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RESUMO 

 
 O presente estudo trata de pesquisa sobre projeto pedagógico musical 
intitulado Recital didático: ensino e aprendizagem musical para formação de plateia. 
Este trabalho teve como objetivos: ampliar a escuta musical de jovens por meio de 
atividades pedagógico musicais voltadas para a formação de plateia e analisar a 
relevância das ações realizadas para a ampliação da escuta musical. Para cumprir 
com esses objetivos foram elaboradas oficinas de música, recital e material didático. 
A pesquisa foi realizada com 56 alunos com idades entre 14 e 22 anos de duas 
turmas de Ensino Médio de uma escola da cidade de Acrelândia – AC. A 
metodologia envolveu a aplicação, avaliação e análise de três questionários: 1) 
questionário diagnóstico que visou verificar o universo e práticas musicais dos 
participantes; 2) questionário de avaliação das oficinas de música; 3) questionário de 
avaliação do recital e material didático, ambos com o objetivo de verificar as 
impressões dos alunos sobre as atividades e repertório propostos ao longo da 
realização do projeto. Os resultados apontam que os alunos se envolveram nas 
práticas de composição e execução musical das oficinas, contribuindo para seu 
desenvolvimento musical e na interação com o repertório do recital didático. Durante 
o recital, a maioria dos alunos interagiu com bastante atenção e entusiasmo, mesmo 
as peças não sendo de seu contexto. No questionário avaliativo responderam que 
gostaram da execução das peças e que conseguiram acompanhar as músicas com 
seus respectivos ritmos, demonstrando uma grande aceitação do novo repertório e 
que as atividades das oficinas contribuíram para ajudar os alunos a relacionar os 
conteúdos presentes nas músicas que os alunos ouvem ao novo repertório, a 
música instrumental.  
 
 
Palavras-chave: Recital didático, Formação de plateia, Escuta direcionada, 
Desenvolvimento musical. 
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ABSTRACT 

 
 This study is about a pedagogical music project called Didactic Recital: music 
teaching and learning practices for audience-listening education. The objectives of 
this piece of work were: to broaden youngsters’ audience-listening skills through 
musical practices and to analyse the relevance of such actions for audience-listening 
education. In order to accomplish the objectives, I prepared music workshops, a 
recital and pedagogical material. The research was carried out with 56 students aged 
between 14 to 22 years old from two classes of a Secondary School in the town of 
Acrelândia (AC). The methodology involved the distribution, evaluation and analysis 
of three questionnaires: 1) a diagnostic questionnaire that aimed at mapping the 
participants’ musical universes and practices; 2) an evaluation questionnaire focusing 
on the music workshops; 3) an evaluation questionnaire focusing on the recital and 
on the pedagogical material aiming to check the students’ views about the activities 
and the repertoire suggested throughout the project. The results point that the 
students got involved in composing and performing during the workshops, which 
contributed to their musical development and interaction with the repertoire of the 
didactic recital. During the recital, the majority of the students interacted attentively 
and with enthusiasm, even if the musical pieces were not from their context. In the 
evaluation questionnaire, they answered that they enjoyed the performance of the 
musical pieces and that they were able to follow the rhythm of the musics, 
demonstrating great acceptance of new repertoire and showing that the workshop 
activities contributed to help them relate the content of the music the students listen 
to the new repertoire: the instrumental music. 
 
Key-words: Didactic Recital, Audience-listening Education, Purposive Listening, 
Musical Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os jovens ouvem muita música popular com o intuito de se divertir e relaxar. 

Apesar dessa escuta ser aparentemente descompromissada, observa-se nos jovens 

um forte senso de ritmo e melodia. A música que os jovens ouvem geralmente é 

fornecida pela mídia com fins comerciais (SUBTIL, 2007), e eles se habituam a 

consumir a música veiculada comercialmente e têm poucas opções e interesse em 

escutar outros gêneros musicais.  

 Considerando a falta de abordagem de uma diversidade de gêneros musicais 

e de uma educação musical regular, o presente estudo pretende explorar o que o 

aluno ouve e sabe sobre música e propiciar uma escuta diferenciada, de outro tipo 

de manifestação musical, a instrumental, por meio de atividades que proporcionem 

um amadurecimento da sua percepção e consequente desenvolvimento do senso 

crítico dos alunos diante de uma obra musical. 

 Diante da necessidade de se devolver projetos de ensino e aprendizagem da 

música em instituições de ensino para atender tanto à Lei 11769/08 quanto à 

necessidade de formação musical de crianças, jovens e adultos, a formação de 

plateia é uma das possibilidades de ação pedagógico-musical. Busca-se com a 

formação de plateia promover também o desenvolvimento musical do público 

envolvido bem como uma postura de escuta musical crítica. Não é apenas a 

necessidade de formar expectadores para um espetáculo, mas propiciar um 

aprimoramento de conhecimentos musicais já pré-existentes e também um contato 

com outros estilos musicais, como por exemplo, a música instrumental. Acredita-se 

que essa seja uma oportunidade de proporcionar uma apreciação ativa a fim de 

desenvolver o senso crítico diante de uma obra musical. 

 O presente trabalho trata, portanto, de uma proposta de formação de plateia 

para recital didático de jovens que frequentam duas turmas de uma escola de ensino 

médio na cidade de Acrelândia - Acre. Essa pesquisa foi norteada pelos seguintes 

questionamentos: Como transformar a realidade vigente, ou seja, a falta de 

formação musical e a escuta passiva direcionada pela mídia? Como utilizar o que o 

aluno sabe e ouve em atividades pedagógico-musicais? Como explorar ou 

aproveitar os elementos musicais familiares ao público alvo para desenvolver a 

familiaridade com novo repertório? Que atividades podem aproximar o público 
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(jovens) de outros repertórios musicais de forma a desenvolverem uma escuta mais 

consciente, crítica e aberta a novas experiências sonoras? 

Dessa maneira, os objetivos do presente estudo são: 

 

1.1 Objetivo geral 

 

 Ampliar a escuta musical de jovens por meio de atividades para formação de 

plateia e analisar a relevância das ações realizadas para a ampliação da escuta 

musical. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Selecionar e produzir Recital Didático diversificado para ampliar a escuta 

musical de jovens; 

 Planejar e realizar atividades didáticas que aproximem o público alvo das 

músicas não familiares do recital didático como oficinas e material didático; 

 Analisar de que forma a abordagem pedagógica do repertório familiar ao 

aluno auxilia na construção de familiaridade com o novo repertório; 

 Analisar que conhecimento musical o público alvo adquiriu nas atividades 

didáticas desenvolvidas no projeto Recital Didático. 

 Foram realizados uma oficina, o recital e material didático, bem como suas 

avaliações mediante questionários que foram analisados e encontram-se 

apresentados ao longo desta monografia. Esse trabalho está organizado nas 

respectivas seções: fundamentação teórica sobre formação de plateia, metodologia, 

resultados e considerações finais. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Segundo Swanwick (1979 apud SWANWICK e FRANÇA, 2002) o fazer 

musical tem como base fundamental as atividades de apreciação, execução e 

composição. Dessas três atividades, a apreciação musical e as formas de atingi-la é 

o foco fundamental de um projeto de Formação de Plateia a partir de um Recital 

Didático. Nas atividades de um projeto como esse, composição e execução devem 

ser introduzidas a fim de potencializar a apreciação ativa do público. A escuta atenta 

e aberta a novas experiências musicais amplia o repertório dos ouvintes e 

proporciona a familiaridade com novos elementos musicais o que pode aguçar a 

criatividade e desenvolver o conhecimento musical dos ouvintes (SWANWICK e 

FRANÇA, 2002).  

