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RESUMO 

 

 

O presente trabalho procurou conhecer como três professores do Distrito Federal 

ensinam piano em grupo. A literatura aborda o tema do ensino de piano em grupo em 

perspectiva histórica, passando pelo formato do ensino em grupo, os desafios da atuação 

profissional e o conhecimento adquirido na prática. Para tanto, organizei os seguintes 

objetivos específicos: (1) Identificar as concepções de ensino em grupo; (2) Entender 

quais os objetivos da aula de piano em grupo; (3) Conhecer que conteúdos e materiais 

selecionam para a aula; (4) Conhecer como conduzem as aulas, que estratégias e 

recursos usam. Por meio da pesquisa qualitativa, três professores entrevistados 

apresentaram em suas narrativas como o mesmo formato de aula pode ser ministrado de 

maneiras bem diferentes entre si, sem haver um consenso entre eles sobre concepções e 

ações no ensino de piano em grupo. 

 

 

Palavras-chave: piano em grupo; atuação profissional; educação musical. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work sought to know how three teachers of the Federal District teaches 

piano group. The literature addresses the theme of group piano teaching in a historical 

perspective, passing throught the format of group teaching, the challenges of 

professional performance and the knowledge acquired in practice. Therefore, I organize 

the following specific objectives: (1) Identify the conceptions of group teaching; (2) 

Understand what the objectives of the group piano lesson are; (3) Know what contents 

and materials select for the class; (4) Learning how they conduct classes, what strategies 

and resources they use. Through the qualitative research, three interviewed teachers 

presented in their narratives how the same classroom format can be taught in very 

different ways among each other, without a consensus among them on conceptions and 

actions in group piano teaching. 

 

 

Keywords: piano in group; professional performance; musical education.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

As práticas de ensino de piano em grupo, no Brasil, são recentes se comparadas 

ao ensino individual. Autores como Montandon (1992), Santos (2013) e Reinoso (2012) 

apresentam que os registros das primeiras práticas do ensino de piano em grupo no 

Brasil estão relacionadas com a expansão do método de piano em grupo de professores 

norte-americanos. No Brasil, a grande aceitação pela forma de ensino se deu nas 

universidades, tanto como uma alternativa de disciplinas de graduação como em 

projetos de extensão (REINOSO, 2012). 

Cruvinel (2008) e Tourinho (2007) falam sobre a importância do contexto 

histórico e social do ensino em grupo para a realidade da educação brasileira do século 

XX como uma alternativa para o atendimento de mais de um aluno ao mesmo tempo e 

para a democratização do ensino musical. 

O interesse pelo tema ocorreu durante o curso de licenciatura em música ao 

conhecer algumas práticas em disciplinas da graduação. Porém, meu primeiro contato 

com a aula de instrumento em grupo foi na minha iniciação musical, aos 6 anos de 

idade, em uma escola particular no interior do estado do Espírito Santo, como atividade 

extracurricular. Iniciei com aulas de violino em grupo e, posteriormente, piano em 

grupo. Na época, a escola proporcionava diversas atividades extracurriculares, entre elas 

o ensino de violino e flauta doce, natação, futsal, entre outras. A minha escolha pelo 

instrumento se deu pelas opções de instrumentos apresentados. Fiz uma aula 

experimental de violino e outra de flauta doce e optei em fazer o violino. Fiz três anos 

do instrumento em grupo. Por motivos de falta de professor do instrumento no local 

onde eu morava, parei meus estudos de violino e passei a estudar teclado. Os primeiros 

meses do meu ensino do teclado foram em grupo, porém acredito que a aula tinha a 

característica de aula individual, mas com vários alunos na mesma sala onde cada um 

usava um fone de ouvido para aprender um repertório individualizado. Será que a aula 

poderia ser considerada em grupo? 

Esse formato de ensino influenciou na minha formação inicial e quando me 

deparei com aulas de instrumento em grupo em uma disciplina da graduação percebi o 

quão importante foi para mim começar a estudar música em grupo. Durante a 
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graduação, fiz observações em aulas de piano em grupo em um contexto de ensino 

regular, em uma Escola Parque1 do Distrito Federal. 

Essa experiência de observação me fez questionar o repertório e a metodologia 

usados. Em primeiro lugar, pelo tipo de repertório: uma música popular, Asa Branca, 

arranjada para duas vozes (um ostinato e melodia), ensinada, por várias aulas, como 

único repertório e única atividade desenvolvida em aula. Questionei-me se o conteúdo 

musical e o repertório eram simples demais para os alunos e se os alunos estavam 

realmente motivados e envolvidos na aula. A professora ensinava um instrumento 

diferente do seu instrumento de formação. Pareceu-me que a professora não sabia muito 

bem o que dar em aula e como conduzir o ensino do instrumento.  

Um ano depois dessa experiência, aceitei um trabalho de aula de violão em 

grupo e me deparei com o mesmo despreparo para dar aulas em grupo que senti ao ver 

uma professora tendo que ensinar um instrumento diferente do seu e talvez, em um 

formato diferente do que aprendeu. Como mostra Montandon e Scarambone (2012), 

Montandon (2014) e Silva e Machado (2017) ao descreverem sobre a prática de ensino 

em grupo e as dificuldades encontradas por professores durante a atuação.  

Neste trabalho, busco entender como o professor de piano em grupo ensina,e 

para isso, fez-se necessário entender como ele fez a própria preparação para a sua 

atuação profissional. Considero relevante entender que a atuação é o momento no qual o 

professor aplica seus conhecimentos e ao mesmo tempo reflete e avalia, durante e 

depois, o próprio trabalho.  Nóvoa (1995) e García (1995) falam sobre as etapas da 

carreira docente, como por exemplo: a formação inicial, início da profissão, a atuação e 

capacitação durante a atuação. Os autores ainda mostram como o professor está em 

constante aprendizado e como a reflexão na atuação é fundamental para o docente. 

No contexto da educação musical e atuação docente destaco Bellochio e Beineke 

(2007), que abordam o conceito de conhecimento na prática. As autoras contribuem 

com a compreensão que os professores estão em constante aprendizado, e que existe um 

conhecimento específico que só pode ser desenvolvido durante a atuação docente a 

medida que o professor dialoga e interage com as situações do dia-a-dia, com os 

desafios e o convívio com os alunos, com o envolvimento com a instituição e com os 

pares. 

                                                           
1 A Escola Parque destina-se a atender crianças da rede pública de ensino com o intuito de oferecer uma 

formação integral proporcionando atividades esportivas e artísticas. 
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A questão principal que motivou a produção deste trabalho foi: como 

professores do Distrito Federal ensinam piano em grupo? O questionamento vem para 

identificar como está a realidade educacional do ensino de piano em grupo e como os 

professores se preparam e entendem a sua atuação docente. Com isso fez-se necessário 

saber: Que concepções os professores têm sobre o ensino em grupo? Quais estratégias 

usam por ser instrumento em grupo? Onde buscam suas referências, materiais e 

repertórios? Quais as dificuldades que eles enfrentam em sua prática? 

O objetivo que se pretende alcançar é: conhecer como professores do Distrito 

Federal ensinam piano em grupo. Entre os objetivos específicos estão: identificar as 

concepções de ensino em grupo; entender quais os objetivos da aula de piano em grupo; 

conhecer que conteúdos e matérias selecionam para as aulas; e conhecer como 

conduzem as aulas, que estratégias e recursos usam. 

O presente trabalho divide-se em quatro capítulos: introdução, revisão de 

literatura, metodologia e análise e discussão de resultados. Por fim as considerações 

finais. 

O capítulo de revisão de literatura aborda os temas relacionados às 

características do ensino em grupo, o histórico do ensino de piano em grupo no Brasil, a 

formação de professores para o formato de grupo e práticas e reatos de experiências 

envolvendo o ensino em grupo em contextos educacionais com alunos da Educação 

Básica. Entre os trabalhos encontrados, grande parte se refere ao ensino de piano em 

grupo nas universidades. Como a proposta deste trabalho é conhecer a realidade com 

alunos em idade escolar, não se pretende durante o trabalho aprofundar sobre o ensino 

de piano em grupo nas universidades, pois entende-se que não é o foco nem o objetivo, 

quando o que queremos ver é a prática e a atuação do docente no contexto da Educação 

Básica. 

O segundo capítulo, denominado Metodologia, apresenta o tipo de pesquisa 

realizada, referências bibliográficas quanto a pesquisa qualitativa e a entrevista como 

forma de coleta de dados. Os contextos de desenvolvimento da pesquisa e o perfil dos 

entrevistados também compõe o capítulo. O instrumento de coleta de dados utilizado foi 

a entrevista semiestruturada. Foram realizadas três entrevistas com professores que 

atuação com o ensino de piano em grupo em instituições educacionais diferentes. 

O terceiro capítulo discute os dados encontrados por meio de entrevistas e 

dialoga com a literatura apresentada no primeiro capítulo. Por fim faz-se necessário as 
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considerações finais destinadas a compreender se os objetivos do trabalho foram 

alcançados e apresentar as reflexões geradas a partir da construção do presente trabalho. 
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CAPÍTULO II 

O PROFESSOR DE PIANO EM GRUPO 

 

O presente capítulo trata da revisão de literatura que tem por objetivo 

compreender as características do ensino em grupo, o histórico do ensino de piano em 

grupo, a atuação docente e relatos e pesquisas mais recentes que tratam do ensino de 

piano em grupo voltados para o contexto escolar e de projetos de extensão com a 

comunidade. Pretende-se apresentar um panorama dos principais aspectos abordados 

neste trabalho relacionados ao objetivo principal. 

 

2.1 O Ensino de Instrumento em Grupo ou Coletivo – reflexão sobre o formato de 

ensino 

 

O ensino de instrumento em grupo ou coletivo começou a se expandir, segundo 

Cruvinel (2008), a partir da segunda metade do século XX. Isso pode ser visto com o 

aumento de relatos e pesquisas envolvendo a modalidade de ensino como uma 

alternativa e proposta para as aulas de instrumento. Cruvinel (2008) resgata nomes de 

professores que desenvolveram essas pesquisas e que contribuíram para a 

implementação do ensino coletivo de instrumento no Brasil:  

 

Alberto Jaffé (pioneiro no Ensino Coletivo de Cordas), José Coelho de 

Almeida (pioneiro do Ensino Coletivo de Sopros), Pedro Cameron, 

Maria de Lourdes Junqueira, Diana Santiago, Alda Oliveira, Cristina 

Tourinho, Joel Barbosa, Maria Isabel Montandon, Abel Moraes, João 

Maurício Galindo, entre outros. (CRUVINEL, 2008, p.6) 

 

Autores como Cruvinel (2008) e Tourinho (2007) utilizam o termo ensino 

coletivo, referindo-se ao ensino de violão. Em se tratando do piano, Montandon (2004) 

defende o uso da terminologia “ensino em grupo”, por ser mais utilizado na literatura 

referente a esse instrumento. A autora também defende que “aula em grupo” ou 

“coletiva” refere-se ao formato de aula, e não às metodologias usadas (MONTANDON, 

2014). 

