
 
 

 

 

Universidade de Brasília – UnB 
Decanato de Ensino de Graduação 

Universidade Aberta do Brasil – UAB 
Instituto de Artes – IDA 

Departamento de Música 
Curso de Licenciatura em Música a Distância 

 

 

 

 

RECITAL DIDÁTICO: AÇÕES PEDAGÓGICAS E 

AMPLIAÇÃO DA VIVÊNCIA MUSICAL 

 

 

 

Classedonio da Silva Moraes 

Francisco Adonias da Silva Morais 

Jairo Antônio de Souza Oliveira 

Marlon Charles da Costa Pinheiro 

 

 

 

 

 

Cruzeiro do Sul/AC, dezembro de 2011 

  



 
 

Classedonio da Silva Moraes 

Francisco Adonias da Silva Morais 

Jairo Antônio de Souza Oliveira 

Marlon Charles da Costa Pinheiro 

 

 

 

 

RECITAL DIDÁTICO: AÇÕES PEDAGÓGICAS E 

AMPLIAÇÃO DA VIVÊNCIA MUSICAL 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de 
Música para a obtenção do título de 
Licenciatura em Música da Universidade 
de Brasília, sob a orientação da Profª. Drª. 
Maria Cristina de Carvalho Cascelli de 
Azevedo. 

 

 

 

 

 

 

 

Cruzeiro do Sul/AC, dezembro de 2011 

 



 
 

RESUMO 

 

 

 Este projeto teve como objetivo geral analisar de que forma uma proposta de 

recital didático pode ser utilizado para ampliar a escuta musical dos alunos, no 

ambiente escolar, considerando a relação entre o que eles ouvem e os estilos que 

não fazem parte de seu universo musical, a partir da associação entre o seu 

conhecimento musical intuitivo e o repertório do concerto didático. O Projeto foi 

desenvolvido em uma escola pública de Cruzeiro do Sul/AC, no segundo semestre 

de 2011 e se fundamenta em literatura sobre Formação de Plateia e no conceito de 

escuta atenta. Trata-se de pesquisa-ação desenvolvida com alunos do Ensino 

Fundamental, na faixa etária entre 11 e 15 anos. Para cumprir os objetivos do 

trabalho foram elaboradas oficinas de musica e um recital didático. Como 

instrumentos de coleta de dados, foram aplicados 3 questionários, a saber: 1) 

questionário diagnóstico no qual foi investigada a vivência musical dos alunos, suas 

preferências e a forma como ouvem música; 2) questionário de avaliação das 

oficinas e 3) questionário de avaliação do recital didático, cujos objetivos foram 

conhecer as impressões e opiniões dos participantes quanto a oficina de música e 

recital didático. Os resultados mostram que as oficinas e o recital despertaram o 

interesse por músicas que não faziam parte de sua vivência, possibilitaram novas 

formas de envolvimento com a música e contribuiu para a formação crítica sobre a 

música ouvida. 

 

Palavras-chave: recital didático, formação de plateia, apreciação musical, 

preferências musicais, oficina de música, educação musical. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

 The project "Didactic Recital: Music teaching and learning in audience 

listening" aimed to analyze how a didactic recital can be applied to expand students' 

musical listening, at the school environment, considering the relationship between 

what they already hear and the musical genres that are not yet a part of their musical 

universe, considering the association between their intuitive musical knowledge and 

repertoire of the didactic recital. The project was developed in a public school in the 

city of Cruzeiro do Sul – Acre during the second school semester of 2011. It‟s the 

project‟s theoretical framework is based on the literature about audience listening 

and in the concept of active listening. The methodological design is a action-research 

project which was conducted with school-aged participants, aged between 11 and 15 

years-old. In order to meet the objectives of this study, music classes/workshops and 

a didactic recital were prepared. Three questionnaires were used to collect data, 

namely: 1) diagnostic questionnaire in which we investigated the students' previous 

musical experience, their preferences and how they listen to music, 2) assessment 

questionnaire of the music classes/workshops and 3) assessment questionnaire of 

the didactic recital, which aimed to investigate the impressions and opinions of the 

participants about the didactic recital. The results showed that the music 

classes/workshops and the didactic recital were fundamental in getting the attention 

and interest of the participants to songs that were not part of their previous musical 

experience. They also have opened new ways of the participant‟s engagement with 

music as well as contributed in building a critical reflection about the music they 

heard. 