 Dessa forma, a apreciação não deve ser um ouvir despreocupado, mas sim 

atento aos elementos presentes na música que se pretende estudar (SWANWICK, 

1979 apud SWANWICK e FRANÇA, 2002). Além disso, faz-se necessário também 

que essa apreciação seja direcionada com a intenção de proporcionar uma 

compreensão musical significativa e não uma análise subjetiva e pouco reflexiva 

(BARBOSA e FRANÇA, 2009).  

 Para atingir esse objetivo é necessário considerar os conceitos musicais já 

vivenciados e aprendidos e também buscar desenvolver a familiaridade com novos 

conceitos e materiais musicais. Uma das possibilidades é o trabalho musical em sala 

de aula com a vivência musical de nossos alunos, senão no todo, mas em boa parte. 

É preciso também saber como e quando expandir o universo musical dos mesmos 

para que não fiquem presos apenas ao que a mídia oferece (GALIZIA, 2009). Galizia 

(2009) dá indícios de que a música do aluno não é levada em consideração por uma 

grande parcela dos educadores musicais. Ao invés de trabalharem com esse 

repertório, impõem obras clássicas ou outras que consideram mais conveniente para 

as atividades musicais trabalhadas em sala de aula. Isso pode acarretar um 

desinteresse por parte dos alunos e é um ponto que deve ser tratado com cautela. É 

importante considerar a vivência musical dos alunos, mas, em contrapartida tentar 

inserir em seu universo outros tipos de repertório para que não sejam apenas 

influenciados pela mídia comercial. A esse respeito, Reis (2008) também afirma que 

é de fundamental importância que se trabalhe com a vivência musical do aluno e 

músicas de seu contexto. Em seu estudo sobre o repertório do PAS, programa de 
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avaliação seriada para ingresso nos cursos da Universidade de Brasília, ela conclui 

que a maior parte dos gêneros musicais preferidos pelos jovens participantes desse 

programa é associada ao que está veiculado na mídia. A pesquisadora verificou uma 

grande rejeição por parte dos alunos ao repertório do PAS, por este ser 

desconhecido dos alunos. Santos (2010, p. 161), em sua pesquisa “Adolescentes e 

o sertanejo universitário – o gosto como uma atividade reflexiva”, dá indícios de que 

“devemos compreender a construção do gosto como um processo que surge do 

contato entre o ouvinte e a música.”.  Os jovens têm essa ligação com esses estilos, 

pois estão em constante contato com eles e se forem colocados em contato com um 

novo repertório poderão também apreciá-lo. 

 Uma atividade musical direcionada para a educação básica não tem como 

intuito formar músicos, mas dar a possibilidade de os alunos se posicionarem 

criticamente diante de obras musicais (KRÜGER e HENTSCHKE, 2003). 

Consequentemente, esse tipo de trabalho pode levar a descobertas de talentos 

ocultos. Porém, o foco de um projeto de formação de plateia busca pelo saber 

apreciar atento de uma obra para formar audiência. Para que se consiga alcançar 

esse objetivo deverão ser realizadas atividades que levem o público a refletir sobre o 

que ouvem. 

 Tanaka e de Brito (2008) dão exemplos de atividades, repertório e sugestões 

de conteúdos musicais que podem ser trabalhados para alcançar o objetivo de uma 

boa apreciação. Afirmam que é preciso estimular a curiosidade dos alunos com 

temas polêmicos, como por exemplo, música popular versus música clássica, a fim 

de instigar discussões sobre a temática. Em pesquisa sobre apreciação direcionada 

e não direcionada, Barbosa e França (2009) concluem que quando os alunos são 

levados a pensar sobre o que ouvem, ou seja, quando a apreciação musical é 

realizada com interferência do professor, seu nível de compreensão musical é mais 

consciente. As autoras também enfatizam que o repertório trabalhado deve estar de 

acordo com o desenvolvimento musical do público para que o resultado seja 

significativo.  

 Outro ponto bastante importante a ser discutido é a confecção de um material 

didático que contribua para alcançar os objetivos estipulados. Oliveira (2005, p. 103) 

em sua pesquisa sobre o assunto, revela que os professores recorrem ao material 

didático “com base em suas intenções em relação ao ensino da música”, os 
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objetivos a serem alcançados, o contexto escolar e nos interesses dos alunos. Fazer 

um material didático que seja atraente ajuda na compreensão dos conteúdos. 

 As oficinas de música também têm um papel muito importante no 

desenvolvimento musical do público alvo. Elas podem estar direcionadas a 

diferentes abordagens pedagógico-musicais e englobar diferentes atividades com o 

intuito de familiarizar os alunos com os materiais musicais. Rodrigues e Araújo 

(2007), por exemplo, relatam a importância dada à criação musical na disciplina de 

Oficina Básica de Artes – Música, oferecida no curso de bacharelado em Arte e 

Mídia da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Para as autoras esse 

processo de criação em oficinas promove a sistematização dos conteúdos musicais 

discutidos e trabalhados. 

 Krüger e Hentschke (2003) realizaram um trabalho na Orquestra Sinfônica do 

Estado de São Paulo (Osesp) com o foco em desenvolver habilidades musicais e 

formar plateia e, ao mesmo tempo, construir elos entre a música dos alunos e a 

música de concerto. Esse também é um dos objetivos do presente trabalho: buscar 

a ampliação da escuta musical dos alunos por meio de repertório instrumental e 

popular com atividades direcionadas e levá-los a refletir sobre como acontece a 

integração ou o diálogo entre essas obras com as músicas de seu cotidiano, 

proporcionando um pensamento musical crítico e seu desenvolvimento musical. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

 Esta monografia adotou a pesquisa-ação como metodologia de investigação 

para ampliar a escuta musical de jovens por meio de atividades para formação de 

plateia e analisar a relevância das ações pedagógico-musicais realizadas para essa 

ampliação. Nesse sentido, a pesquisa propôs refletir sobre as ações pedagógico-

musicais realizadas. A pesquisa-ação é um tipo de investigação que procura 

“desenvolver o conhecimento e a compreensão como parte da prática” (ENGEL, 

2000, p. 182) por meio de intervenção do pesquisador. Os dados foram coletados 

através de questionários com perguntas mistas (abertas e fechadas) e entrevistas 

com perguntas estruturadas. 

 Para realizar este projeto se fez necessário um estudo prévio sobre práticas e 

atividades musicais desenvolvidas pelo público alvo para analisar suas vivências e 

conhecimentos musicais como também avaliar o que podia ser trabalhado e 

acrescentado às suas experiências musicais. Para essa verificação, foram aplicados 

questionários para coleta de dados na primeira fase de apresentação do projeto, na 

segunda e terceira fases, depois das atividades para tentar transformar a realidade 

observada previamente e após isso foi feita verificação dos resultados obtidos. Após 

a terceira fase também foram realizadas duas entrevistas com o objetivo de verificar 

as impressões dos jovens sobre a relação dos conteúdos durante as fases do 

projeto. 

 

3.2 Participantes e cenário de estudo 

 

 O presente estudo foi realizado com 56 alunos com idades entre 14 e 22 de 

duas turmas de Ensino Médio de uma escola da cidade de Acrelândia - Acre. A 

escola foi selecionada por ser a única a oferecer esse tipo de escolaridade na 

região, e que, portanto, atendia ao público alvo de interesse da pesquisa: 

adolescentes e jovens. Além disso, outro fator considerado foi o conhecimento 

prévio dos participantes que se deu em período anterior à realização do estudo, em 

prática pedagógica de estágio supervisionado em música. 
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3.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

 Para alcançar os objetivos do estudo foram elaborados e analisados três 

questionários auto-aplicáveis que foram respondidos pelos participantes ao longo da 

pesquisa. O primeiro deles foi um questionário diagnóstico (APÊNDICE B), 

elaborado com o objetivo de conhecer as práticas e atividades musicais 

desenvolvidas pelo público alvo.  Essa avaliação diagnóstica visou verificar o que os 

participantes conhecem e o que fazem em termos de práticas musicais, para 

promover a reflexão sobre a necessidade de se buscar alternativas de envolvimento 

e fazer musical por meio da introdução de atividades que possam ser 

transformadoras da realidade observada.  