Para Cruvinel (2008), o ensino coletivo foi visto como uma proposta de 

democratização e acesso ao ensino musical, sendo assim, a proposta dos professores era 

utilizar o ensino do instrumento de forma coletiva para que um número maior de 

pessoas tenha contato com a iniciação musical. 
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O professor que buscava esse formato de ensino, segundo Tourinho (2007), 

também tinha interesse em ter alternativas além do ensino tradicional e individual, 

denominado por ela de tutorial. A problemática levantada pela autora é a dicotomia 

entre as duas formas de ensinar e porque muitos professores acreditam que a forma 

adequada para se ter um resultado efetivo é somente por meio da atenção exclusiva ao 

aluno. 

Montandon e Scarambone (2012) mostraram que o ensino de instrumento 

musical em grupo tem tido uma aceitação cada vez maior na realidade Brasileira em 

diferentes contextos e com diferentes objetivos. As autoras destacaram que esse formato 

de ensino vem sendo desenvolvido em: 

 

Universidades, em projetos sociais, escolas específicas e regulares e 

mesmo no ensino particular, aulas de instrumento em grupo são 

usadas com objetivos, formatos, conteúdos, materiais e metodologias 

diferenciadas e em constante processo de desenvolvimento 

(MONTANDON e SCARAMBONE, 2012, p. 52). 

 

Além disso, ainda segundo as autoras, os objetivos e conteúdos dependem da 

estrutura física, número de teclados, perfil dos alunos, objetivo da instituição de ensino, 

a formação do professor, o conhecimento de materiais e estratégias didáticas específicas 

para o contexto do ensino em grupo, entre outros fatores. Por esse motivo, as práticas de 

ensino e aprendizagem em grupo são diversas (MONTANDON e SCARAMBONE, 

2012). 

Tourinho (2007) afirma que a aprendizagem é inata ao ser humano e a interação 

e relação promove o aprendizado. A autora acrescenta, ainda, que a possibilidade de 

observação e imitação sonora são benéficas para o processo. Porém, Tourinho (2007) 

deixa claro que a imitação precisa ser voltada para a compreensão do resultado sonoro e 

não somente para a decodificação. 

O ensino, quando em grupo, possibilita a troca de conhecimento, a 

aprendizagem entre os pares e dos alunos com o professor. Montandon (2014) afirma 

que o ensino de instrumento em grupo ganhou um grande espaço no contexto da música 

na escola. Isso se deve às vantagens desse formato de aula, incluindo: 

 

Um melhor uso do tempo, maior motivação para a aprendizagem, 

espaço oportuno ao desenvolvimento de uma aprendizagem 

colaborativa, ampliação à interação dos conhecimentos e habilidades 

musicais, dentre outros. (MONTANDON, 2014, p.1). 
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Tourinho (2007) destaca seis princípios fundamentais a favor do ensino coletivo, 

sem desmerecer o ensino individual. São eles: todos podem tocar um instrumento 

independentemente da idade; o aprendizado é coletivo, portanto há uma troca de 

conhecimentos rica quando a aula é em grupo e também na aula tutorial; a aula precisa 

ser dinâmica, o professor deve planejar para otimizar o processo de aprendizagem 

durante a aula; o planejamento é voltado para o grupo, mas sempre levando em 

consideração as particularidades dos alunos; os alunos apresentam mais autonomia, pois 

como já são observados durante a aula pelos colegas ficam mais tranquilos ao se 

apresentarem para o público; a assiduidade e o ritmo da aula estimula os alunos a buscar 

seu desenvolvimento, diferente da aula tutorial. 

Ao mesmo tempo em que os aspectos citados por Tourinho (2007) possam ser 

considerados favoráveis para o ensino coletivo, Montandon (2014) ressalta alguns deles 

que podem apresentar dificuldades durante o processo de ensino-aprendizagem. Dentre 

eles estão: a dinâmica da aula; a escolha do repertório; a adequação das dificuldades 

técnicas de cada estudante; o atendimento individualizado sem perder o foco do grupo; 

e realizar comandos de forma musical (MONTANDON, 2014). Se o professor não tiver 

consciência desses aspectos a aula pode se tornar cansativa e acabar não atendendo aos 

interesses individuais dos alunos e pode deixar de ser uma aula dinâmica e musical. 

Cruvinel (2008) destaca o diálogo e o conhecimento da realidade dos estudantes 

como pontos relevantes. Uma concepção de educação musical transformadora “poderá 

propiciar a formação humanística e social do educando, proporcionando o despertar da 

sua consciência de cidadania. ” (p.8). 

Segundo Montandon (2004), deve-se buscar a coerência entre o objetivo a ser 

alcançado e a metodologia que se pretende utilizar, pois, “o ensino de instrumento em 

grupo pode ter várias funções, igualmente válidas – formação de instrumentistas 

virtuosis, a democratização do ensino de música, musicalização em geral do indivíduo, 

etc.” (p. 46). 

Pintão (2013) afirma que a prática de dinâmicas em grupo motiva e enriquece o 

aprendizado, pois a música exerce um papel social. Por meio da“ ferramenta ensino de 

piano em grupo, poderem adquirir níveis de maturidade social e psicológica que os 

ajudem a crescerem como indivíduos”. (p. 70-71). 

O autor em sua tese traz correntes psicológicas que tratam sobre o ensino e 

aprendizagem para justificar a importância do ensino em grupo para o aprendizado e 

apropriação musical. 
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O ensino em grupo provoca na sala de aula um conjunto de reações 

sobre os alunos que remetem para a compreensão de conceitos-chave 

como sejam a dinâmica de grupos, a aprendizagem cooperativa, a 

aprendizagem por descoberta e a aprendizagem construtivista. A 

exploração destes conceitos na sala de aula são manifestados de forma 

prática em qualquer situação de aula em grupo. (PINTÃO, 2013, 

p.69). 

 

O autor ainda considera que o ensino em grupo possibilita um ambiente de 

aprendizado mais informal “já que é mediado pela intervenção de alunos que, tendo 

aprendido mais depressa qualquer conteúdo musical, partilham o seu conhecimento e a 

sua prática pessoal com os colegas”. (PINTÃO, 2013, p.72). Em detrimento do ensino 

vocacional em que o professor é o detentor do conhecimento e o aluno simplesmente 

absorve o que o professor tem a ensinar. 

Segundo Froehlich (2004), citado por Pintão (2013), o ensino de piano é 

considerado um ensino solitário, principalmente nos anos iniciais. A autora questiona o 

papel do pianista na sociedade, pois em muitos casos ele acompanha outros 

instrumentos, mas é considerado que essa prática de acompanhamento só pode ser 

realizada depois de anos de estudos individuais. “Essa aptidão social do instrumento é, 

assim, reservada para uma fase mais tardia, e apenas para os alunos mais talentosos”. 

(PINTÃO, 2013, p. 73). Com isso, Pintão (2013) defende a prática de ensino em grupo 

para pianistas desde o início do aprendizado por acreditar que em grupo a aprendizagem 

é cooperativa. 

 

2.2 Contexto histórico do Ensino de Piano em Grupo 

  

O primeiro registro sobre o ensino de piano em grupo foi no século XIX com o 

professor Johnn Bernard Logier (1777-1846) na Irlanda. Seu objetivo inicial não era o 

ensino em grupo e sim, otimizar o trabalho de postura e leitura de partitura (SANTOS, 

2013). 

Santos (2013) ainda acrescenta que Logier se especializou em aulas em grupo e 

criou um método, de modo que professores interessados em aprender deveriam realizar 

cursos com ele para estarem aptos a utilizar o método. Professores da época criticaram 

seu método principalmente por diminuir o tempo de atendimento para cada aluno, 

porém Logier viu nisso uma vantagem, como conta Santos (2013).  
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Logier percebeu que, ao reduzir o tempo de supervisão, bem como ao 

compartilhar de atenção vários alunos, conseguiu não só atender mais 

alunos em menos tempo – o que certamente tornava o método mais 

lucrativo –, mas também gerava uma competição saudável entre eles, 

com mais motivação ao estudo, troca de conhecimento e experiência 

de performance (SANTOS, 2013, p. 36). 

 

Santos (2013) descreve que mesmo com as vantagens encontradas por Logier, 

houve muitas críticas por parte dos professores da época, o que fez o formato em grupo 

não ser adotado na época. Assim, o ensino de piano em grupo só foi reaparecer 

novamente nos Estados Unidos, no início do século XX e com objetivos diferentes 

daqueles descritos por Logier. As aulas de piano em grupo no início do século XX 

tinham por objetivo a musicalização de alunos em escolas públicas. 

O esforço para implementar no currículo tradicional o ensino de piano em grupo 

foi grande por parte da secretaria de educação, com a proposta de ampliar o nível 

cultural e artístico dos alunos. A intensão das escolas era de desenvolver os alunos 

musicalmente e não, inicialmente, formar virtuosos (SANTOS, 2013). 

A partir da grande demanda pelo ensino de piano em grupo nas escolas públicas 

no Estados Unidos, as universidades começaram a oferecer cursos de formação voltados 

para professores que desejavam atuar com esse ensino. Concomitantemente o piano em 

grupo passou a ser ofertado como disciplina nas universidades nos cursos de música. A 

partir dos anos 50 e 60, com o surgimento do piano eletrônico, foi possível criar um 

laboratório de piano em grupo (SANTOS, 2013).  

Nessa mesma época professores desenvolviam métodos de ensino em grupo. 

Entre os professores destaca-se Robert Pace (1924-2010), pois ele foi um dos primeiros 

autores a ter material publicado e traduzido para o Brasil. Pace acreditava na 

democratização do ensino de piano e na funcionalidade, pois para ele, a música também 

deveria ter um papel de enriquecer a vida das pessoas (MONTANDON, 1992). 

Montandon (1992) complementa que Robert Pace acreditava que seu método 

desenvolvia a autoaprendizagem do aluno, pois considerava os processos de 

aprendizagem da criança e o professor exercia um papel de facilitador desse processo de 

aprendizagem interno. 

 

Outras idéias proclamadas por PACE (1982), que fazem parte 

igualmente do vocabulário de outros profissionais da música a partir 

da década de 60, são: o reconhecimento de que a aprendizagem de 

música ocorre da mesma maneira que a aprendizagem em outras áreas 

e portanto deve ser tratada dentro de um contexto da educação em 
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geral; o significado cognitivo das artes, da música em particular e sua 

importância dentro do currículo das escolas; a necessidade de 

equilibrar os aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor envolvidos na 

aprendizagem musical para evitar problemas de excesso de teoria sem 

relação e aplicação com a prática de execução, excesso de técnica com 

pouca musicalidade e excesso de emoção sem apropriada 

compreensão das estruturas e estilos musicais (MONTANDON, 1992, 

p.79). 