 

Keywords: didactic recital, audience listening, music apprasing, music preferences. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Ouvir música é uma das atividades mais frequentes entre os jovens. Eles 

compram e compartilham CDs, fazem download de músicas da internet, utilizam 

aparelhos de mp3, celulares, rádio e TV para ouvir música, explorando os recursos 

que a tecnologia oferece. O resultado da pesquisa de Willi (2003) sobre vivências 

formais, não-formais e informais dos adolescentes, demonstrou que a música faz 

parte da vida cotidiana dos adolescentes e que há um grande interesse em ampliar 

as experiências e conhecimentos adquiridos. É grande o envolvimento que os 

adolescentes dos nossos dias têm com a música. Além de ouvir música por meio de 

recursos que a tecnologia oferece, eles vivenciam música na Igreja, em shows, em 

determinadas atividades na escola e em vários outros momentos do cotidiano.  

 De modo geral, a literatura tem apontado que a vivência e a experiência 

musical dos estudantes tem acontecido fora dos muros institucionais e não tem sido 

aproveitada pela escola. De acordo com a pesquisa de Willi (2003), como 

educadores musicais, precisamos rever os conceitos relativos ao ensino e à 

aprendizagem de música na escola, e nossas práticas precisam estar mais voltadas 

para escutar e enxergar o que acontece dentro e fora da escola.  

De acordo com as tendências contemporâneas da educação musical, as 

práticas pedagógico-musicais em sala de aula devem privilegiar a integração das 

atividades de apreciação, execução e composição. Em relação à apreciação, é 

importante conhecer as músicas que os alunos gostam de ouvir, mas o professor 

não pode se limitar apenas ao gosto dos alunos. É necessário trabalhar um 

repertório musical variado e diferenciado, mesmo que algumas músicas soem 

estranhas, porque o objetivo dever ser ampliar o repertório musical dos alunos. 

Tanto na apreciação quanto na execução, é necessário “possibilitar outras escutas, 

o estranhamento e o conhecimento de outras melodias” (TORRES, s/d). 

 O projeto “Recital Didático: ações pedagógicas e ampliação da vivência 

musical”, busca relacionar as vivências musicais dos dois ambientes, dentro e fora 

da escola, e os conhecimentos musicais adquiridos, com outras escutas possíveis, 

com músicas que não fazem parte da vivência desses alunos. Como o professor 

deve ser, também, um pesquisador, um problematizador, alguns questionamentos 
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são levantados: de que forma o recital didático pode ser explorado em um trabalho 

educativo-musical no ambiente escolar? Como o recital didático pode contribuir para 

possibilitar novas escutas para os alunos? Como a vivência musical dos alunos pode 

ser explorada na atividade de formação de plateia? Qual o papel da escola na 

formação de plateia? Quais relações podem ser estabelecidas entre a vivência 

musical dos alunos e a formação de plateia? Como a formação musical 

proporcionada pela escola pode contribuir para a formação de plateia? Como o 

recital didático pode ser utilizado para ampliar e transformar a escuta musical dos 

alunos? 

 Partindo dessas questões, este trabalho tem por objetivo geral analisar de 

que forma o recital didático pode ser utilizado para ampliar a escuta musical dos 

alunos, no ambiente escolar, considerando a relação entre o que eles ouvem e os 

estilos que não fazem parte de seu universo musical, a partir da associação entre o 

seu conhecimento musical intuitivo e o repertório do concerto didático. Entre os 

objetivos específicos, estão: despertar o gosto por músicas que não fazem parte da 

vivência musical; analisar de que forma a atividade de formação de platéia pode se 

relacionar com a vivência musical dos alunos; discutir como o Recital Didático pode 

proporcionar novas escutas para os participantes do projeto por meio do seu 

programa; relacionar o trabalho educativo-musical no ambiente escolar com a 

atividade de formação de platéia. 

Quando falamos em recital didático e formação de plateia, precisamos refletir 

sobre a nossa postura em uma apresentação musical e sobre ações didático-

musicais que podem transformar a apreciação passiva numa escuta atenta e crítica. 

Nessa postura, a criatividade do executante é importante na hora de interagir com o 

público, a fim de transformar a apreciação, que não deve adotar uma atitude 

passiva. De acordo com Moreira (2010), ao comentar as idéias de Swanwick, “(...) a 

apreciação é uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento musical 

porque desenvolve a audição crítica e estética do aluno, esta não pode mais ser 

tratada como uma mera audição descompromissada, sem fins construtivos” (p. 290).  