O segundo questionário (APÊNDICE E) foi elaborado a fim de avaliar as 

oficinas de música. Esse questionário foi composto por questões abertas e fechadas 

relativas aos trabalhos que foram feitos e tinha como objetivo verificar com quais 

atividades desenvolvidas na oficina de musica os alunos se envolveram e quais as 

suas impressões sobre elas.  

O terceiro questionário (APÊNDICE F) foi aplicado após o recital didático e 

tinha como objetivo verificar que conhecimento musical os alunos adquiriram com as 

atividades didáticas desenvolvidas no projeto bem como suas opiniões sobre o 

material didático na mediação dos conteúdos trabalhados durante a oficina e recital 

didático Após o recital também foram realizadas duas entrevistas (APÊNDICE G) a 

fim de observar na fala dos alunos que relações foram estabelecidas entre os 

conteúdos trabalhados nas oficinas com os do recital. O projeto foi desenvolvido em 

três fases, a saber: 

 

1ª fase – Apresentação, questionário diagnóstico, seleção de repertório e conteúdos 

 

 O público foi apresentado à proposta do projeto: “Recital Didático: ensino e 

aprendizagem musical para formação de plateia”. Foi explicado a escola e aos 

jovens em que consistia o projeto e as atividades pedagógico-musicais que seriam 

desenvolvidas durante o mesmo: as oficinas, o recital e material didático, sua 

organização e seus objetivos. Os participantes foram esclarecidos quanto às suas 

dúvidas e sobre a sua participação na pesquisa, incluindo a informações sobre a 

necessidade de gravação das atividades, a quantidade do público participante e 
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também o local de realização das oficinas, que aconteceram na escola e do recital, 

realizado no auditório do pólo. Escola e alunos mostraram-se interessados na 

realização do projeto.  

 As turmas selecionadas foram aquelas em que a tutora presencial também 

trabalhava com a disciplina de português, uma vez que era necessário auxílio com 

filmagens, controle dos alunos, contato com a escola e organização das atividades. 

Também foi acordado com a direção da escola que a realização do recital didático 

seria no pólo e, portanto, seria necessário o deslocamento dos alunos para esse 

local. Após a apresentação do projeto, foi aplicado o questionário diagnóstico. As 

respostas desse instrumento foram analisadas e consideradas na tomada de 

decisões quanto ao repertório e conteúdos a serem trabalhados nas oficinas. 

 A escolha do repertório (APÊNDICE A) foi pensada a partir de conteúdos que 

fossem relevantes a serem trabalhados de acordo com a proposta do projeto. 

Inicialmente 12 peças seriam apresentadas no Recital Didático, mas optou-se por 

reduzir esse número para seis, pois com muitas peças o recital ficaria muito longo, o 

que poderia comprometer a atenção do público. A interação do público (APÊNDICE 

D) com o repertório foi privilegiada com menor número de peças. Considerou-se que 

as seis músicas escolhidas seriam suficientes para atender aos conteúdos previstos, 

como marcação rítmica, dinâmica, repetições, staccato, altura de notas, andamento 

e divisão métrica (APÊNDICE C).  

 

2ª fase: Preparação e avaliação das oficinas e do recital didático 

 

  Com base nas respostas dos participantes ao questionário diagnóstico, as 

atividades e conteúdos musicais a serem trabalhados nas oficinas e no recital 

didático foram elaborados. Todo esse conteúdo também estava ligado ao que seria 

trabalhado nas oficinas para as duas turmas de alunos e ao repertório do recital. 

Optou-se por focar a atenção ao ritmo - aspecto bastante frequente nas respostas 

dos alunos no questionário de vivência musical (a análise das respostas dos alunos 

é apresentada no capítulo de resultados). Os outros conteúdos planejados para 

trabalhar nas oficinas foram: dinâmica, repetições, staccato, altura de notas e 

andamento (APÊNDICE C).  

 Com as atividades já preparadas, na semana anterior à realização do recital 

foram realizadas duas oficinas, sendo uma na segunda-feira com uma turma, 
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denominada neste projeto de A, e na quarta-feira com a turma denominada B. Para 

as oficinas optou-se por motivar a participação dos alunos com a escolha de 

músicas de sua preferência. Foram realizadas duas atividades. A primeira delas foi 

uma dinâmica de apresentação ritmada, com o objetivo de vivenciar divisão e 

acentuação métrica, dinâmica (f e p), pausa e andamento. Em outra atividade os 

alunos deveriam criar e executar acompanhamentos percussivos para músicas de 

sua preferência levando em consideração o que haviam praticado na primeira 

atividade.  

  

3ª fase – Realização do recital didático e questionário avaliativo da apreciação do 

público 

 

 Para complementar os conteúdos musicais que foram trabalhados nas 

oficinas e na interação do público com o repertório do recital foi confeccionado 

material didático específico (APÊNDICE H). A elaboração desse material considerou 

o caráter pedagógico, com informações relevantes sobre os conteúdos musicais 

bem como sobre as peças a serem executadas. O conteúdo do material didático, 

como já explicitado, observou os conteúdos trabalhados nas oficinas realizadas nas 

duas turmas de alunos e o repertório do recital.  

 No dia da oficina com a turma B os alunos foram avisados sobre o dia do 

recital, que aconteceria na próxima semana, nos dois últimos horários da quarta-

feira.  Também ficou acertado com a direção da escola a disponibilidade de um 

ônibus para levar os alunos até o pólo, local de apresentação do recital. Houve um 

imprevisto devido à não-disponibilidade do auditório do pólo na data acordada com a 

escola e o recital foi agendado para outro dia, sendo necessário que escola e alunos 

fossem avisados. No dia do recital, as turmas e os professores foram liberados pela 

direção e chegaram no pólo no horário previsto. Os alunos e demais expectadores 

receberam o material didático. Foi realizada uma breve explicação sobre o projeto e 

as peças foram apresentadas, frisando-se que o panfleto recebido poderia ser 

consultado como apoio às dúvidas que os alunos apresentassem sobre as peças 

tocadas no Recital.  

 A cada peça que ia sendo executada, era explicado algo sobre o ritmo e 

sobre os elementos musicais mais marcantes de cada uma. Para a interação do 

público com as peças, foi proposto que os alunos escolhessem uma pulsação e as 
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músicas fossem executadas conforme o pulso da plateia. Após o recital, foi entregue 

o questionário para avaliar o recital e o material didático. Foram ainda realizadas 

duas entrevistas com duas alunas. 

3.4 Análise da coleta de dados e resultados 

 

 Para auxiliar a análise dos resultados, todos os questionários e respostas dos 

alunos foram lançados no programa Google Docs, ferramenta que fornece retorno 

imediato das respostas em um resumo com percentuais e gráficos. As respostas 

foram analisadas com base nos objetivos que deveriam ser alcançados no projeto. 

Em todos os questionários os alunos poderiam escolher mais de uma opção nas 

respostas. Por isso o total de alunos varia. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Análise do questionário diagnóstico 

 

 Responderam ao questionário diagnóstico 56 alunos, 28 da turma A e 28 da 

turma B de uma escola de Ensino Médio na cidade de Acrelândia, Acre. Destes, 30 

eram do sexo feminino e 25 do sexo masculino numa faixa etária de 14 a 22 anos. 

 Quando questionados se já tiveram aulas de música 43 (77%) nunca 

frequentaram aulas de música formais e 13 (23%) alunos afirmaram já ter tido essa 

experiência. 55 (95%) alunos disseram gostar de ouvir música e um aluno (2%) 

disse não gostar. Em relação ao motivo pelo qual os alunos gostam de ouvir música, 

40 (71%) afirmam ouvir música para “curtir”, 21 para relaxar (38%), 18 para cantar 

(32%), 15 para dançar (27%), 2 não responderam (4%) e 1 respondeu outro (gospel) 

(2%). 