 

Reinoso (2012) acrescenta que entre os anos 70 e 80 há registros da inserção do 

ensino de piano em grupo no Brasil por meio de um curso do método de Robert Pace 

oferecido pela professora Abgail Rodrigues Silva. Em seguida surgiu um movimento a 

favor do piano em grupo na Escola de Música da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ). 

Reinoso (2012) considera alguns episódios marcantes para a disseminação desse 

ensino no Brasil. A autora destaca: o Projeto de pesquisa da professora Maria de 

Lourdes Junqueira Gonçalves; o Curso de especialização em piano em grupo no 

programa de Pós-Graduação Lato Senso; o laboratório de teclados eletrônicos na 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); e cursos de extensão para 

professores. Reinoso (2012) destaca que mesmo ocorrendo um movimento para difundir 

o ensino pelo Brasil, nos dias atuais poucas instituições de ensino superior fazem uso do 

ensino em grupo e quando é utilizado, segundo a autora, é ministrada outras disciplinas, 

como Harmonia, nos laboratórios de teclados. 

 

2.3 A atuação do professor de instrumento em grupo 

 

A formação do professor é um processo contínuo e vai além da formação inicial, 

ela passa por toda a carreira profissional. O professor passa por diferentes etapas de 

desenvolvimento profissional por meio do constante aprendizado e consolidação da 

prática docente. O professor é ativo durante o processo e pode fazer suas próprias 

escolhas quanto ao que deseja aprimorar e aprofundar em sua profissão (GARCIA, 

1995). 

Garcia (1995) acredita que os primeiros anos de atuação profissional fazem parte 

da formação do professor, pois é o momento em que o ele busca estratégias e 

sistematiza seu ensino durante a ação. Ele descreve o período inicial da docência como 

“um período de tensões e aprendizagens intensivas em contextos geralmente 

desconhecidos” (p.113). 
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O autor acrescenta que a escola tem um papel importante nesse início de 

profissionalização, pois é a instituição que auxilia o professor em sua prática 

pedagógica e com isso exerce influência sob a atuação (GARCIA, 1995).  

García (1995) problematiza ainda que os anos iniciais da profissão são 

fundamentais, pois, é o momento de “transição de estudantes para professores, e por 

isso surgem dúvidas, tensões, sendo necessário adquirir um conhecimento e 

competência profissional adequados num curto espaço de tempo” (GARCIA, 1995, p. 

113). 

O autor ainda acrescenta que o professor precisa adquirir os conhecimentos, 

integrá-los à sua personalidade e conseguir transmiti-los ao contexto social. Sendo 

assim, o professor “deverá adaptar-se ao meio onde tem de exercer a sua função, para 

compreender as necessidades que apresenta e poder responder com eficácia às 

exigências desse meio” (GARCIA, 1995, p.115). 

Garcia (1995) levanta a questão do meio de atuação do professor iniciante como 

um forte ponto para organização da prática docente. Ele apresenta o meio como 

influenciador nas práticas do professor iniciante, pois dependendo da postura da 

instituição e dos outros professores, o docente iniciante pode ter a liberdade de exercer a 

prática que acredita ser a ideal para o seu momento de vida, ou o ambiente pode 

proporcionar uma troca de experiência que levem os dois lados a questionarem o 

processo de ensino e chegarem em um consenso. Mas há também o ambiente 

dominador que estipula as regras, as estratégias sem considerar o que o novo professor 

tem a oferecer, sendo o novo professor forçado a se enquadra logo em um sistema 

imposto a ele. 

Nóvoa (1995) aborda a atuação do professor ao apresentar, dentro do conceito de 

identidade docente, a ação do professor, pois, segundo o autor, é na ação que o 

professor toma a decisão de quais são as melhores formas de agir e quais métodos e 

técnicas condizem com o seu perfil. O autor ainda acrescenta que a partir da reflexão 

sobre a sua ação o professor define o seu perfil profissional “na medida em que a 

mudança e a inovação pedagógica estão intimamente dependentes desse pensamento 

reflexivo” (NÓVOA, 1995, p. 16). 

Gemésio (2010) discute as práticas e saberes docentes do professor de piano ao 

iniciar sua profissão. A autora aponta os desafios e a construção do conhecimento do 

professor iniciante relacionando a importância da formação inicial com o início da 

docência. Ela cita que, independente das reflexões teóricas e da formação acadêmica, há 
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um conhecimento considerado prático que o professor desenvolve ao longo de sua vida 

profissional. 

O conhecimento prático é um termo utilizado por Bellochio e Beineke (2007) ao 

se referir à prática educativa de estagiários. As autoras assemelham essa prática a de um 

profissional em início de carreira. Desse modo o conceito pode ser aplicado no caso 

desse trabalho para todo professor que durante a sua prática constrói seu conhecimento 

além da teoria. É um conhecimento revestido de: 

 

Especificidades demarcadas por situações reais da relação de ensinar e 

de aprender, do encontro entre professores e alunos mediados por 

conhecimentos de diferentes naturezas. (BELLOCHIO; BAINEKE, 

2007, p.74). 

 

Beineke (2000), em sua dissertação, fala sobre o conhecimento prático do 

professor de música e das questões que envolvem a sua atuação como sendo únicas e 

complexas que só podem ser discutidas no âmbito da ação pedagógica. Ela diz que ao se 

falar da atuação “são valorizados os pensamentos dos professores sobre a própria 

prática, os saberes advindos da experiência e a forma como as suas crenças e 

concepções influenciam a ação pedagógica” (BEINEKE, 2000, p. 8). 

No campo da educação musical, Beineke (2000) apresenta que as pesquisas 

realizadas antes dos anos 2000 relacionados à prática docente falavam sobre o 

planejamento de aula por estudantes de música; sobre os “conhecimentos, habilidades e 

comportamentos que os professores consideram úteis para o desenvolvimento de uma 

prática profissional eficiente” (p.17); o pensamento de professores não-especialistas 

sobre o ensino de música; e o distanciamento entre a teoria e a prática dos professores 

de instrumentos.  

Beineke (2000) enfatiza que, para as pesquisas que envolvem o pensamento do 

professor e a sua prática pedagógica, “é necessário refletir sobre essas questões junto 

com os próprios professores, construindo conhecimentos baseados na própria prática 

profissional e na reflexão sobre a experiência educativa” (p.22). 

Ainda com relação a expressão “conhecimento prático”, a autora traz a definição 

de Alarcão (1996): 

Um saber-fazer sólido, teórico e prático, inteligente e criativo que 

permite ao profissional agir em contextos instáveis, indeterminados e 

complexos caracterizados por zonas de indefinição que de cada 

situação fazem uma novidade a exigir uma reflexão e uma atenção 

dialogante com a própria realidade que lhe fala. (ALARCÃO, 1996, -

.13 apud BEINEKE, 2000, p. 24). 
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O professor em sua prática profissional é levado a “identificar, elaborar e 

relacionar as questões que se apresentam, analisá-las sobre diferentes perspectivas, 

considerar quais são os aspectos mais e menos relevantes” (BEINEKE, 2000, p 28). A 

ação do professor é pautada em sua reflexão constante sobre a ação, como afirma 

Beineke (2000). 

Gemesio (2010) ainda destaca que de acordo com as pesquisas sobre a formação 

e atuação do professor de música “os saberes são construídos, significados e 

transformados durante a prática docente, seja na formação inicial ou continuada, no 

ensino musical coletivo ou individual” (2010, p. 21). 

Montandon (2004) acrescenta que o professor de piano em grupo deve se 

questionar sobre o que ele vai ensinar ou como ele vai ensinar. O professor tem que ter 

claro qual o objetivo da aula em grupo. Conhecer e ser crítico sobre o que acredita e 

qual a necessidade do contexto em que ele atua. 

 

Bons modelos de aula em grupo poderão ser construídos e 

desenvolvidos por professores de instrumento, a partir de uma sólida 

reflexão e compreensão sobre o papel, a função e os objetivos do 

ensino de instrumento em grupo. (MONTANDON 2004, p.46) 

 

A reflexão sobre a prática no exercício da profissão docente, bem como a 

relação da instituição com o profissional são temas pertinentes abordados no tópico 

deste trabalho essenciais para o desenvolvimento da prática educacional de um 

professor independente da área de atuação.  

 

2.4 O ensino de piano em grupo – relatos de experiências e pesquisas recentes 

 

Trabalhos recentes foram encontrados por meio de pesquisa aberta na plataforma 

Google Acadêmico com o termo piano em grupo, com a restrição de trabalhos de 2012 a 

2017. Entre eles destacamos, para complemento do presente trabalho, aqueles que 

envolvem: a prática instrumental em grupo no contexto escolar; projetos sociais; e 

projetos de extensão universitária, seja no contexto das escolas brasileiras como também 

de outros países. Buscamos o que essas pesquisas podem acrescentar para o tema. 

Considerando também o ambiente educacional nos níveis escolares de Educação Básica, 

Ensino técnico e demais práticas educacionais. 
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Bezerra (2014) em sua dissertação, buscou compreender como os professores de 

escola pública atuam com oficinas de instrumentos em grupo. A autora investigou 

professores que ministram oficinas de diversos instrumentos, entre eles o piano no e em 

escolas denominadas Escola Parque (EP) no Distrito Federal.  

Segundo a autora, alguns aspectos foram considerados relevantes na prática 

profissional dos professores. Para ela, o resultado de sua pesquisa corresponde às 

demais pesquisas realizadas no Brasil ao se considerar que no contexto da Educação 

Básica o professor de música “ainda que especificamente para o ensino de instrumentos, 

tem sua disciplina sendo desconsiderada como formação específica” (BEZERRA, 2014, 

p.146). O que leva a um despreparo inicial para a atuação e a diversidade no formato de 

aulas e nos conteúdos que devem ser abordados.  

Bezerra (2014) acrescenta ainda que os professores têm autonomia para 

desenvolver as aulas em formato de oficinas específicas ou em aulas com conteúdos 

gerais, sendo assim, o professor escolhe o que deseja ministrar de acordo com um 

consenso entre os professores da mesma escola.  

 

Cada EP pode definir quais as oficinas de oferta e seus objetivos, 

conteúdos, repertórios, formas de organizar, que deve ocorrer de 

acordo com a necessidade e interesse do aluno, dos professores e da 

escola como um todo (BEZERRA, 2014, p. 148). 

 

Com isso, segundo a autora, a troca de experiência aparece como um fator 

positivo destacado pelos entrevistados que pode influenciar diretamente na atuação do 

professor. Mas ao mesmo tempo a autora também acrescenta que normalmente os 

professores não seguem um documento oficial e que “cada professor individualmente 

planeja, seleciona e cria materiais e conteúdos, tendo como referências suas próprias 

vontades, influências e experiências” (BEZERRA, 2014, p.149). 