Nesse sentido, o processo de desenvolver uma audição crítica e estética 

pode apontar para várias ações pedagógico-musicais. Dentre elas destacamos o 

trabalho com repertórios que sejam interessantes; a incorporação de outras formas 
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de fonte sonora, como percussão corporal, para envolver e melhorar a apreensão 

dos elementos musicais; a apreciação orientada da plateia e a aprendizagem de um 

trecho da música que possa ser cantado em determinada parte de obra musical, 

apresentada durante uma apresentação ou recital para promover e estimular a 

interação entre o músico e o público. 

O trabalho de Formação de Platéia pode envolver ainda outras ações como 

cursos de formação para professores, palestras interativas, oficinas e concertos 

didáticos. Nas oficinas preparatórias para o recital, por exemplo, podem-se realizar 

atividades que preparem a plateia para interagir na apresentação do recital didático, 

familiarizando o público com diferentes elementos musicais. Com a escuta atenta e 

a participação em oficinas de música podemos desenvolver uma melhor 

compreensão desses elementos. França (2002) cita que “as atividades de 

apreciação devem levar os alunos a focalizarem os materiais sonoros, efeitos, 

gestos expressivos e estrutura da peça, para compreenderem como esses 

elementos são combinados” (p. 13). 

Percebemos que em nossa sociedade a educação musical ainda está em 

processo de estruturação e de ampliação, o que resulta numa diversidade de 

interpretações sobre que músicas utilizar e como trabalhá-las, a fim de promover 

diferentes estéticas e estilos musicais. Como consequência, alguns estilos musicais 

são mais escutados que outros e o músico de um estilo que não seja popular se 

torna pouco atrativo para a plateia. Isso aponta para a falta de conhecimentos 

musicais e critérios para compreender diferentes performances musicais. Torna-se 

relevante construir a familiaridade do público com o novo e ampliar seus 

conhecimentos musicais. Nesse sentido, a interatividade aguça a percepção e se 

constitui um atrativo para o público. Esse é um dos objetivos da formação de plateia, 

transformando apreciação passiva em escuta atenta e desenvolvendo uma melhor 

compreensão musical. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Regiana Blank Willi (2003), apresenta como principal questionamento em sua 

dissertação de mestrado a falta de relacionamento e conhecimento entre os diversos 

processos de aprendizagem musical que ocorrem nos diferentes contextos 

socioculturais ou, mais especificamente, dentro e fora da escola. De acordo com a 

autora, a sociedade atual proporciona uma diversidade de vivências musicais e nem 

sempre há uma relação entre essas vivências e o ensino e aprendizagem escolar de 

música. Em sua pesquisa, foram realizados três estudos de caso com adolescentes 

expostos ao ensino formal de música, e que possuíam experiências musicais em 

bandas. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas e 

observações dos ensaios das bandas. 

Como resultado da pesquisa, percebeu-se a importância dos processos de 

aprendizagem não-formal e informal e também a importância da escola que deveria 

ter o papel de “construir pontes entre o conhecimento formal e as experiências 

cotidianas adquiridas fora dela” (WILLI, 2003, p. 124). De acordo com a autora, o 

ambiente da sala de aula deve ser um espaço capaz de proporcionar experiências 

de aprendizagem e discussões sobre as várias maneiras de vivenciar a música. 

Para que haja uma aprendizagem significativa com o processo de ensino e 

aprendizagem contextualizado é necessário a interação entre os conteúdos 

escolares e as experiências musicais adquiridas pelos alunos. Os estudos de caso 

realizados permitiram verificar o processo de aprendizagem musical de jovens e 

adolescentes, principalmente nos aspectos não-formais e informais, a importância 

das experiências musicais adquiridas fora da sala de aula e a necessidade de 

diálogo entre a escola e essas vivências. Willi (2003) destaca, ainda, como aspecto 

importante de seu trabalho, a possibilidade de sua pesquisa estimular e fertilizar 

novas pesquisas que possam verificar como se dá a aprendizagem em diferentes 

contextos, especialmente fora do espaço da escola, e a relação entre essas 

experiências e o ensino formal de música. No trabalho de formação de plateia é 

importante conhecer os diferentes processos de aprendizagem musical e os 

diferentes espaços onde se dá essa aprendizagem, para estabelecer estratégias de 
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formação de público e proporcionar a formação crítica dos alunos em seus contextos 

sócioculturais. 