 Em relação à freqüência na qual costumam ouvir música, 47 alunos (84%) 

relatam ouvir todos os dias e 8 (14%) relata não ter esse hábito. Quanto ao local 

onde costumam ouvi-la, a maioria, 51 alunos (91%), tem o hábito de ouvir música 

em casa, 16 na escola (29%), 11 no carro (18%), 7 na igreja (11%), 3 em outros 

locais como bar, celular e casa dos amigos (5%) e 2 não responderam (4%).  

 Analisando as respostas dos alunos, verificou-se que a maioria apontou o 

estilo musical sertanejo como preferencial (35 alunos, 58%). Os estilos que os 

participantes menos apontaram foram o rap (6 alunos, 11%) e a música clássica (2 

alunos, 5%). 51 alunos preferem música cantada (93%), 13 alunos música 

instrumental (24%) e 2 alunos (4%) não responderam.  

 Sobre o estilo musical mais escutado pelos jovens, o sertanejo foi o mais 

referido o que pode estar relacionado com a influência da mídia. Vemos uma 

explosão desse gênero nas rádios, internet e principalmente na televisão o que leva 

a crer que os jovens sofrem influência no gosto musical. Subtil (2007) diz que todas 

as faixas etárias e classes sociais são influenciadas pela mídia e esse repertório 

deve ser usado para promover crescimento musical e um maior senso crítico diante 

de uma obra musical.  

 A maioria, 38 alunos (63%), diz que, ao ouvir música, aprecia apenas a letra, 

30 o ritmo (54%), 18 os instrumentos (32%), 14 a voz do cantor (a) (25%), 12 a 

melodia (21%), 8 a harmonia (14%), 3 o andamento (5%) e 2 responderam outro 
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(batida da música e violão) (4%). Mesmo a maioria apontando a letra como fator 

preponderante de sua atenção, com esses dados, pode-se perceber que sua 

vivência musical vai além da escuta descompromissada. Eles prestam atenção a 

elementos musicais específicos o que demonstra a importância de se observar a 

vivência musical no ensino da música. 

 Com relação à existência de música na escola, 51 alunos (91%) gostariam de 

ter a disciplina na escola e 4 alunos disseram não querer aulas de música (7%), 40 

(71%) gostariam de aprender a tocar algum instrumento ou cantar, (15 alunos, 27%), 

entretanto, a minoria dos participantes refere ter interesse em estudar teoria musical 

(9 alunos, 16%).  

 Em uma pergunta aberta sobre se queriam aprender a tocar algo, os alunos 

disseram querer aprender a tocar violão, teclado, guitarra, bateria, entre outros 

instrumentos.  

 Quando perguntados sobre a possibilidade de estudar música clássica ou 

popular, a maioria dos participantes tem preferência pela última (46 alunos, 82%), 6 

pela música clássica (11%) e 10 responderam outra, como música eletrônica, 

sertanejo, dance, etc. (18%). Esse dado remete a ideia de que os alunos querem 

aprender música utilizando seus estilos preferidos. Galizia (2009) aponta que isso 

raramente acontece, pois os professores preferem utilizar um repertório que lhes 

traga segurança e que seja mais “útil” para o crescimento musical dos alunos. 

Porém se o repertório não agradar, dificilmente o professor conseguirá estimular os 

alunos a aprenderem algo. A esse respeito Reis (2008) também argumenta que se o 

repertório não for do conhecimento dos alunos poderá acarretar em um alto teor de 

rejeição, como comprovado em sua pesquisa sobre o repertório do PAS, que em sua 

maioria eram músicas desconhecidas dos alunos. 

Esse questionário foi realizado com o intuito de saber o que os alunos 

ouviam, com que freqüência e o que queriam aprender em aulas de música a fim de 

nortear a prática pedagógica das oficinas que foram desenvolvidas na fase seguinte 

do projeto. Sabendo mais sobre esses dados, foi possível fazer atividades que 

conduzissem a uma apreciação atenta com uma compreensão musical significativa 

(BARBOSA e FRANÇA, 2009). Também foi possível prever um repertório a ser 

trabalhado que fosse ligado ao que eles gostam (GALIZIA, 2009), partindo do que 

eles já estão acostumados e relacionando com outro tipo de repertório, no caso, a 

música instrumental. 
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4.2 Análise do questionário avaliativo da oficina 

 

 Após uma dinâmica de apresentação ritmada, foi explicado aos alunos sobre 

divisão e acentuação métrica e foi desenvolvida uma atividade com 

acompanhamentos percussivos para músicas de sua preferência levando em 

consideração o que havíamos praticado anteriormente.  

 Não foi possível trabalhar todos os conteúdos inicialmente propostos para as 

oficinas devido ao tempo limitado. Na apresentação ritmada deveriam ter sido 

inseridos os outros conteúdos, que foram explicados oralmente, sem a prática. 

Dessa forma, optou-se por dar ênfase em um aspecto que foi considerado relevante 

nas respostas dos alunos no questionário diagnóstico: o ritmo.  

 Em suas criações, os alunos re-arranjaram músicas que eram de seu 

contexto utilizando andamentos, ritmos e dinâmicas diferentes, demonstrando um 

bom envolvimento musical. Durante as apresentações, por vezes alguns grupos se 

perdiam um pouco no ritmo, mas logo se encontravam e continuavam a música. 

 Após a apresentação dos grupos foi realizado o questionário avaliativo da 

oficina e a aceitação dos alunos foi muito boa. Deram muitas sugestões para 

melhorar a atividade pedagógico-musical, mas sempre frisando que haviam gostado 

da prática.  

 

4. 2.1 Quanto à avaliação das atividades realizadas na oficina 

 

 As atividades que tiveram maior aprovação foram: criação de ritmo (21 

alunos, 39%), apresentação dos trabalhos (18 alunos, 33%), percussão corporal (16 

alunos, 30%), execução de melodia com marcação (10 alunos, 19%). No entanto 

elas eram relativamente as mesmas, porém as notas dadas pelos alunos foram 

diversificadas. Isso pode ter acontecido, pois um aluno pensou mais em criar um 

ritmo, outro na percussão corporal que faria, outro na melodia, etc. o que revela que 

pensaram de forma individual na confecção dos trabalhos, cada um com sua parte, 

mas que convergiram mais em relação ao ritmo e a apresentação dos trabalhos, 

esse último na unidade do grupo. A apresentação ritmada inicial foi considerada a 

menos agradável, pois apenas 7 alunos (13%) manifestaram ter gostado da 

atividade.  
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 No questionário de vivência musical os alunos responderam que quando 

ouviam uma música prestavam atenção mais na letra e no ritmo, o que está 

fortemente ligado à atividade de criação de ritmos para uma melodia que os alunos 

mais gostaram. Outro fator que levou a essa alta taxa de aprovação foi a 

possibilidade de os alunos trabalharem execução e composição, levando-os a um 

crescimento musical (SWANWICK, 1979 apud SWANWICK e FRANÇA, 2002). Suas 

criações em forma de arranjos contribuíram na sistematização de conteúdos 

musicais trabalhados, conforme afirmam Rodrigues e Araújo (2007) em seu trabalho 

sobre a importância das oficinas de música oferecidas no curso de bacharelado em 

Arte e Mídia da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG. Os autores 

afirmam também a importância do processo de criação musical dentro das oficinas 

de música. 