Mesmo a interação com outros profissionais da mesma área atuando no mesmo 

espaço tenha aparecido na pesquisa de Bezerra (2014) como um fator relevante de troca 

de experiência entre os professores, a autora também relata que professores não 

desenvolvem projetos em conjunto. Ao trabalharem sozinhos sem uma orientação ou 

parceria, “os professores de música apresentam dificuldades em suas ações, incluindo 

dificuldades em avaliarem seu próprio desempenho e dos alunos” (Bezerra, 2014, p. 

149).  

A realidade encontrada nas Escolas Parques do Distrito Federal é distante de 

outros contextos educacionais que realizam trabalhos com música, pois muitas escolas 
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não têm a oportunidade de oferecer o ensino de instrumento. Paes e Santos (2015) falam 

da importância do ensino de instrumentos musicais em grupo para a escola pública e 

apontam que essa realidade não está presente em grande parte das escolas no Brasil e 

em Portugal. 

O objetivo da pesquisa de Paes e Santos (2015) foi investigar duas realidades 

que oferecem um ensino de instrumento em grupo, considerado por eles como um 

ensino de qualidade. A pesquisa também visou verificar porque deve ser considerado o 

formato de ensino de instrumento em grupo no contexto da escola pública regular no 

Brasil e em Portugal. Em sua conclusão, eles apontam para a necessidade de uma 

educação musical voltada para a iniciação instrumental para aproximar o ensino 

específico dos conservatórios ao ensino geral oferecido na Educação Básica, dando a 

oportunidade de democratização do acesso do ensino de instrumento para um número 

maior de crianças. 

Relatos de experiências apresentam práticas desenvolvidas em projetos 

vinculados à universidade. Montandon e Scarambone (2012) relatam a experiência de 

alunos do curso de Licenciatura em Música que atuaram em um projeto desenvolvido 

pela Universidade de Brasília com o objetivo de aproximar o licenciando do cenário 

educacional do Distrito Federal com a prática instrumental em grupo, em específico o 

ensino de piano em grupo. As autoras concluem que o ensino de piano em grupo pode 

ser considerado como um formato de ensino, pois as variáveis que permeiam a situação 

educacional, como estrutura, perfil dos alunos, objetivo do professor, objetivo da 

instituição, entre outros, influenciam e podem definir o que será ensinado e como será 

ensinado. 

Montandon e Scarambone (2012) esclarecem que pensar em uma aula musical é 

desenvolver arranjos de acordo com a realidade, ter um repertório acessível tanto 

tecnicamente quanto conhecido pelo público atendido e envolver os alunos durante toda 

a aula com comandos musicais. 

Em outro artigo, Montandon (2014) afirma que o ensino de piano em grupo é 

uma possibilidade para o ensino de música na escola pública, mas problematiza que há 

uma defasagem metodológica por não haver um consenso sobre o que ensinar. Assim, o 

professor iniciante sente-se despreparado para a sua atuação. 

 

A questão volta-se para que tipos de ensino de instrumento em grupos 

são possíveis nesses espaços. As possibilidades de ensinar alunos a 
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tocarem instrumentos são imensas e variadas. O que pode ser dado na 

aula e como dependerá do conhecimento, experiência, criatividade, 

envolvimento, características do professor, e também do contexto e da 

resposta dos alunos. (MONTANDON, 2014, p.5). 

 

Montandon (2014) aponta os desafios encontrados pelo professor iniciante. 

Entre eles estão: envolver os alunos, conduzir as situações de conflitos individuais sem 

deixar de atender o grupo, elaborar músicas e atividades para todos, desenvolver aulas 

dinâmicas e envolventes, escolher o material adequado para o contexto de atuação, 

diversificar as atividades. Além desses também se destacam “ter a percepção para 

direcionar a aula e aproveitar o que dela surge e, sobretudo, saber conduzir a aula para 

que todos pudessem aprender de alguma forma” (MONTANDON, 2014, p.5). 

Silva e Machado (2017) relatam a experiência de se ensinar piano em grupo em 

um projeto de extensão para a comunidade pela Universidade de São Paulo, campus 

Ribeirão Preto. No artigo em questão as autoras descrevem metodologicamente como 

desenvolveram as aulas e os materiais que utilizaram.  

A estrutura física e uma metodologia clara, segundo Silva e Machado (2017) 

proporcionaram uma experiência musical efetiva e com resultados positivos. Além 

disso, as autoras relatam que na condição de licenciandas, a prática de ensino de piano 

em grupo proporcionou a reflexão sobre os aspectos necessários para a condução da 

aula. Para elas é necessário que um professor ao lidar com o ensino de piano em grupo 

seja “dinâmico, enérgico, objetivo, com comandos claros e precisos - além de ser 

fundamental proporcionar atividades sempre lúdicas” (SILVA; MACHADO, 2017, p. 

44). 

Cada vez mais faz-se necessário ter pesquisas com relatos da realidade de ensino 

para compreendermos como os professores estão se preparando para a atuação durante a 

sua prática docente. Assim, compreender o contexto e o objetivo de ensino da 

instituição e do professor possibilita a reflexão do ensino que está sendo desenvolvido.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho pretende conhecer como os professores de piano em grupo 

atuam em três escolas do Distrito Federal. Diante disso, recorri à pesquisa qualitativa 

por ter um caráter descritivo o qual, e que, segundo Neves (1996), o pesquisador tem 

contato e pode interagir com o objeto a ser estudado. No caso do presente trabalho, a 

interação direta foi com os professores entrevistados. A pesquisa qualitativa traduz e 

expressa os fenômenos sociais e possibilita a aproximação do pesquisador com o 

pesquisado. Neves (1996) ainda acrescenta que esse tipo de pesquisa “compreende um 

conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados”. (NEVES, 1996, p.1). Queiroz 

(2006) aponta ainda que a pesquisa qualitativa lida com: 

 

Ações e fatos relacionados ao comportamento, conceito e produtos 

que envolvam a ação humana, o pesquisador está lidando com 

palavras, gestos, arte, músicas e vários outros fatores carregados de 

simbolismo, que não podem ser quantificados, mas sim interpretados 

de forma particular, de acordo com a singularidade de cada contexto 

(Queiroz, 2006, p. 90). 

 

Goldenberg (1997) aponta que, nesse tipo de pesquisa, o pesquisador não tem 

como deixar sua subjetividade, pois é o pesquisador quem define o que será pesquisado, 

quais os questionamentos que serão realizados, qual bibliografia embasará o trabalho e 

como será a análise dos dados. “A preocupação do pesquisador não é com a 

representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social" (p. 14). Isso não significa que a pesquisa qualitativa 

exclui a quantitativa, elas podem ser complementares, o que segundo Queiroz (2006) só 

define um posicionamento do pesquisador diante do objeto ou sujeito pesquisado. 

Diante desse posicionamento apresento o contexto que a pesquisa foi realizada, 

os sujeitos participantes e a técnica de coleta de dados. 

 

3.1 Contexto 

 

Para esta pesquisa, foram selecionadas três escolas distintas em que ocorre o 

ensino de piano em grupo: uma Escola Parque (ver informação abaixo), a Escola de 
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Música de Brasília, e o Serviço Social da Indústria (SESI).  Em cada um desses espaços, 

a aula de instrumento é vista de forma diferente. Na Escola Parque o ensino de 

instrumento é uma das atividades que podem ser integradas às atividades curriculares, 

sendo oferecido no ensino integral da Educação Básica. Já na Escola de Música de 

Brasília, é um ensino especializado, voltado para a profissionalização. No caso, o ensino 

em grupo aparece nos anos iniciais da musicalização, antes dos alunos entrarem para o 

ensino básico. Já no SESI a aula de piano em grupo é vista como oficina e é realizado 

em contraturno na proposta de um ensino integral e também existe de forma livre, 

aberto para a comunidade. 

 

3.1.1  Escola Parque 210/211 Norte 

 

A Escola Parque do Distrito Federal foi idealizada e inaugurada por Anísio 

Teixeira em 1960 com a intensão de proporcionar aos alunos um espaço de formação 

integral com atividades físicas, artísticas e criativas. Segundo Azevedo (2018) existem 

somente 7 Escolas Parques em funcionamento no Distrito Federal, o que não atendem 

nem 5% dos alunos da rede pública de ensino. Azevedo (2018) acrescenta que o alto 

custo para manter a estrutura de ensino faz com que não haja investimento. 

A proposta da Escola Parque veio para complementar o ensino dos alunos que, 

no contexto do Distrito Federal, acontecem nas Escolas Classes, onde são ofertadas as 

demais disciplinas. A proposta da Escola Parque veio para proporcionar ao aluno um 

único ambiente, diferente do local das demais disciplinas, que contasse com a formação 

esportiva e artística (BEZERRA, 2014). 

Cada Escola Parque tem autonomia para definir quais atividades artísticas e 

esportivas irá desenvolver de acordo com a estrutura física, os materiais e as habilidades 

dos professores contratados. Na Escola Parque da 210/211 Norte, onde foi realizada a 

entrevista, há aulas de musicalização, violão, flauta e teclado, além das demais 

atividades físicas. Cada professor ao fazer parte da escola escolhe qual instrumento 

deseja ministrar, de acordo com os instrumentos disponíveis. 

A sala de aula da professora entrevistada é espaçosa e com tomadas espalhadas 

ao longo da sala. Os instrumentos ficam guardados em um local a parte, sendo assim, 

todos os dias a professora pega os instrumentos e organiza-os em sua sala. Os 

equipamentos utilizados são o banco sem encosto, o suporte, fones de ouvido e o 

teclado. As aulas acontecem uma vez por semana no mesmo turno que o aluno estuda. 
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Os alunos são separados por idade e nível escolar, sendo atendidos em torno de 

20 crianças por turma. A Escola dispõe de 10 teclados para os alunos mais um para a 

professora. Os materiais são produzidos pela própria professora e não há um programa 

pré-estabelecido. Cada professor tem autonomia para desenvolver o seu trabalho. 

 

3.1.2 Centro de Educação Profissional Escola de Música de 

Brasília (CEP-EMB) 

 

A Escola de Música de Brasília, denominada Centro de Educação Profissional 

Escola de Música de Brasília (CEP-EMB) surgiu inicialmente como um movimento 

para difundir a Educação Musical no Distrito Federal em 1961. Depois de vários 

projetos, em 1974, com o maestro Levino de Alcântara, houve a criação da atual escola 

com o objetivo de ser um curso profissionalizante. Atualmente o CEP-EMB oferta 

cursos de formação inicial e continuada a partir dos 8 anos de idade com a 

musicalização infantil, seguindo do curso Juvenil e Adulto. (BRASIL, 2018). 