França e Swanwick (2002), sob outra perspectiva discutem a importância da 

composição, apreciação e performance como as modalidades centrais do fazer 

musical e relevantes para o ensino e aprendizagem musical. Os autores propõem 

que a educação musical deve promover o crescimento musical dos alunos por meio 

de atividades que proporcionem experiências acessíveis e musicalmente ricas e 

variadas. Para eles, o fundamento de uma educação musicalmente abrangente é a 

integração das modalidades de composição, apreciação e performance.  

Arantes (2006) também cita Swanwick ao falar sobre um dos três 

pressupostos metodológicos utilizados no seu trabalho sobre a aprendizagem 

musical de um grupo de mulheres por meio do violão em grupo:  

Tendo por fundamento a busca por um ensino que promova a 
experiência musical ampla, Swanwick propôs seu modelo, 
originalmente representado pela sigla C(L)A(S)P, ou, em português, 
(T)EC(L)A. O autor prevê então o envolvimento dos alunos em cinco 
categorias de ação: (t)écnica, execução, composição, (l)iteratura e 
apreciação. Contudo, entende que a experiência musical direta é 
alcançada somente por meio de atividades no âmbito da execução, 
composição e apreciação, sendo as demais ações válidas quando 
associadas às de maior interesse. (ARANTES, 2006). 

Em relação a experiência musical, ao contrário do que muitas vezes se 

imagina, o aluno não vem para a escola vazio, mas carrega toda uma vivência que 

precisa ser aproveitada no ambiente escolar. Especialmente em relação à música, o 

aluno traz uma grande experiência proporcionada pelos variados meios através dos 

quais tem contato com essa manifestação artística: rádio, televisão, celular, 

computador, aparelhos de mp3, cd player, etc. Também são variados os gêneros e 

estilos musicais que os alunos ouvem através desses meios. Nada melhor, então, do 

que aproveitar essa vivência no ensino de música na escola. 

Nesse sentido, é necessário saber quais as músicas que os alunos gostam de 

ouvir e que fazem parte de seu universo musical. Esse conhecimento é importante 

para buscar uma resposta positiva aos significados delineados. Acredita-se que essa 

seja a parte mais fácil, mas como o objetivo é que haja “celebração” (Green, 1997), 

é necessário buscar respostas positivas tanto aos significados delineados, quanto 

aos significados inerentes. Para isso, os alunos podem ser estimulados a prestar 
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atenção aos sons dos instrumentos, tentar identificá-los, acompanharem a música 

cantando, fazer um som com a boca, voz ou outras partes do corpo representando 

os sons dos instrumentos, procurando executar o padrão rítmico da música 

trabalhada, estudando os significados inerentes da música.  

Após o contato com os materiais da música, obtendo uma resposta positiva 

aos significados inerentes, pode-se modificar a resposta aos significados delineados, 

ou seja, os alunos podem passar a gostar da música escolhida para a aula. Nesse 

caso, será possível alcançar uma experiência musical celebrada. Segundo Narita 

(2008) “ao estudar os significados inerentes da música, temos mais subsídios para 

dar valor aos seus significados delineados e também de os redefinir”. Esse princípio 

deve nortear a prática pedagógica do professor de música. 

Além de conhecer e trabalhar com músicas que fazem parte do universo 

musical dos alunos, outro aspecto que deve ser observado é o de trabalhar músicas 

a partir da vivência musical dos alunos, para, depois, introduzir novas experiências 

que ampliem essa vivência. De acordo com Penna e Marinho (2005): 

Se nossa premissa estabelece a vivência do aluno como ponto de 
partida da ação pedagógica, nossa meta final volta-se para esta 
mesma vivência, no sentido de ampliá-la, desenvolvendo os meios 
(de percepção, pensamento e expressão) para que o aluno possa 
apreender as mais diversas manifestações musicais como 
significativas, inclusive aquelas que, originalmente, não faziam parte 
de sua experiência musical. (PENNA e MARINHO, 2005). 

Se as atividades não forem apropriadas e acessíveis, a compreensão musical 

por parte do aluno estará comprometida. Se os conhecimentos envolvidos estiverem 

além do domínio do aluno, ele não terá a capacidade de compreender a atividade 

musical na qual estiver envolvido. No trabalho de formação de plateia é necessário 

possibilitar essa compreensão musical para que os conhecimentos envolvidos na 

atividade sejam acessíveis aos alunos. 