 

Tabela 1 – Percentual de aprovação das atividades realizadas nas oficinas 

Atividade Nº de alunos % 

Criação de ritmo 21 39 

Apresentação dos trabalhos 18 33 

Percussão corporal 16 30 

Execução de melodia com marcação 10 19 

Apresentação ritmada 7 13 

Total de alunos 56  

 Fonte – Respostas do questionário avaliativo das oficinas 

  

4.2.2 Quanto aos conteúdos 

 

 Boa parte dos alunos (34 alunos, 35%) achou proveitosa a conversa sobre os 

conteúdos trabalhados na oficina. Talvez esse percentual não tenha sido maior pela 

falta de abordagem prática de alguns assuntos que foram deixados de ser 

trabalhados pela falta de tempo, como já apontado acima, e também porque a 

experiência realizada aponta que os alunos preferem realizar as atividades a 

conversar sobre elas.  

 Mesmo as repostas dos alunos quanto as atividades terem sido diversas, 

quando questionados sobre o que acharam da criação musical, 34 alunos disseram 
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ter sido muito bom (63%), 16 alunos responderam bom (30%), 1 aluno respondeu 

regular (2%) e apenas 2 alunos responderam ruim (4%).  

 Quando solicitados a justificarem a resposta, os que acharam bom, regular ou 

ruim, disseram que o trabalho não ficou bom pela falta de interação por parte do 

grupo. Percebe-se preocupação dos alunos com o envolvimento e comprometimento 

de todos. Algumas respostas sugerem essa percepção: “porque alguns grupos não 

foram bem” (Turma A Q nº 21), e “se tivessem se empenhado teria ficado melhor.” 

(Turma A Q nº 30).  

 Os respondentes que escolheram muito bom justificaram com base em 

respostas afetivas, relacionadas ao conhecimento musical e de interação sociais: “foi 

divertido” (Turma B Q nº 35) e “porque aprenderam vários ritmos” (Turma B Q nº 28) 

e interagiram bastante entre eles, “porque criaram músicas diferentes e com ritmos 

também diferentes e colaboraram com todo o trabalho musical.” (Turma A Q nº 40).  

 As respostas demonstram que houve desenvolvimento musical e 

aprendizagem colaborativa, pois criaram ritmos, colaboraram com todo o trabalho 

musical e interagiram entre eles. Para realizar esse tipo de trabalho é necessário 

que o aluno seja assistido e que suas atitudes sejam dirigidas a fim de conseguirem 

um bom resultado musical, como afirmam Barbosa e França (2009). 

 

4.2.3 Quanto às sugestões 

 

 A última questão do questionário solicitava que os respondentes dessem 

sugestões para melhorar a oficina. A maioria achou que estava bom assim, “bem 

dinâmica e divertida”, falaram para “fazer esse tipo de trabalho mais vezes.”, entre 

outros. 

 Dentre algumas sugestões, destacam respostas que sugerem o interesse na 

criação musical e de instrumentos e, na exploração e manipulação de conteúdos 

musicais (ritmo) e sons: “poderia haver criação de outros ritmos para os ritmos 

criados” (Turma B Q nº 45), “melhorar e ter mais criações de ritmos” (Turma A Q nº 

35), “mostrar que tipos de ritmos conseguimos com o corpo” (Turma B Q nº 37), 

“criação de instrumentos feitos de sucata” (Turma A Q nº 31) e uma “maior 

organização por parte dos alunos.” (Turma A Q nº 17). Como escolheram seu 

próprio repertório, em nenhum momento os alunos questionaram sobre esse 
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aspecto, mas se sentiram motivados trabalhando com músicas de seu contexto 

(GALIZIA, 2009; REIS, 2008). 

 

4.3 Análise do questionário avaliativo do recital e material didático 

 

 Para avaliar o recital e o material didático entregue para auxiliar a 

compreensão das peças que seriam executadas foi aplicado um questionário com 

perguntas fechadas e abertas aos participantes.  

 

4.3.1 Quanto a métrica das músicas 

 

A primeira pergunta solicitava que o aluno respondesse se havia conseguido 

identificar a métrica das peças executadas e dizer qual era essa métrica (binária, 

ternária ou quaternária) (APÊNDICE F). A Tabela 2 demonstra o percentual de 

respostas dadas ao questionário em relação à identificação de métrica das músicas 

executadas. 

 

Tabela 2 – Percentual de identificação de métrica das músicas executadas 

Peça  Nº de alunos % 

Atirei o pau no gato 36 88 

Minuetto 36 88 

Valsinha 34 83 

My heart Will go on 33 80 

Yesterday 30 73 

Lua branca 28 68 

Total de alunos 56  

Fonte – Respostas do questionário avaliativo do recital e material didático 

 

 Mesmo a maioria dos participantes tendo dito que conseguiu identificar a 

métrica, analisando as respostas sobre a identificação do compasso, verifica-se que 

cerca de 50% errou a divisão métrica da música. 

Outro dado levantado com as respostas sobre ritmo é no mínimo intrigante, 

pois 96% dos alunos disseram ter conseguido acompanhar as músicas com o ritmo. 
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Apenas um disse que não conseguiu acompanhar (2%). Alguns alunos parecem não 

ter conseguido identificar a relação da contagem feita na interação com o público no 

recital e a métrica das peças, apesar de isso ter sido explicado tanto oralmente 

como apontado no panfleto.  

 

4.3.2 Quanto ao material didático 

 

 Quando perguntados sobre o material didático, 41 alunos (89%) responderam 

que o panfleto ajudou na identificação da métrica e 3 disseram que não (7%). 43 

alunos afirmaram que o texto do panfleto estava claro (93%) e 1 respondeu que não 

(2%). 35 alunos acharam o assunto interessante (76%), 10 acharam o assunto mais 

ou menos interessante (22%) e apenas 1 aluno achou o assunto ruim (2%). No 

entanto, esse recurso foi o menos votado sobre o que mais chamou a atenção no 

recital (4%).  

 Levando em consideração que os alunos observaram o panfleto para 

identificar a métrica das músicas, isso reflete que o objetivo da entrega do material 

didático foi alcançado, pois serviu de apoio para chamar a atenção dos alunos para 

o conteúdo musical presente nas peças (OLIVEIRA, 2005). 

 

Tabela 3 – Percentual de satisfação quanto ao material didático 

Discriminação   Nº de alunos % 

Assunto claro 43 93 

Ajuda na identificação da métrica 41 89 

Assunto interessante 35 76 

Total de alunos 56  

Fonte - Respostas do questionário avaliativo do recital e material didático 

 

4.3.3 Quanto ao Recital 

 

 Em primeiro lugar no gosto dos alunos ficou a execução das peças musicais 

(26 alunos, 57%), em segundo as peças musicais (17 alunos, 37%) e em terceiro a 

interação como público (6 alunos, 13%).  
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 Quando perguntados sobre a peça que mais gostaram, a maioria respondeu 

“My heart will on” (31 alunos, 67%). Entre as justificativas apresentaram que 

gostaram porque era “romântica e bastante conhecida”, “porque deixa a pessoa 

calma”, entre outras. 9 alunos gostaram de “Yesterday” (20%), 8 alunos da “Atirei o 

pau no gato” (17%), 4 alunos do “Minuetto” (9%), 3 alunos da “Valsinha” (7%) e 2 

alunos da peça “Lua Branca” (4%). 

 Levando em consideração o pensamento de Barbosa e França (2009) que os 

alunos têm um melhor desempenho quando a atividade musical é direcionada, 

vemos na interação do público com o repertório do recital um exemplo disso. 

Quando lhes foi pedido que acompanhassem a música com uma determinada 

contagem, a maioria respondeu que conseguiu realizar, mesmo não tendo 

conseguido relacionar essa contagem com a divisão métrica da música. Essa 

atividade também demonstra que os alunos conseguiram apreciar as músicas de 

forma consciente (SWANWICK e FRANÇA, 2002), pois quando contavam, também 

prestavam atenção à execução das peças para conseguirem uma sincronia entre o 

que ouviam e o que realizavam.  