A estrutura da sala de piano é pequena, há uma mesa, duas cadeiras, um armário 

de duas portas e um piano de armário. A sala é preparada acusticamente para a prática 

do instrumento, apesar de não isolar totalmente o som de uma sala para a outra. 

Somente a professora entrevistada atende mais de um aluno ao mesmo tempo 

para os níveis iniciantes, os demais professores concentram-se no ensino individual. No 

ensino técnico a escola oferece disciplinas de prática de conjunto e piano 

acompanhamento que são desenvolvidos nestas mesmas salas de aula, porém não se 

configuram um ensino de piano em grupo. 

 

3.1.3 Serviço Social da Indústria (SESI) 

 

Segundo informações do site da instituição de ensino Serviço Social da Indústria 

(SESI) ela foi criada em 1946 e em Brasília as atividades começaram em 1958. Sua 

missão é:  

Contribuir para o fortalecimento da indústria e o exercício de sua 

responsabilidade social prestando serviços integrados de educação, 

saúde e lazer, com a vistas à melhoria da qualidade de vida para o 

trabalho e ao desenvolvimento sustentável. (SESI, 2018). 

 

O SESI é uma instituição particular e oferece os seguintes níveis educacionais: 

Ensino Fundamental (do 1º ao 9º ano), Ensino Médio regular, Ensino Médio 
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profissionalizante e Educação Continuada. O ensino é aberto para a comunidade a um 

custo acessível. As atividades de música em grande parte se concentra na unidade de 

Taguatinga onde é oferecida aulas de Baixo Elétrico, Baixo Acústico, Guitarra, Flauta 

Doce, Musicalização, Teclado, Violão, Violoncelo e Canto Coral. Além disso, a 

instituição conta com uma orquestra formada pelos alunos das aulas de instrumento. 

A sala de teclado é ampla, com um quadro pequeno, uma televisão, uma mesa 

para o professor, cadeiras de plástico, um teclado com suporte para cada aluno e fone de 

ouvido também para cada aluno. A sala conta com 16 teclados mais um para o 

professor. 

  

3.2 Técnica de coleta de dados 

 

O presente trabalho utilizou como coleta de dados a entrevista individual 

semiestruturada que segue um roteiro definido previamente. Segundo Triviños (1987), o 

roteiro é apoiado “em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, 

oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida que se recebem as respostas do informante” (p. 146). 

Boni e Quaresma (2005) reconhecem que a coleta de dados por meio da 

entrevista possibilita ao pesquisador a ter dados subjetivos que dificilmente seriam 

coletados por meio de outras técnicas, pois, segundo os autores, esses dados “se 

relacionam com os valores às atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados” (BONI E 

QUARESMA, 2005, p. 72). 

Na entrevista semiestruturada, segundo Boni e Quaresma (2005), as perguntas 

são definidas previamente, porém não precisam ser totalmente fechadas, pois o 

importante é proporcionar um contexto de conversa informal. O pesquisador conduz a 

entrevista da melhor forma para se chegar ao objetivo, para isso, pode-se fazer outros 

questionamentos para esclarecer e evitar que o entrevistado desvie da proposta da 

entrevista. 

 

3.3 Colaboradores 

 

Para a identificação dos entrevistados foram utilizados nomes fictícios como 

forma de preservar a identidade dos professores. Segue abaixo, no quadro 1, os nomes 

usados, a data da entrevista, o tempo de duração e o local de atuação. 
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Quadro 1 – Identificação dos colaboradores 

Sujeito Data Duração da 

Entrevista 

Local de atuação 

Lícia 15 de Maio 26min59s Escola de Música de Brasília 

Maria Laura 17 de Maio 31min33s Escola Parque 210/211 norte 

Mateus 06 de Junho 14min30s SESI Taguatinga 

 

O perfil dos colaborados são bem diferentes. Lícia é Bacharel em Piano Erudito 

e Mestre em Educação Musical, atua com o ensino em grupo a mais de dez anos. Maria 

Laura conta que se formou em educação musical, porém não especificou o seu 

instrumento principal e atua no contexto da Escola Parque com o ensino de instrumento 

em grupo há quase vinte anos. Já Mateus não especificou sua formação acadêmica, mas 

falou que ele é músico prático e que grande parte do seu conhecimento musical foi 

autodidata. Ele atua com o ensino de piano em grupo há três anos e explicou que o 

piano não é seu instrumento principal. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para discussão e análise dos dados encontrados nas entrevistas, o presente 

capítulo pretende esclarecer o objetivo principal da pesquisa: como professores de três 

escolas do Distrito Federal ensinam piano em grupo. Durante a análise dos dados, foi 

constatado que muitas dúvidas não foram sanadas, precisar-se-ia de mais uma entrevista 

com cada colaborar e uma observação de cada aula. Por esse motivo, a análise dos 

dados é só um recorte da realidade, de acordo com que foi apresentado pela fala dos 

professores, podendo ter ser ampliada a reflexão se houvesse mais dados de realidade. 

Para a discussão dos resultados, os tópicos foram organizados de acordo com os 

objetivos específicos, e com as temáticas que emergiram das falas dos entrevistados, a 

saber: sobre as concepções que têm de ensino em grupo; quais os objetivos da aula; os 

conteúdos e materiais que selecionam para as aulas; condução das aulas, estratégias e 

recursos que usam; desafios encontrados e estratégias usadas para solucionar problemas. 

Também foram selecionados temas pertinentes que surgiram ao longo das entrevistas. 

 

4.1 A escolha pelo ensino de piano em grupo 

 

Todos os entrevistados demonstraram que, inicialmente, não foi uma opção 

trabalhar com o ensino de instrumento em grupo e sim, uma demanda e escolha da 

instituição. A professora da Escola de Música de Brasília, Lícia, conta que o 

atendimento para o ensino em grupo ocorreu por uma necessidade da escola, por falta 

de professor e pelo grande número de alunos vindo do curso de musicalização que 

buscam o piano como uma opção de instrumento.  

Ao ser questionada quanto ao tempo de atuação com o ensino em grupo, Lícia 

responde que faz dez anos que ela trabalha com mais de um aluno em uma mesma aula 

e acrescenta que, a medida que surge a necessidade de atendimento e falta de horário, 

ela inclui até 4 alunos no mesmo horário. 

Na Escola Parque, a professora Maria Laura conta que trabalha com o ensino de 

instrumento em grupo há 19 anos, e que a instituição deixa a cargo do professor 

escolher o instrumento que será ministrado, de acordo com a estrutura física e a 

disponibilidade de instrumentos. Além disso, no contexto de escola pública no ensino 
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regular não se tem a opção de um ensino individual, todas as aulas são ministradas 

coletivamente. 

 

Eles abrem pra gente, sabe, então eu posso, por exemplo, como eu te 

falei. ‘ah, eu sou professora só te teclado? De piano?’ Não. Eu posso 

trabalhar o que eu quiser. (MARIA LAURA, 2018, CE, p. 12). 

 

Aí quando eu entrei aqui, é..., eu já entrei na oficina de teclado mesmo 

porque a gente já oferecia na época pra eles. (MARIA LAURA, 2018, 

CE, p. 7) 

 

Ainda podemos destacar, a partir da fala da Maria Laura, que sua preferência é 

dar aulas de musicalização infantil, porém como a instituição oferece aulas de 

instrumentos ela escolheu aqueles que mais se identificava. Durante diversos momentos 

de sua fala ela relata sua preferência em dar aulas de musicalização infantil.  

Ainda assim, a fala da Maria Laura mostra que os professores têm autonomia 

para escolher o que querem trabalhar, como afirma Bezerra (2014), e que a escolha do 

formato das aulas se dá em comum acordo entre os professores da mesma escola. 

Mateus afirmou que trabalha no SESI há três anos e que, antes de entrar nessa 

instituição ele já trabalhava com educação musical, mas que, ainda assim, não havia 

trabalhado com esse formato de ensino de instrumento. Além disso, a decisão por um 

ensino em grupo veio da instituição. Logo, o professor ao ser contratado precisou se 

adequar ao formato de ensino. 

García (1995) aponta que a instituição exerce um papel fundamental na carreira 

docente. O autor explicar que a instituição pode ser incentivadora das propostas e 

experiências que o professor tem a oferecer ou pode ser dominadora ao estipular regras, 

formato e estratégias rígidas sem considerar o que o professor tem a contribuir. 

Forçando o professor a se enquadrar em um sistema imposto, sem diálogos e troca de 

experiências. 

Ao falar da escolha pelo ensino em grupo são muitos os fatores que podem levar 

o professor ou a instituição a escolher esse formato de ensino. De acordo com o que 

podemos extrair dos relados, nas três situações quem optou pelo formato de ensino em 

grupo foi a instituição.  

Quando se fala do contexto da música na Educação Básica, o fator grupo já está 

presente, cabe à instituição ou ao professor definir que tipo de ensino de música ele 

deseja oferecer aos seus alunos. Já no ensino profissionalizante, a fala de Lícia indica 

que a opções foi por questões de demanda.  
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Autores como, Cruvinel (2008), Pintão (2013), Paes e Santos (2015) e outros 

defendem o ensino de instrumento em grupo na realidade do ensino regular. Entre os 

fatores pertinentes estão: a democratização do acesso ao ensino musical para um 

número maior de crianças e a aproximação do ensino conservatorial com o ensino em 

regular.  

Não podemos determinar a real intenção do SESI, pois os dados não oferecem 

informações o suficiente para definirmos o porquê que a instituição optou pelo ensino 

de instrumento em grupo. Já a Escola Parque, não apresenta um padrão de escolha de 

quais instrumento serão ministrados, é definido a partir do conhecimento do professor e 

dos instrumentos disponíveis na instituição. 

Tourinho (2007) acrescenta que em uma aula em grupo pode haver alunos de 

idades diferentes tocando juntos, há troca de conhecimentos entre os pares, o aluno 

apresenta mais autonomia para resolver dificuldades musicais e busca seu 

desenvolvimento pessoal ao se comparar com o grupo e ficam mais tranquilos para se 

apresentarem em público. 

Maria Laura e Mateus trabalham em instituições que oferecem o ensino básico. 

A própria instituição, de acordo com a proposta de ensino, demonstrou interesse em 

proporcionar aos alunos do ensino regular o contato com um instrumento musical de 

forma coletiva. Já a fala da Lícia mostra que o formato em grupo foi uma necessidade 

da escola, por ser um ensino profissionalizante, em atender mais alunos, mas que ainda 

não é visto como uma proposta definida para o ensino de piano nos anos iniciais e sim, 

como uma alternativa à demanda. 

Paes e Santos (2015) enfatizam a importância do ensino de instrumento em 

grupo no ensino regular para poder aproximar o ensino específico, oferecido em 

conservatórios, e a Educação Básica e, com isso, oportunizar a um número maior de 

crianças o contato com o ensino instrumental. 