Em seu artigo sobre a prática da criação e a apreciação musical com adultos, 

Zagonel (1998) faz um relato de sua pesquisa para investigar como atividades de 

apreciação musical podem colaborar na construção do conhecimento musical. As 

atividades foram desenvolvidas com alunos que tinham conhecimento musical prévio 

e com alunos iniciantes de música.  
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A pesquisadora concluiu que os alunos apresentaram melhora na capacidade 

de compreensão dos conteúdos trabalhados após as atividades de manipulação dos 

elementos musicais na composição, facilitando a identificação desses elementos no 

momento da audição da obra musical. Essa pesquisa demonstrou que a escuta 

consciente durante uma atividade de apreciação musical aliada a atividade de 

manipulação dos elementos musicais na composição, são importantes para a 

compreensão e aceitação de uma peça musical que não faz parte do cotidiano dos 

alunos. Esse é um trabalho que ajuda a refletir sobre a formação de plateia e sobre 

porque é necessário desenvolver estratégias e procedimentos didáticos que 

possibilitem a compreensão musical de todos os envolvidos na atividade musical. 

Com relação a formação de plateia com orquestras, Hentschke, Cunha e 

Wolffenbüttel (2005) apresentam o Projeto OSPA de Educação Musical Aplicada, 

cujo objetivo é “aproximar a música de orquestra de professores e alunos de 

diferentes níveis de ensino e faixas etárias, [...] através da preparação de 

professores e alunos, capacitando-os a estabelecer pontes musicológicas entre 

diversos gêneros musicais, procurando reduzir o estranhamento em relação ao 

repertório de orquestra” (HENTSCHKE, CUNHA, WOLFFENBÜTTEL, 2005, p.1). O 

texto desenvolve a idéia de que é necessário preparar professores e alunos, para 

diminuir a distância entre as músicas que costumam ouvir e outros gêneros 

musicais, como o repertório de uma orquestra, por exemplo. Esse „estranhamento‟ 

pode ser reduzido por meio de atividades que aproximem a plateia do repertório que 

será apresentado. 

No texto, podemos perceber o sucesso do Projeto, comprovado por meio do 

aumento da aceitação e interesse pelos concertos. Para chegar ao resultado positivo 

foi necessário observar a integração entre os programas do POEMA e o preparo que 

os professores receberam nos módulos de formação, bem como ao trabalho prévio 

que eles realizam com seus alunos, antes de irem aos concertos (HENTSCHKE, 

CUNHA e WOLFFENBÜTTEL, 2005). Outro fator que contribuiu para o sucesso do 

programa foi a qualidade do material que foi entregue no concerto.  

Os relatos do desenvolvimento do Projeto OSPA, evidenciam a importância 

de proporcionar o envolvimento direto com a música, visando ampliar e aprimorar o 

universo musical dos ouvintes. Isso pode ser obtido por meio de concertos didáticos 
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e outras atividades musicais que proporcionem esse envolvimento. Também é 

importante oferecer conhecimento musical atualizado aos profissionais que 

trabalham com música nas redes pública e particular de ensino. Essas atividades 

são muito importantes na formação de plateia para o gênero ou estilo musical que se 

deseja apresentar, envolvendo os alunos com o fazer musical através de atividades 

como composição, apreciação, execução musical, reflexão sobre a prática e 

contextualização da produção musical. 

Com relação a apreciação, Bastião (2003) procura levantar algumas questões 

referentes às formas de apreciar a música, bem como sugerir propostas para a 

prática da apreciação musical em escolas regulares. Sua proposta de novas práticas 

em apreciação musical pretendia facilitar o trabalho dos educadores musicais por 

meio da valorização de outras formas de responder a música, que não fosse apenas 

pela via da análise e decodificação dos elementos musicais. Sendo o seu público 

discente formado por músicos e não-músicos, a autora precisou criar estratégias 

para dar uma mesma aula para aqueles que já tinham familiaridade com diversos 

estilos de música e com os termos musicais, e para outros que não tinham esse pré-

conhecimento. Foi proposta a utilização de um repertório variado procurando evitar 

qualquer tipo de preconceito musical oferecendo aos alunos a oportunidade de 

conhecer outros tipos de música.  

