalho, uma definição de qual seria o melhor método ou qual seria o mais eficiente e

certo. O estudo buscou encontrar e trabalhar por meio de interação e, a partir dela, descobrir

os caminhos possíveis nesta jornada.

A metodologia implantada e registrada no material didático funciona em outros

contextos? A experiência do ensino a partir do coletivo mostrou funcionar muito bem e trouxe

bons resultados, dentro e fora do programa. O entendimento de trabalho coletivo, com foco na

prática de conjunto, ajudou-nos a pensar sobre como poderíamos interagir e fazer aulas

dialógicas, adequadas à diversidade dos alunos e que resultassem, de forma recíproca, em um

ambiente propício de aprendizagem musical.

Em minha experiência de intercâmbio na cidade de Örebro (Suécia), essa metodologia

foi usada com adaptações quanto às onomatopeias, e os resultados obtidos foram positivos. Lá,

o caráter coletivo foi motivador e trouxe um desenvolvimento fundamental na aquisição dos

ritmos brasileiros em sala de aula. O uso de gestos e do corpo foi bem aceito pelos alunos de

lá, e esse recurso ajudou muito na compreensão e na aquisição do conhecimento musical

proposto. A parte prática do ritmo também funcionou muito bem e, junto com a parte teórica,

possibilitou um bom desempenho na aprendizagem musical.

O aprimoramento de didáticas para facilitar a leitura ou ensino de técnicas e conceitos de

musicalização é algo que está em contínua evolução. Diante dessa premissa, não se esgotam

aqui as possibilidades de novas ideias e métodos que possam ajudar na aprendizagem musical.

A apostila elaborada a partir da experiência no projeto de extensão possibilitou a

aplicação de conceitos estudados na graduação e que não param apenas aí, mas que terão

continuidade durante a carreira docente ou de instrumentista em que este pesquisador,

aprendiz, mediador e músico propõe-se a viver.

Este trabalho não se encerra nesta monografia, é apenas o ponto de partida para uma

pesquisa mais intensa e profunda, que possibilite mais reflexões e novas descobertas no

desenvolvimento de metodologias para o ensino coletivo e em grupo, assim como na

discussão e busca de novos métodos que possam ser usados nas aulas de instrumentos, em

especifico de percussão. Também ele se apresenta como uma iniciativa de continuar a

encontrar novas ideais e características que possam ser usadas na Educação Musical e na

aprendizagem do conhecimento em suas diversas áreas.



5

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Jorge Luis Sacramento de. Ensino de música com ênfase na experiência prévia
dos alunos: uma experiência com percussionistas de Salvador. Salvador: Universidade
Federal da Bahia, 2004.

ARAGÃO, Josyanderson Kleuber Pereira Martins de; ARADO, Simone Regina Bittencourt.
Fazer música junto: ensino coletivo de canto e percussão no Projeto MUSICAR. In: Encontro
Nacional de Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais. Goiânia, 2012.

AZEVEDO, Maria Cristina de Carvalho Cascelli de. O Programa MUSICAR: música na
comunidade, aulas e recitais, uma proposta de formação docente na extensão universitária.
Natal. XXII Congresso Nacional da Associação Brasileira de Educação Musical, 2015.

BARTOLINI, Carmo. Propostas para o ensino de percussão utilizando ritmos e
instrumentos étnicos brasileiros. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2011.

CAMPO, Ana Gabriela Pinheiro do. Atividades de percussão corporal na educação infantil:
descobrindo o ritmo, corpo e movimento. Instituto de Educação da Universidade do Ninho,
2013.

CORREA, Eliezer Alves. O método tiquetaque: uma proposta no ensino de ritmo. Rio de
Janeiro: Instituto Villa-Lobos do Rio de Janeiro, 2011.

FRANÇA, Cecilia Cavalieri. Sopa de letrinhas: notações analógicas (des)construindo a forma
musical.Música na educação básica. Porto Alegre, v. 2, n. 2, setembro de 2010.

FREITAS, Emilia Maria Chamone de. O gesto musical nos métodos de percussão
afrobrasileira. Minas Gerais: Escola de Música, Universidade Federal de Minas Gerais, 2008.

FRIDIMAN, Ana Luisa.Música para todos os ouvidos: um estudo sobre a diversidade de
linguagens aplicadas ao ensino musical. Rio de Janeiro. I Simpósio Brasileiro de Pós-
Graduandos emMúsica: XV Colóquio do Programa de Pós-Graduação emMúsica da
UNIRIO, 2010.

GIANESELLA, Eduardo F. O uso idiomático dos instrumentos de percussão brasileiros:
principais sistemas notacionais para o pandeiro brasileiro. Goiânia. Revista Música Hodie, v.
12, n. 2, p. 188-200, 2012.

OLIVEIRA, Tiago. Utilizando percussão como ferramenta para aula de música. Rio Grande
do Sul. 24o Seminário Nacional de Arte e Educação. Anais, 2014.

PAIVA, Rodrigo Gudin. Percussão: uma abordagem integradora dos processos de ensino e
aprendizagem. Goiânia. Revista de Música Hodie, v. 5, n. 1, p. 59-69, 2005.

PAIVA, Rodrigo Gudin; ALEXANDRE, Rafael Cleiton. Material didático para bateria e
percussão: Levantamento bibliográfico e elaboração de um material didático inédito para o
ensino coletivo desses instrumentos. São Paulo. III Encontro de Educação Musical da



5

Unicamp, 2010.

SOUSA, Amanda Cristine Nunes de. Oficina de musicalização O corpo como instrumento:
uma proposta de ensino-aprendizagem musical baseada na utilização da voz e do corpo como
instrumentos de expressão sonora musical. Ceará. XI Encontro Regional Nordeste da
Associação Brasileira de Educação Musical. Anais, 2013.

TEIXEIRA, Leandro Alves Leite Duarte. O grupo de percussão e sua influência na
aprendizagem da percussão. Universidade de Aveiro, 2012.

VECCHIA, Fabricio Dalla. Educação musical com instrumentos de sopro e percussão:
análise de métodos e proposta de uma sistematização. Salvador: Universidade Federal da
Bahia, Escola de Música, Programa de Pós-Graduação, 2012.