  

4.2 A concepção de ensino em grupo 

 

A partir da entrevista, procuramos saber o que cada professor entende por ensino 

em grupo. Lícia afirma que não considera a sua aula em grupo, pois, para ela, existe um 

formato próprio para a aula em grupo e que por conta dos objetivos que ela precisa 

alcançar, faz com que considere sua aula como uma aula individual em que dois ou mais 

alunos estão no mesmo espaço, mas em um momento um aluno é espectador e em outro 



36 

 

 

ele é o executante. Ela afirma que precisaria de um laboratório com vários teclados ou 

pianos digitais para ser considerado uma aula em grupo. Mesmo assim, ela não deixa de 

frisar que acredita que ter mais de um aluno em aula pode enriquecer o trabalho, pois 

segundo ela um aluno ao ouvir o outro tocar:  

 

Tem mais ou menos o mesmo repertório, então um toca, o outro 

escuta, pode falar alguma coisa sobre, depois o outro vai e toca e o 

outro escuta, a gente faz um pouco e eu vejo, assim, que um se 

interessa muito pelo o que o outro, pelo o que tá tocando, eles ficam 

muito atentos e depois eles vão tocar. Então acaba sendo uma 

referência pra quem tá ouvindo e pra quem tá tocando acaba tendo um 

público. Eu acho isso muito legal da aula. (LÍCIA, 2018, CE, p. 1). 

 

 Pintão (2013) explica que o ensino em grupo desperta a descoberta pela 

aprendizagem, a troca de experiência e a aprendizagem colaborativa. Montandon (2004) 

complementa que todos os alunos precisam estar ativos e envolvidos durante toda a 

aula. Assim, a condução da aula e a proposta de atividades voltadas para o grupo 

enriquecem o trabalho. 

Maria Laura enfatiza que o objetivo de sua aula não é formar pianistas e 

performistas, mas sim que o aluno tenha um contato e uma vivência com o instrumento 

ao aprender os conteúdos musicais com o teclado, como o ritmo, a altura das notas e a 

localização das notas no instrumento. É uma oportunidade de experimentação e 

exploração. 

 

Na verdade, essa é uma forma deles experimentarem, é uma 

experimentação. É o que eu sempre falo com eles, vocês não vão sair 

daqui músicos não, isso aqui é pra vocês conhecerem o instrumento, 

tocarem uma música, sentirem bem, tá ,em casa, ‘olha pai, vem aqui 

que eu vou tocar uma música’ porque a música te ajuda em todas as 

formas. Te acalma, te deixa mais tranquilo, seu pai e sua mãe vão 

amar te ver mais tranquilo, aí eles começam a rir [risos] é muito 

engraçado, mas é assim, dessa forma que eu trabalho com eles. 

(MARIA LAURA, 2018, CE, p. 12) 

 

Mateus, quando questionado sobre o que ele entende por ensino em grupo, a 

resposta dele foi direcionada para a importância do grupo para o contexto social do 

aluno: 

Acho que o grande lance, pra essa, pra esse público que a gente atende 

é desenvolver neles o senso de coletividade, de entender que as 

experiências deles também estão nas experiências dos outros, que eles 

dependem um dos outros e que fazer parte de um grupo é saudável, é 

comum e a partir disso a gente desenvolve neles muitas coisas de 

sociabilidade, de convivência em grupo, de respeitar o próximo. No 
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caso, aqui, é o que a gente mais foca, sabe, é o que a gente mais presta 

atenção. (MATEUS, 2018, CE, p. 19). 

 

Para cada fala podemos retirar um ponto positivo sobre o que vem a ser o ensino 

de piano em grupo. A importância do senso de grupo, um ouvir e colaborar com a 

prática instrumental do outro e apresentar conteúdos musicais para além das notas na 

pauta são alguns pontos relevantes das falas dos colaboradores. 

 

4.3 O objetivo e o formato da aula 

 

Montandon (2004) afirma que entender o objetivo da aula, onde se pretende 

chegar, é fundamental para o professor conseguir desenvolver um trabalho coerente. A 

aula de instrumento em grupo pode ter várias funções e o professor deve ter clareza de 

qual é seu objetivo (MONTANDON, 2004). Os três professores entrevistados afirmam 

que a aula é voltada para o iniciante, porém cada um apresenta um objetivo e uma forma 

de lidar distinta um do outro. 

Eu faço esse trabalho com alunos de iniciação apenas. Nos níveis bem 

de iniciação mesmo, quando ele vai aprender. Até às vezes ele nem 

sabe nota ainda, a ler nota. Então, [pausa] então, realmente fica. Esse 

trabalho eu faço da seguinte forma, eles têm que estar no mesmo nível 

de conteúdo. Às vezes você tem dois alunos iniciantes que entraram 

juntos, mas um já sabe mais que o outro. Então já, já são níveis 

diferentes. Mas eu digo mesmo nível de conteúdo mesmo. Os dois não 

sabem nada, por exemplo, ainda de piano, vão aprender, tem a mesma 

idade. Tem isso também, a questão da faixa etária. Tem que ter a 

mesma idade. (LÍCIA, 2018, CE, p. 1). 

 

Lícia afirma que o objetivo da sua aula é a performance musical e que ela tem 

um conteúdo a cumprir, pois seus alunos ao final do processo fazem uma prova para 

poder ingressar no nível básico e que os alunos fazem outras aulas além da aula de 

piano, diferentemente dos outros entrevistados que a única aula de música que o aluno 

tem, inicialmente, na instituição é a de piano em grupo. 

Maria Laura diz que, na Escola Parque, a aula é para experimentação do 

instrumento, pois a maior parte dos alunos não tem instrumento em casa, sendo na 

escola o único contato que o aluno tem. Em sua fala, Maria Laura diz que o aluno está 

ali para ter um contato com o instrumento e aprender algumas músicas, sentir-se bem e 

poder levar essa experiência para a sua casa. 

Mateus fala dos dois formatos diferentes que ele atua dentro da mesma 

instituição. O SESI oferece aulas no contraturno escolar para alunos do Ensino 



38 

 

 

Fundamental e Ensino Médio e a noite para a comunidade. Com relação às aulas do 

contraturno o professor explica: 

 

A gente faz com que as crianças tenham a oportunidade de 

experienciar os instrumentos. Então o meu trabalho não é voltado só 

ao piano, mas a muita coisa de musicalização e de atividades com 

música mesmo, no desenvolvimento deles mesmo. Então nem sempre 

na aula de piano, por exemplo, de teclado coletivo a gente tá 

trabalhando teclado. É a mesma coisa que acontece com as outras 

aulas. (MATEUS, 2018, CE, p. 15) 

 

O que se pode observar é que os objetivos da aula se diferem de acordo com o 

que se pretende ensinar e como se ensinar. Como foi citado anteriormente, o objetivo 

que se quer alcançar é tão importante quanto analisar o que se está ensinando e como 

está se ensinando. Nesse sentido Montandon (2004) afirma:  

 

No meu entender, o ensino de instrumento em grupo pode ter várias 

funções, igualmente válidas – formação de instrumentistas virtuosis, a 

democratização do ensino de música, musicalização em geral do 

indivíduo, etc. (MONTANDON, 2004, p. 46). 

 

Para isso podemos afirmar que o objetivo de Lícia é a performance instrumental. 

Já Maria Laura e Mateus, de acordo com suas falas, usam o piano para musicalizar os 

alunos por meio do instrumento. Mateus e Maria Laura não relataram o que seria as 

outras atividades que eles desenvolvem além do repertório. 

 

4.4 Materiais, recursos e estratégias 

 

Como a Lícia trabalha em uma escola com perfil de ensino profissionalizante, ao 

ser questionada sobre o material voltado para o ensino em grupo ela afirma que em 

grande parte o repertório usado é individual, porém em alguns momentos ela trabalha 

músicas a quatro mãos. Ela ainda afirma que conhece um material voltado só para o 

ensino em grupo, porém por falta de tempo e de estrutura ela acaba trabalhando somente 

o repertório de performance, o que condiz com o objetivo da instituição. 

 Maria Laura diz que por meio de cursos de capacitação, feito no início de sua 

atuação com o ensino de piano em grupo, conheceu um material voltado para o ensino 

em grupo e a partir desse material ela monta e faz arranjos para os alunos. Mas também, 

acrescenta que não usa um material específico e sim vai montando a aula de acordo com 
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o desenvolvimento musical e do interesse dos alunos. Seguem três imagens de materiais 

e músicas utilizados pela professora. 

 

 

 

Imagem 1 – Escola Parque - Uso de três notas 

 

 

Imagem 2 – Escola Parque - Noção de altura e peça à duas mãos 

 

 

Imagem 3 – Escola Parque - Teclas pretas  

 

 

Vale ressaltar que, mesmo Maria Laura e Mateus demonstrando ter o mesmo 

objetivo, musicalizar por meio do teclado, o material utilizado é bem diferente. Maria 

Laura diz que em seu repertório ela prioriza a execução musical e, por isso, auxilia o 
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aluno para que a decodificação das notas não seja um empecilho para a execução 

musical. Sendo assim, ao trabalhar uma música ela questiona o aluno quanto à condução 

melódica (se a nota está subindo ou descendo), se é com a mão direita ou esquerda, se 

são teclas brancas ou pretas para que a leitura relativa auxilie na execução da peça que é 

a prioridade. 

Mateus afirma que seu material foi dado pela instituição e que o professor pode 

sugerir novos materiais, porém ele tem que seguir o que a instituição determina. Assim, 

segundo ele, o material utilizado com o ensino regular já vem pronto em uma apostila 

que contém a junção de vários métodos para a iniciação ao piano no ensino individual e 

quando ele quer trabalhar algo em conjunto ele monta um arranjo em cima desse 

repertório pré-determinado. 

Segue algumas fotos das apostilas tiradas no dia da entrevista. 

 

Imagem 4- Apostila SESI 

 

Imagem 5 – Apostila SESI 
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Ainda sobre o material e as estratégias, Mateus foi questionado se ele trabalha 

algum repertório a várias vozes. Ele compreendeu que a pergunta estava relacionada ao 

repertório individual do aluno que, nesse caso, ele afirma:  

 

Não, a gente já entra com... com várias vozes. Muito difícil a gente 

trabalhar com uníssono. Quando a gente trabalha com uníssono 

alguma coisa é mais pra cada um treinar leitura, pra algum exercício 

muito específico, que como cada um tem seu teclado. As turmas têm 

entre 12 e 18 alunos, cada um tem seu teclado, tem um fone de 

ouvido, cada um tem uma estante e tal. Então, não é necessário que 

todo mundo toque a mesma coisa ao mesmo tempo. Então tem sim as 

partes que a gente faz todo mundo junto que é principalmente a Dose 

do Dia2 que são os exercícios de aquecimento e tal, mas depois cada 

um já vai pro seu fone e a gente já direciona cada um pro que tem que 

ser feito (MATEUS, 2018, CE, p. 17). 