 Muitos alunos responderam que gostaram mais das músicas que já 

conheciam. Um fato que despertou a curiosidade deles foi a execução instrumental 

dessas músicas de uma forma não muito habitual do que estão acostumados, a 

música instrumental. Tanaka e de Brito (2008) apontam que é uma boa estratégia 

estimular essa curiosidade dos alunos com temas distintos, como música popular e 

instrumental, no caso, desse projeto. Já a resposta dos alunos sobre as peças 

(apenas 17 alunos gostaram, 37%) é devido ao desconhecimento sobre elas (REIS, 

2008), pois conforme Santos (2010) a construção do gosto é um processo que surge 

da relação do ouvinte com a música. 

 Durante a oficina e o recital, um assunto bastante marcante foi sobre o ritmo 

de diversas músicas. Essa foi uma estratégia para utilizar o que os alunos têm de 

mais marcante, que é a forte noção de ritmo das músicas que ouvem e relacionar 

com as peças apresentadas a eles durante o recital. Foi inserido um novo repertório 

no universo musical dos alunos, construído esse elo entre a música que ouvem e a 

música instrumental, proporcionando ainda um crescimento desse senso rítmico e 

consequente desenvolvimento musical levando-os a apreciarem atentamente as 

músicas a eles apresentadas (KRÜGER; HENTSCHKE, 2003). 
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Tabela 4 – Percentual de satisfação quanto as atividades do recital 

Discriminação   Nº de alunos % 

Execução das peças 26 57 

Peças musicais 17 37 

Interação com o público 6 13 

Material didático 2 4 

Total de alunos 56  

Fonte - Respostas do questionário avaliativo do recital e material didático 

 

4.4 Análise das entrevistas 

 

 Foram realizadas duas entrevistas com perguntas abertas para averiguar se 

os alunos conseguiram identificar a relação dos conteúdos trabalhados na oficina e 

no recital. As duas entrevistadas, que aqui serão denominadas aluna A e aluna B, 

disseram que conseguiram identificar essa relação. Falaram que conseguiram 

perceber a relação dos ritmos trabalhados na oficina e no recital, que as oficinas 

“contribuíram para entender o ritmo” (aluna A), a contagem realizada em ambos os 

trabalhos, “as batidas 1-2, 1-2-3 e 1-2-3-4 e pra identificar como vai acelerando o 

ritmo da música” (aluna A), falando sobre o andamento musical. Quando 

perguntadas sobre o que mais chamou a atenção nas músicas, a aluna B respondeu 

que foi “o ritmo, a melodia, a harmonia e a intensidade”, mesmo esses três últimos 

aspectos não terem sido trabalhados nas oficinas. Talvez trouxeram esse 

conhecimento musical de sua vivência com música antes do projeto, pois alguns 

alunos haviam respondido no questionário de vivência que já tiveram aulas de 

música em outra ocasião.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Analisando os dados coletados através dos questionários avaliativos do 

projeto, considera-se que o objetivo de ampliar a escuta musical de jovens por meio 

de atividades para formação de plateia e analisar a relevância das ações realizadas 

para a ampliação da escuta musical foi alcançado. Os alunos tiveram contato com a 

música instrumental, diferente dos gêneros que estão acostumados, as fornecidas 

pela mídia comercial, através de atividades que relacionaram esses diferentes 

estilos musicais com algo que eles têm de mais próximo, elementos musicais como 

o ritmo e a melodia. Para realizar as atividades foram levados em consideração o 

que os alunos apontavam como senso comum no questionário de vivência musical, 

como a pouca experiência com aulas de música, o estilo preferido, o que mais 

percebiam em uma música ao ouvi-la a fim de conduzi-los a uma maior apreciação 

musical, partindo do que já sabiam e do que mais estavam familiarizados para um 

novo repertório. Sua vivência musical foi aprimorada através das oficinas com 

atividades que promoveram criação e execução musical com suas músicas 

preferidas mediante orientação e condução para um trabalho musical consciente. 

Durante o recital, a maioria dos alunos interagiu com bastante atenção e 

entusiasmo, mesmo as peças não sendo de seu contexto. No questionário avaliativo 

responderam que gostaram da execução das peças e que conseguiram acompanhar 

as músicas com seus respectivos ritmos, demonstrando uma grande aceitação do 

novo repertório e que as atividades das oficinas contribuíram para ajudar os alunos a 

relacionar os conteúdos presentes nas músicas que eles ouvem ao novo repertório, 

a música instrumental. Ainda que a maioria não relacionou os ritmos das músicas 

com a contagem métrica, observando-os, percebeu-se que apreciavam atentamente 

as obras, pois conseguiam acompanhar a execução das músicas com andamentos e 

dinâmicas diferentes, demonstrando que entenderam na prática musical e que as 

atividades das oficinas contribuíram para essa assimilação.  A curiosidade foi outro 

fator que contribuiu nesse desenvolvimento musical, pois apreciaram músicas 

populares em um estilo diferente do que estão acostumados, a música instrumental. 

A reposta das entrevistadas trouxe questões muito intrigantes que devem ser 

levadas em consideração em trabalhos dessa natureza. Quando perguntadas sobre 

o que mais chamou sua atenção no recital, deram respostas acerca de aspectos 
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como harmonia, intensidade, melodia, que embora de certa forma explanadas nas 

oficinas não foram trabalhadas na prática musical. 
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APÊNDICE A 

REPERTÓRIO E CONTEÚDO 

 Dentre o repertório que será apresentado aos alunos há peças populares com 

arranjos de música de concerto clássicos. As peças musicais escolhidas são de fácil 

identificação, tanto melódica quando rítmica, que serão explorados levando em 

consideração a vivência musical dos alunos.  Nas obras clássicas serão abordados 

elementos musicais como dinâmicas, repetições, ritmos, pausas, tonalidades, entre 

outros. 

 Essa prática levará o aluno a ter contato com a música erudita ou de concerto 

ligada à sua vivência musical, o popular, além de promover o desenvolvimento de 

habilidades musicais inerentes a eles. 

 

QUADRO REPERTÓRIO - CONTEÚDO 

REPERTÓRIO 
SOLO  

CONTEÚDO JUSTIFICATIVA 
 

1. Folclore 
brasileiro – Atirei o 
pau no gato 
(arranjo em baião) 

 Ritmo de baião; 

 Folclore brasileiro. 

Por ser uma peça bastante 
conhecida, o contraste do 
ritmo e do estilo é bem visível. 

2. Alexander 
Reinagle - Minuetto 

 Staccato – 
articulação sonora 
– diferenciar entre 
legato e staccato; 

 Compasso 
ternário; 

 Dinâmica – 
variação de forte 
Piano; 

 Andamento; 

 Repetição – 
elemento que 
favorece a 
compreensão da 
estrutura musical. 

Apesar de ser uma peça 
bastante simples, ela possui 
conteúdos perceptíveis à 
audição. Temos notas com 
staccato, dinâmicas como f e 
p e duas repetições. O 
andamento dela também 
pode ser uma ponte para 
discussões acerca do 
assunto. O compasso ternário 
se diferencia da primeira 
peça. 

3. James Horner / 
Will Jennings – My 
Heart Will Go On 

 Intervalo de 8ª 
ascendente; 

 Compasso 
quaternário. 

A introdução da música é feita 
em uma oitava ascendente do 
teclado (intervalo de oitava 
ascendente). Por ser uma 
música bem conhecida é 
possível a interação com o 
público, até mesmo uma 
abordagem de seu compasso 
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quaternário. 

4. Francisca 
Gonzaga – Lua 
branca 

 Compasso binário. 
 

A música está em compasso 
binário, que se pode frisar as 
semelhanças com a primeira 
peça tocada, que também 
está no mesmo compasso. 

5.  Lennon / 
McCartney 
Yesterday 

 Ritmo de balada 
pop (compasso 
quaternário); 

 Andamento.  