 

O professor explica que, para ele, o envolvimento com o grupo como um todo se 

dá nos momentos de aquecimento e técnica, em que exercícios são realizados em 

uníssono por ser o repertório em comum. Porém, não fica claro que tipo de 

envolvimento o aluno tem com o grupo quando realiza esse tipo de atividade. Com isso, 

para Mateus, o tocar em grupo é uma das estratégias utilizadas durante a aula, pois 

depois desse momento inicial o professor explica que cada aluno coloca o seu fone de 

ouvido e passa a estudar individualmente as músicas da apostila, de acordo com o 

desenvolvimento musical de cada aluno. 

Sobre as estratégias de ensino e os recursos utilizados cada professor apresenta 

possibilidades diferentes de acordo com a sua vivência. Pode-se afirmar que o tocar em 

grupo para a Lícia é uma estratégia dentro do seu ensino de piano. Ao colocar os alunos 

para tocar peças a quatro mãos ela está possibilitando aos alunos o contato com o 

repertório em conjunto. 

Já Maria Laura utiliza-se do canto e de atividades de musicalização como 

estratégias para auxiliar no desenvolvimento da execução da peça proposta. Ela acredita 

ser fundamental os alunos cantarem e se expressarem para compreenderem de forma 

concreta o repertório que irão tocar. 

 

Porque assim, tem vezes que pra eles aprenderem a cantar uma música 

‘vamos cantar primeiro? Porque você canta, você vai gravar, você vai 

                                                           
2 A Dose do Dia é um livro destinado a prática da técnica como exercício diário para fortalecimento das 

mãos, para a flexibilidade dos dedos e para a precisão do toque. 
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entender que subiu ou que desceu, altura, pro teclado não fazer tudo 

pra você, porque ali o dó já está pronto, você não vai procurar, né. Aí, 

assim, basicamente assim. Né. (MARIA LAURA, 2018, CE, p. 10). 

 

Lícia afirma que sua aula, com mais de um aluno, não se diferencia de sua aula 

individual e que por isso não é necessário se utilizar de estratégias diferentes das que ela 

usa normalmente no ensino individual. Para ela o que diferencia mais na condução da 

aula é quando a aula é destinada para adultos ou para crianças. 

Maria Laura e Mateus dizem que tentam envolver os alunos com mais facilidade 

para ajudar aqueles que apresentam uma maior dificuldade. O que, segundo Pintão 

(2013), proporciona um ambiente informal de aprendizagem e enriquece, pois, a música 

também exerce um papel social e humano. 

 

De início tem que ter uma conversa, explicar o funcionamento, como 

é que vai funcionar nossa oficina, o que que nós vamos fazer, tá, aí é 

nessa parte que eu entro, os meninos que já conseguem, aí quando eu 

falo assim, aqueles, né, já tem uns meninos assim que já estão muito 

anos luz da gente, né, que a gente passa uma coisa e já pegou. ‘entendi 

ti, tá aqui, toquei tudo’ e aí é claro que tem outros que têm 

dificuldades. Eu sempre falo pra eles, ‘a dificuldade vai existir, 

ninguém nasce pronto, aos poucos a gente vai começando a se 

organizar na vida pra gente aprender as coisas. E aí vai, assim, quando 

eu falo, a aquele menino ou aquela menina que estiver mais adiantado, 

que aprendeu assim, ajuda o outro. Aí todo mundo quer aprender pra 

poder ajudar. ‘tia eu também vou ser, tá, o monitor também da sala 

porque eu já. Olha você quer ver como eu tô fazendo bonitinho?’ Aí 

acaba que, que eles ficam competindo, né, mas é nesse sentido. Mas se 

você chegar e não der, não ditar as regras você não consegue. 

(MARIA LAURA, 2018, CE, p. 11) 

 

Mateus também faz o mesmo relato sobre contar com os alunos que querem 

ajudar os outros quando conseguem aprender mais rápido determinado repertório. 

Pintão (2013) complementa que que o ensino em grupo possibilita um ambiente de 

aprendizado mais informal “já que é mediado pela intervenção de alunos que, tendo 

aprendido mais depressa qualquer conteúdo musical, partilham o seu conhecimento e a 

sua prática pessoal com os colegas”. (PINTÃO, 2013, p.72). 

 

Com eles, tem os momentos que eu toco com cada um. Tem os 

momentos que eles tocam um com o outro. Então, por exemplo, às 

vezes tem um aluno que já terminou o trabalho todo, então ele 

acompanha todos os outros colegas. Tem sempre os alunos que 

querem ensinar o colega, então esses alunos, a gente incentiva eles a 

tomarem posse da aula e a aula passar a ser deles e tem muitos que 

fazem isso, então a gente nunca barra, incentiva eles. (MATEUS, 

2018, CE, p. 18). 
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Ele acrescenta que os alunos estudam individualmente e que em alguns 

momentos ele deixa dois alunos tocarem juntos e faz arranjos para músicas a quatro 

mãos, mas afirmou que não faz músicas para todos tocarem ao mesmo tempo. Apesar de 

parecer dinâmica a aula o tocar em grupo entre todos os alunos não está presente. 

Montandon (2014) afirma que um dos desafios para o ensino em grupo é envolver todos 

os alunos durante toda a aula e desenvolver material rico musicalmente para todos 

tocarem junto. 

Depois que a gente faz os atendimentos individuais a gente costuma 

separar eles por afinidade deles uns com os outros. “Ah tio, eu quero 

tocar com fulano. A eu quero tocar com ciclano. Ah ele pode tocar 

essa música comigo? Pode”. Então a gente acaba fazendo arranjos pra 

eles de piano a quatro mãos. Então, às vezes eles tocam uma coisa a 

quatro mãos ou a duas mãos, cada, tá os dois, mas cada um só quer 

tocar uma mãos. Assim, a gente não entende porquê, mas a gente 

acaba deixando bem livre para eles tocarem do jeito que eles querem. 

A gente arruma pra que não fique feito, mas deixa eles bem a vontade. 

Então acaba que eles costumam tocar bastante, né. E como eles 

escolhem as músicas… (MATEUS, 2018, CE, p. 17) 

 

Montandon (2014) ressalta alguns pontos que devem ser observados em uma 

aula em grupo. Dentre eles estão: a dinâmica da aula, a escolha do repertório; a 

adequação das dificuldades técnicas de cada estudante, o atendimento individualizado 

sem perder o foco do grupo; e realizar comandos de forma musical. 

A partir das falas dos entrevistados parece que há pouco ou quase não há 

momentos em que eles tocam todos juntos, assim, mesmo os comandos sendo 

direcionados ao grupo o atendimento, correção e desenvolvimento do repertório é feito 

de forma individual. 

 

4.5 O envolvimento com os pares e com a instituição 

 

A instituição tem um papel fundamental na profissionalização de um professor 

iniciante e também é ela que direciona o trabalho do professor de acordo com a proposta 

de ensino que a instituição acredita e desempenha. Podemos considerar que a escola, 

como uma instituição de ensino, exerce uma influência no professor, independente da 

área que este atua (GARCIA, 1995).  

Maria Laura e Mateus vivem realidades diferente, mesmo os dois atendendo 

alunos da Educação Básica. Garcia (1995) aponta para a participação da instituição no 
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início da carreira do docente, pois é ela quem determina o formato da aula antes mesmo 

de consultar o professor sobre a proposta de ensino que ele tem a oferecer. 

Mateus relata que sua formação inicial é em violão e baixo, porém ele ministra 

aulas de outros instrumentos:  

 

Eu, no meu caso, eu dou aula do violoncelo, do baixo acústico, 

contrabaixo elétrico, violão, teclado e musicalização. Os outros 

professores também, têm professores que dão aula de dois, ou três, ou 

quatro instrumentos aqui, é o caso de todo mundo”. (MATEUS, 2018, 

CE, p. 16). 

 

Mateus afirma que a instituição disponibiliza um material a ser seguido nas aulas 

que foi estipulado antes dele chegar na instituição e que nas aulas regulares ele precisa 

seguir esse material, mesmo ele conhecendo outros materiais que poderiam ser 

utilizados durante as aulas. 

Maria Laura diz que a escola em que ela dá aula é flexível e ela pode escolher o 

que passar para os alunos. Bezerra (2014) em sua pesquisa constata a flexibilidade 

existente no contexto das Escolas Parques e ainda afirma que mesmo havendo troca de 

experiência entre profissionais da mesma escola, o planejamento costuma ser individual. 

Lícia, quando interrogada sobre a troca de experiências entre os professores, 

responde que a prova de banca é um momento de troca de conhecimento e feedback 

sobre o desenvolvimento musical do aluno. 

 

4.6 A formação e o conhecimento na prática 

 

Lícia conta como sua formação foi importante para a atuação que ela desenvolve 

hoje e que teve contato com o piano em grupo durante o mestrado. Ela afirmou que o 

conhecimento que ela tem hoje veio principalmente da sua formação acadêmica, em 

especial, o mestrado. Porém, ela explica que durante a sua formação não teve interesse 

em trabalhar com o ensino em grupo, sendo assim, ela não aprofundou seus estudos 

nesse formato de aula.  

Já Mateus e Maria Laura contam que não tiveram contato com o ensino em 

grupo durante sua formação. Além disso, Mateus conta que hoje dá aula de diversos 

instrumentos diferentes do seu instrumento de formação. Maria Laura também afirma 

que em sua formação não se voltou para o ensino de instrumento. Assim, o 

conhecimento dos dois foram desenvolvidos ao longo de sua prática profissional. 
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A maior dificuldade é que eu não sou formado em piano, né. Nenhum 

de nós aqui é formado em piano. Todos nós somos meio multi-

instrumentista, mas eu sou baixista formado em violão. O outro é 

maestro só que é flautista, tem uma que é violinista, mas toca violão, 

sabe. Então, nós temos muitas formações. Então, o grande, a grande 

dificuldade desse é o preparo e não é um preparo de um repertório de 

atividades, mas é de um repertório técnico, pra por a técnica em dia, 

porque todos nós alguma hora estudamos piano mas não estudamos a 

técnica profunda do piano. Então esse foi o maior desafio, é por a 

técnica em dia. (MATEUS, 2018, CE, p. 19). 

 
Eu acho que a experiência mais importante é prestar atenção na 

experiência deles. Se você acha que você vai chegar e com o que você 

sabe mostrar o que eles querem, não, é melhor você entender o que 

eles querem, não, é melhor você entender o que eles querem e aí sim 

mostrar pra eles outras coisas usando como base aquilo. Então, acho 

que o que mais tem ajudado nós todos, os professores aqui, é prestar 

atenção nas experiências deles. Tem ajudado de mais. 

 

O conhecimento na prática segundo Bellochio e Baineke (2007) envolve a 

relação entre professor e aluno e as situações reais que advém da mediação do 

conhecimento por meio do encontro entre ensino e aprendizagem em diferentes facetas. 