A música é executada em 
ritmo de balada (compasso 
quaternário) e é de 
andamento moderado. 
Mesmo compasso da terceira 
música que servirá também 
para fazer comparações de 
ritmo. 

6. Chico Buarque e 
Vinícius de Moraes 
- Valsinha 

 Ritmo de valsa 
(compasso 
ternário); 

É executada em ritmo de 
valsa (compasso ternário), 
que será comparada com a 
peça “Minuetto” de mesmo 
compasso. 
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APÊNDICE B 

QUESTIONÁRIO DE VIVÊNCIA MUSICAL 

Este questionário faz parte de um trabalho sobre apreciação musical e sua resposta 
é de fundamental importância. Por favor, responda a todas as questões. Quando for 
o caso, poderão ser marcadas mais de uma questão. 
Nome Completo:_____________________________________________________ 
Colégio/ Escola: _____________________________________________________ 
Série:______         Turma:______             Idade:______       
Data:____/____/____ 
Você tem ou já teve aulas de música? 
(  ) Sim  (  ) Não 
Gosta de ouvir música? 
(  ) Sim (  ) Não 
Por que você gosta de ouvir música? 
(  ) dançar 
(  ) relaxar 
(  ) cantar 
(  ) curtir 
(  ) outros:__________________________________________ 
Você escuta música todos os dias? 
( ) sim   ( ) não 
Onde?  
(  ) em casa  
(  ) escola 
(  ) carro 
(  ) igreja 
(  ) outros:__________________________________________ 
Diga dois tipos, estilos de música que mais gosta atualmente 
____________________________  e  __________________________ 
Você prefere música: 
(  ) instrumental  
(  ) cantada 
(  ) outros:___________________________________________ 
Quando você ouve música, em que presta atenção? 
(  ) letra 
(  ) melodia 
(  ) instrumentos 
(  ) voz do cantor(a) 
(  ) ritmo 
(  ) andamento 
(  ) harmonia 
(  ) outros:___________________________________________ 
Gostaria de ter aulas de música em sua escola? 
( ) Sim ( ) Não 
O que gostaria de aprender: 
(  ) tocar instrumento - Qual?_____________________________ 
(  ) cantar 
(  ) teoria musical 
Que tipo de músicas gostaria de estudar em sua escola? 
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(  ) música popular 
(  ) música clássica 
(  ) outros:____________________________________________ 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO PARA A OFICINA 

Duração: 2 horas (duas horas para cada turma totalizando quatro) 

1 - Apresentação dos alunos e conteúdo a ser trabalhado 

Com a turma em pé e em círculo começaremos uma marcação com o pé. Os alunos 

vão se apresentando conforme o ritmo do pé, dizendo nome, de onde veio e algo 

que gosta (Sou a Maria, vim da Bahia e gosto de farinha) tudo rimado, podem 

inventar. No meio de cada apresentação executaremos palmas demonstrando 

pausas. Podem ser introduzidas dinâmicas, como piano, forte, etc. No meio das 

apresentações também faremos marcações em compassos binários, ternários e 

quaternários. 

2 - Criação de melodia para ritmo dado 

1º passo – Analisar junto com os alunos o que fizemos na atividade anterior, na 

marcação do ritmo com pé e palmas. Comentar que podemos fazer variações 

dessas marcações de ritmos binários, ternários e quaternários em percussão 

corporal (pés, mãos, peito, coxas, etc.);  

2º passo - Dividir os alunos em grupos de no máximo cinco integrantes; 

3º passo - Distribuir uma marcação para cada grupo (binária, ternária e quaternária); 

4º passo - Cada grupo deverá criar uma marcação e encaixar uma música 

conhecida deles, pode ser bem simples. Uns fazem a marcação, outros a melodia. 

Podem variar a marcação, fazer repetições com ou sem variações na melodia, 

introduzir dinâmicas, etc. 

5º passo - Apresentação dos grupos. 

6º passo – Conversa sobre o conteúdo trabalhado (ritmos, percussão corporal, 

dinâmicas, repetições e variações, etc). 
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APÊNDICE D 
Interação com o público no recital 

 Começarei apresentando todas as peças que executarei. Após isso, falarei 

um pouco sobre a peça “Atirei o pau no gato”, que estava em compasso quaternário, 

mas que fiz um arranjo em ritmo de baião para ela e ficou em compasso binário, 

então a executarei. Para o “Minuetto”, explicarei que é uma peça em compasso 

ternário e pedirei que contem um, dois, três, para que eu execute. Falarei que no 

início ela é forte, mas que precisarão prestar atenção, pois depois da repetição ela 

se tornará piano, ao que devem obedecer em sua contagem. Para a peça “My Heart 

Will Go On”, explicarei que está em compasso quaternário, que deverão contar um, 

dois, três, quatro. Falarei que ela começa em uma oitava acima. Para o “Arabesque” 

pedirei que prestem atenção no ritmo. Ao final da execução perguntarei se 

observaram o ritmo, se eu já havia executado alguma peça com ele. Explicarei que 

como o “Atirei o pau no gato” ela está em compasso binário. O mesmo acontecerá 

com “Yesterday” que compararei com a peça “My Heart Will Go On” e com a 

“Valsinha” que será comparada com o “Minuetto”, só que nessa (Valsinha) há uma 

diferença com as figuras de valor em colcheias ao invés de semínimas (Minuetto). 
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APÊNDICE E 
QUESTIONÁRIO PARA AVALIAR A OFICINA 

Turma:______________   Sexo: (  ) masculino (  ) feminino   Idade: ________ 

1. Atribua um valor de 1 a 4 para atividade que você participou. Marque 0 se não 

participou da atividade: 

0 – Não participou    1 – Ruim    2 – Regular    3 – Bom    4 – Muito bom 

(   ) Apresentação rimada 

(   ) Percussão corporal 

(   ) Criação de ritmo 

(   ) Execução de melodia com marcação 

(   ) Criação de dinâmicas 

(   ) Criação de repetições e variações 

(   ) Apresentação dos trabalhos 

(   ) Conversa sobre os conteúdos trabalhados. 

2. O que você achou da criação musical? 

(  ) Ruim  (  ) Regular  (  ) Bom  (  ) Muito bom 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Você tem alguma sugestão para melhorar a oficina? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Obrigada por participar da oficina e responder ao questionário! 
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APÊNDICE F 
QUESTIONÁRIO PARA AVALIAR O RECITAL E MATERIAL DIDÁTICO 

 

Turma:______________   Sexo: (  ) masculino (  ) feminino   Idade: ________ 

1. Você conseguiu identificar alguma métrica (compasso binário (conta-se 1, 2), 
ternário (conta-se 1, 2, 3) ou quaternário (conta-se 1, 2, 3, 4)) que trabalhou na 
oficina nas músicas abaixo? 
Atirei o pau no gato (   ) sim    (   ) não     
Se sim, qual? _______________________ 
Minuetto (   ) sim    (   ) não     
Se sim, qual? _______________________ 
My Heart Will Go On (   ) sim    (   ) não     
Se sim, qual? _______________________ 
Lua branca (   ) sim    (   ) não     
Se sim, qual? _______________________ 
Yesterday (   ) sim    (   ) não     
Se sim, qual? _______________________ 
Valsinha (   ) sim    (   ) não     
Se sim, qual? _______________________ 
2. O panfleto entregue ajudou nessa identificação de métrica? 
(  ) sim                   (  ) não 
3. Qual das peças do recital você mais gostou: 
(  ) Atirei o pau no gato 
(  ) Minuetto 
(  ) My Heart Will Go On 
(  ) Arabesque 
(  ) Yesterday 
(  ) Valsinha 
Justifique. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
4. Você conseguiu acompanhar algumas músicas com o ritmo? 
(   ) sim (   ) não 
5. O que mais chamou a atenção no recital? 
(  ) Peças musicais 
(  ) Execução das peças 
(  ) Panfleto 
(  ) Interação com o público 
(  ) Outro: _________________________________________________ 
6. O texto apresentado no panfleto entregue no recital estava claro? 
(  ) sim        (  ) não 
7. Você achou o assunto do panfleto interessante? 
(  ) sim              (  ) não                (  ) mais ou menos 
Obrigada por participar do recital e responder ao questionário! 
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APÊNDICE G 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Você conseguiu perceber a relação dos conteúdos trabalhados na oficina e os 

trabalhados no recital? O que você acha que é bem marcante nas peças tocadas no 

recital? Em que as oficinas contribuírem para você entender as peças executadas? 

Quais conteúdos você conseguiu identificar? Que elementos trabalhados nas 

oficinas você identificou no concerto? O que te chamou mais atenção na música de 

concerto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

APÊNDICE H 

ROTEIRO PARA O MATERIAL DIDÁTICO 
 

O ritmo 

O ritmo na vida humana 

A vida do homem é cercada de acontecimentos rítmicos o tempo todo. Começando 

na gestação, com o bater do coração, depois com outras frequências biológicas, 

como as do respirar, piscar os olhos, caminhar, os acontecimentos repetidos de 

sono e vigília. 

As frequências biológicas do próprio corpo foram fundamentais para as noções de 

tempo e a criação do relógio, bem como no desenvolvimento de artes relacionadas 

ao tempo, como a música, a poesia, a dança.  

O ritmo na música 

A música ocidental tem sua organização baseada em uma alternância de sons fortes 

e fracos, regulares e repetitivos (como as batidas do coração). A regularidade 

desses sons é chamada de pulso, batida, tempo ou andamento. 

Atirei o pau no gato 

Cantigas de roda e cirandas são brincadeiras infantis onde tipicamente as crianças 

formam uma roda de mãos dadas e cantam melodias folclóricas. São uma grande 

expressão folclórica. O compasso mais utilizado é o binário, porém não raramente 

também o ternário e o quaternário. Nesse caso, o compasso utilizado foi o binário, 

porém a música original é em compasso quaternário. 

Minuetto 

Compositor: Alexander Reinagle - (B. Portsmouth, Inglaterra, 23 de abril de 1756 - d. 

Baltimore, Estados Unidos, 21 de setembro de 1809). O Minuetto é uma peça 

em compasso ternário (que se conta: um-dois-três). Nos primeiros compassos dela 

observa-se claramente isso através das notas executadas em staccato pela mão 

direita. No início ela é bem forte (forte) e na segunda parte torna-se menos intensa 

(piano). Para uma boa apreciação, a execução não deve ser nem muito lenta, nem 

muito rápida (Andante). 

My Heart Will Go On 

"My Heart Will Go On" é a canção tema do filme de 1997 Titanic. Com música por 

James Horner e letra por Will Jennings, que  foi gravada por Céline Dion. 



 43 

Horner originalmente compôs a canção como sendo apenas uma música de fundo 

que tocaria em várias cenas de Titanic. Ele então queria que houvesse uma versão 

cantada.  Quando Céline Dion ouviu a música pela primeira vez, inicialmente ela não 

aceitou gravá-la. Foi seu marido e empresário, René Angélil, que a convenceu a 

gravar uma versão demo. Está em compasso quaternário (conta-se um-dois-três-

quatro). A introdução da música é executada uma oitava acima, tornando-se mais 

aguda. Podemos perceber ao final uma repetição e a variação da música para sua 

conclusão. 

Lua Branca 

Francisca Edwiges Gonzaga, a Chiquinha Gonzaga (1847 - 1935), era filha de José 

Basileu Gonzaga, general do Exército Imperial Brasileiro e de Rosa Maria Neves de 

Lima, uma negra muito humilde. Inicia, aos 11 anos, sua carreira de compositora 

com uma música natalina, Canção dos Pastores. Lua Branca é uma música bastante 

romântica e em compasso binário 

“Ó, lua branca de fulgores e de encanto 

Se é verdade que ao amor tu dás abrigo 

Vem tirar dos olhos meus o pranto 

Ai, vem matar essa paixão que anda comigo.” 

Yesterday - Lennon / McCartney 

A letra de "Yesterday" é uma das mais simbólicas canções de Paul McCartney e dos 

Beatles. Num dia de 1963, no início da carreira dos Beatles, Paul McCartney, 21 

anos, acordou de manhã com a melodia na cabeça e sentou-se imediatamente ao 

piano a tocá-la. Trata-se de uma música bem popular tocada em acordes, em 

compasso quaternário e bastante romântica. No decorrer da mesma há repetições e 

conseqüentes variações na melodia. 

Valsinha (1971) - Chico Buarque e Vinícius de Moraes 

Valsinha 

Um dia ele chegou tão diferente 

  Do seu jeito de sempre chegar, 

    Olhou-a dum jeito muito mais quente 

Do que sempre costumava olhar, 

E não maldisse a vida tanto 

   Quanto era seu jeito de sempre falar, 

E nem deixou-a só num canto, 
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Pra seu grande espanto 

Convidou-a pra rodar. 

Então ela se fez bonita 

   Como há muito tempo não queria ousar 

Com seu vestido decotado, 

 Cheirando a guardado de tanto esperar. 

Depois os dois deram-se os braços 

Como há muito tempo 

não se usava dar 

E cheios de ternura e graça 

Foram para a praça 

 E começaram a se abraçar... 

 

Valsinha, uma canção de Chico Buarque de Holanda dedicada a um movimento 

social dos anos 70 denominado hippie, pregava a liberdade de ação do indivíduo. 

Seu nome já diz tudo: Valsinha. É composta em compasso ternário, como todas as 

valsas. Também trata-se de uma música popular tocada em acordes que formam a 

base para a melodia. A segunda parte é uma variação da primeira 
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Glossário  

 Acorde - é a escrita ou execução de duas ou mais notas simultaneamente. 

 Andante - velocidade do andar humano, amável e elegante. 

 Baixo - a parte mais grave do que as demais. 

 Caráter expressivo - é o conjunto de todas as características de 

uma composição musical que podem variar de acordo com a interpretação. 

 Compasso - é uma forma de dividir quantitativamente em grupos os sons de 

uma composição musical com base em pulsos e repousos. 

 Melodia - organização sonora de alturas e durações em estruturas com 

sentido musical.   

 Métrica: é a divisão de uma linha musical em compassos marcados por 

tempos fortes e fracos, representada na notação musical ocidental por um símbolo 

chamado de fórmula de compasso. 

 Oitava - uma sequencia de notas na qual a oitava nota será igual à primeira. 

 Pausa - é um intervalo de silêncio em uma peça de música. 

 Ritmo - organização de durações do som em estruturas e padrões com 

sentido musical.  

 Soprano - é o nome do registro da voz (ou naipe) feminina mais aguda.   

 Staccato - designa um tipo de fraseio ou de articulação no qual as notas e os 

motivos das frases musicais devem ser executadas com suspensões entre elas 

(destacadas), ficando as notas com curta duração. 

 Tonalidade - é um sistema de sons baseados nas Escalas maior, menor, 

menor harmônica e menor melódica, onde os graus da escala são observados de 

acordo com sua função dentro da harmonia. 

 Valsa - é uma dança de compasso ternário, ou seja, tem três tempos, sendo o 

primeiro tempo forte e os demais fracos. A origem da palavra vem do alemão 

waltzen, que quer dizer dar voltas. 

 Variação - é uma técnica formal em que o material é alterado durante 

várias repetições com mudanças. 

http://www.mundocultural.com.br/analise/valsinha.PDF
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APÊNDICE I 

ROTEIRO DE FILMAGEM 

 Todas as atividades da oficina serão filmadas em partes. 

 O recital será todo gravado. 

 As entrevistas também devem ser filmadas para posterior análise. 

 