 

No meu caso né, eu não sei os outros meninos, mas por exemplo, eu 

trabalhava com banda de música, eu fui trombonista muito tempo e... 

e banda é o coletivo, e é o coletivo de um instrumento que tem que 

ensinar todos os outros né... então foi lá que eu comecei a trabalhar 

com esse tipo de instrumento e com o ensino coletivo. (MATEUS, 

2018, CE, p. 16) 

 

Porque muitas vezes a gente sai dali da faculdade, a gente só tem o 

que? Você vai só ensinar. Você não sai dali, não, ‘eu to pronta pra ir 

pra uma sala de aula’. Na sala de aula que você vai ver o tanto que eu 

preciso crescer e aprender. (MARIA LAURA, 2018, CE, p.13) 

 

A presença do conhecimento na prática é muito forte na fala do Mateus e da 

Maria Laura. O professor está em constante aprendizado e sua profissão é dinâmica, 

pois cada contexto, cada grupo de alunos, em cada momento de vida o professor vai se 

deparar com novos problemas e novos desafios.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve por objetivo conhecer como três professores do Distrito 

Federal ensinam piano em grupo. Identificando as concepções de ensino em grupo, 

quais os objetivos da aula, quais conteúdos e materiais são definidos e quais estratégias 

usar. Os dados foram obtidos por meio de entrevista com três professores de diferentes 

instituições de ensino do Distrito Federal: Escola Parque; Escola de Música de Brasília 

e Serviço Social da Indústria (SESI). Sendo que, a partir do foi discutido, foi constatado 

que os dados foram insuficientes para responder em plenitude todos os 

questionamentos. 

 A metodologia teve como base uma abordagem qualitativa (QUEIROZ, 2006; 

NEVES, 1996; GOLDENBERG, 1997) com entrevista semiestruturada (TRIVIÑOS, 

1987; BONI e QUARESMA, 2005) que proporcionou conhecer um pouco mais da 

realidade do ensino de piano em grupo em escolas do Distrito Federal. 

 A realidade do ensino de piano em grupo nas escolas integrantes da pesquisa 

demonstrou como é diverso e cheio de desafios. Os professores, de acordo com as falas, 

precisam se adequar a um formato de ensino, que nunca se teve contato antes da atuação 

profissional, com o interesse da instituição. Isso faz com que o peso das concepções e 

valores da instituição prevaleça e o professor fique, muitas vezes, sem argumentos e 

ferramentas para defender o potencial musical e social que o ensino de piano em grupo 

pode oferecer. 

A condução da aula, o recursos e estratégias usados pelos três professores são 

completamente diferentes, mesmo em realidades próximas, como é o caso da Escola 

Parque e do SESI. As duas realidades apresentam uma boa estrutura física, os dois 

lidam com alunos de escola regular e mesmo assim a forma como ensinam apresenta 

grandes diferenças. Montandon (2014) mostra que há uma defasagem metodológica no 

ensino de piano em grupo, pois não há um consenso sobre o que ensinar e como se 

ensinar.  

Por tanto, a pesquisa aponta que a diversidade do que ensinar e como ensinar 

está relacionada às experiências do professor, à formação, ao contexto educacional, à 

estrutura física, ao interesse da instituição e ao envolvimento dos alunos. São muitos 

fatores que influenciam a prática do professor. Como, por exemplo, o interesse dos 

alunos pelo material que está sendo ensinado. 
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Observo também que o ensino de piano em grupo pode ser desenvolvido no 

contexto da escola regular, seja no ensino público ou privado. Foi constatado que em 

grande parte cabe à instituição de ensino definir o que se quer dar e como deve-se dar, 

muitas vezes dando pouca autonomia ao professor. O que a instituição busca, em grande 

parte, é o professor licenciado em música, sem identificar o instrumento musical de 

domínio do professor. Na Escola Parque Maria Laura explicou que muitas vezes nem é 

o licenciado em música que dá aula de instrumento e simplesmente um professor de 

artes que em algum momento teve algum contato com a prática instrumento.  

Mateus explica que os professores contratados no SESI precisam ser multi-

instrumentistas para poder atuar no ensino de diversos instrumentos. Porém, o que se vê 

no contexto do ensino regular é que, muitas vezes, a instituição só está preocupada com 

a oferta da disciplina e nem tanto com a formação do professor para o instrumento, 

muito mesmo para o ensino em grupo.  

O ensino de música na escola regular exige que o professor tenha conhecimento 

de diversos instrumentos, mesmo em lugares que há uma abertura para uma escolha do 

que será ministrado. Nos dois casos de professores de escola regular, eles ministram 

mais de um instrumento. Mateus fala que não se sente preparado tecnicamente para 

ensinar piano, apesar de saber passar um repertório e saber tocar. Já a professora da 

Escola de Música de Brasília oferece um único instrumento e com isso ela pôde se 

especializar no ensino de piano.  

É possível inferir até o momento que, de acordo com as falas dos professores, os 

professores trabalham como podem para fazer o aluno tocar, eles não manifestaram ao 

longo da entrevista a necessidade de obter mais conhecimento, e sim, que em algum 

momento buscaram e utilizam o que podem e como podem. Porém, o que a instituição 

determina para ser aplicado está mais em evidência e com isso, pode acontecer uma 

acomodação por parte do professor, pois não tem abertura para desenvolver outras 

propostas que poderiam enriquecer ainda mais as aulas. 

Sobre a concepção de ensino em grupo, os três relataram que o tocar em grupo 

enriquece o trabalho, porém não apareceram na entrevista estratégias para se ensinar em 

grupo. As estratégias citadas são as situações que partem da iniciativa do aluno que 

deseja tocar algo com algum amigo, ou que por ter mais facilidade deseja ajudar os 

demais.  

Nenhum deles relataram práticas de criatividade, composição, tirar de ouvido, ou 

outras práticas que poderiam estar presentes para enriquecer a dinâmica da aula. Porém, 
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se tivesse mais informações coletadas na pesquisa, é possível que surgiriam estratégias 

de ensino pensadas e planejadas pelos professores. 

Com o presente trabalho eu imaginava encontrar realidades em que os 

professores se utilizassem mais da coletividade, que o trabalho do piano em grupo 

poderia evidenciar mais os arranjos criados pelo professor e pelos alunos, e músicas 

voltadas para todos tocarem ao mesmo tempo, com mais de uma voz. Além disso, 

imaginei que os professores em escolas regulares tivessem mais acesso a materiais 

prontos para o ensino de piano em grupo. Mesmo Maria Laura afirmando que usava 

outros materiais, ela não soube falar o nome deles. 

A estrutura física encontrada nas três realidades foi motivo de surpresa, pois, a 

princípio, um dos empecilhos que se tem para se desenvolver um ensino de piano em 

grupo é ter uma estrutura física boa e compatível com a quantidade de alunos. Mas nas 

três realidades a estrutura não pode ser considerada um problema, pois atendem à 

quantidade de alunos, tem fones de ouvidos, instrumentos para todos, apostila e material 

necessário para a prática de cada professor. 

O que pode-se analisar a partir das falas dos entrevistados é que se faz 

necessário conhecer mais realidades no âmbito do Distrito Federal e realizar novos 

encontros com os entrevistados para entender melhor como o professor ensina. Deve-se 

entender porque os professores não relataram o uso de materiais e repertórios para piano 

em grupo. Outro ponto, porque cada professor ainda precisa aprender grande parte do 

que é ser professor na prática quando se trata do ensino de instrumento, principalmente 

o ensino em grupo. 

Novos questionamentos surgiram a partir do desenvolvimento da problemática: 

como os professores do Distrito Federal ensinam piano em grupo? E as novas demandas 

que surgiram a partir do presente trabalho foram: O licenciado em música está 

preparado para dar aula de diversos instrumentos? Qual a qualidade do ensino de 

instrumento quando não se tem uma formação específica para determinado instrumento? 

Porque tudo que envolve música na Educação Básica tem que ser considerado só 

experimentação, levando em consideração a disponibilidade de uma boa infraestrutura 

para o ensino de instrumento em grupo? Por que o conhecimento de como se ensinar um 

instrumento ainda é passado em grande parte por tradição oral?  
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ANEXOS 

ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA ENTREVISTA 

 

 

Instituto de Artes 

Departamento de Música 

  

Brasília, 17 de maio de 2018. 

  

  

  

CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS 

  

  

Eu,______________________________________________________, portador(a) de 

RG nº __________________________, declaro para os devidos fins que cedo os 

direitos de entrevista no dia ______________ para Samara Pires da Silva Ribeiro, 

portadora do RG nº 2.757.940 SSP-DF, graduanda do curso de Licenciatura em Música 

– Noturno da Universidade de Brasília, como parte do material coletado para o trabalho 

de conclusão de curso (TCC), cujo objetivo é conhecer como os professores do Distrito 

Federal ensinam piano com grupos de alunos, podendo os registros serem utilizados 

integral ou parcialmente, sem restrições de prazos e citações, a partir da presente data, 

desde que minha identidade seja mantida em sigilo. 

Por estar de acordo com o presente documento, declaro que autorizo. 

  

  

  

_______________________________________ 

Assinatura 
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ANEXO 2 – ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

Identificação, formação e atuação 

Nome: 

Idade: 

Formação: 

Instrumento(s) que leciona: 

Tempo de atuação com ensino em grupo e como começou a dar aulas em grupo? 

Já deu aulas em outros seguimentos da Educação Musical? Aulas de instrumentos 

individuais ou com musicalização? Para quais turmas e faixa etária? 

 

Contexto 

Onde você atua? Como funciona o ensino de música nesse local? Tem outros 

professores de música para trocar experiências? Se tem, vocês trocam experiências, 

fazem algum planejamento em conjunto? 

Como a instituição interage com o seu trabalho? Ela exerce alguma influência? Ela te 

ajuda a solucionar conflitos ou a buscar estratégias? 

Quantos alunos por turma? O que você acha no número de alunos na sala? Influencia no 

trabalho ou não? Por quê? 

Como é a resposta dos alunos? 

 

Sobre o ensino em grupo 

O que é o ensino em grupo para você? Como você ensina piano em grupo? 

Quais as características que você considera que diferencia o ensino em grupo do ensino 

individual? 

 

Estratégias e reflexão sobre a prática 

Quais as dificuldades encontradas?  

Quais materiais você usa?  

Onde você busca novas estratégias? Quais as principais estratégias que você considera 

essencial para o aprendizado em grupo? 

Qual repertório você costuma usar? 

Como funciona as aulas? Você segue alguma estrutura de aula? 
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Com relação ao conhecimento da prática, como você adquiriu o conhecimento que você 

tem hoje? Quais os fatores, na sua opinião, que não influenciaram na sua atuação 

profissional? 

 