Como enfatiza Schafer (1991, p. 23 apud BASTIÃO 2003, p. 886), “ninguém 

estará traindo seus velhos hábitos pela aquisição de novos”. Diante da metodologia 

adotada a autora constatou que, no decorrer de suas aulas de Apreciação Musical 

com turmas heterogêneas, a possibilidade de eles participarem “ativamente” durante 

a apreciação da música por meio de atividades cognitivas e estéticas, resultou numa 

maior satisfação por parte dos alunos aumentando sua motivação intrínseca em 

relação à audição.  

A metodologia trabalhada pela autora é condizente com a proposta de 

formação de plateia, pois, “uma das grandes metas da educação musical é 

proporcionar novos interesses, novas experiências e novas visões aos alunos. 

(BASTIÃO, 1995, p.31 apud BASTIÃO, 2003, p. 886). Segundo Bastião, a 

apreciação musical é um recurso viável e pode ser uma importante estratégia 

educacional na formação do educador, já que o capacita a desenvolver maneiras de 

envolver o aluno com estilos de músicas e manifestações culturais de diferentes 
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povos, “proporcionando-lhe uma compreensão crítica e reflexiva dos vários 

contextos sociais nos quais as músicas estão inseridas.” (BASTIÃO, 2003, p. 891). 

Ainda sobre apreciação musical, Moreira (2010), apresenta um relato parcial 

de pesquisa que busca verificar se existe uma representação social de „apreciação 

musical‟ construída pelos professores de música, utilizando como ferramenta a 

Teoria das Representações Sociais.  

Dentre seus objetivos, se destacam: procurar entender se os professores de 

música têm construído um conceito compartilhado socialmente sobre apreciação 

musical, se consideram esta atividade importante para o desenvolvimento musical 

dos seus alunos e como realizam suas atividades de apreciação em sala de aula. De 

acordo com a autora, pode-se perceber que o conceito de apreciação musical não 

se apresenta de forma clara nas atividades dos professores e na literatura 

consultada. Nota-se que apesar da modalidade de apreciação estar sempre 

presente nas atividades em sala de aula percebe-se, assim como destaca Swanwick 

(apud MOREIRA, 2010, p. 290), que ela não tem finalidade, ou seja, é 

descompromissada. Cabe ao professor planejar e desenvolver atividades que sejam 

mais direcionadas e orientadas e que permitam que esse aprendizado seja 

significativo, ou seja, que promova a compreensão dos elementos que constituem e 

estruturam as diferentes músicas. 

Com relação a escuta consciente como atividade e procedimento relevante 

para a improvisação e composição musical, Costa e Leão (2001), discutem a relação 

entre Música, Improvisação e Apreciação. Elas se fundamentam na teoria de Keith 

Swanwick (1988) e desenvolvem sua pesquisa com o objetivo de discutir a 

improvisação musical. A pesquisa mostra que no relacionamento entre o indivíduo e 

a música “existem dois princípios que norteiam e são a base da Teoria Espiral do 

Desenvolvimento Musical proposto por Swanwick” (1988 apud COSTA e LEÃO 

2001): experimentar a música e a integração das atividades de ouvir, tocar e 

compor.  

Com relação ao primeiro princípio, a necessidade de o individuo experimentar 

música, a experiência musical direta traz realização pessoal, liberdade de escolha e 

curiosidade. Na visão das pesquisadoras essas sensações preparam o individuo 

para ouvir e falar, buscando modelos para imitar. Ou seja, o indivíduo procura ouvir 
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música porque quer se realizar pessoalmente; algo seu, particular, relacionado às 

suas preferências, que mais tarde lhe capacitam para o “fazer musical”. 

No segundo princípio tem-se a experiência musical direta, experimentando-a 

enquanto se está ouvindo, ao mesmo tempo executando e criando. A experiência é 

consciente, pois o indivíduo sabe o que esta fazendo. Este é diferencial: o que 

prepara o cidadão para um entendimento dos materiais sonoros e uma 

compreensão musical mais desenvolvida é sua relação consciente com uma 

variedade de experiências. Segundo as autoras, na concepção de Swanwick (1988), 

a experiência de compor inclui todas as formas de invenção musical, inclusive a 

improvisação, o que pode ocorrer de forma livre e experimental e escrita formal. 

Porquanto:  

Não há diferença significativa entre o processo criativo da 
Composição e Improvisação, mas entende a Improvisação como 
uma forma de criação sem a carga ou as possibilidades da notação, 
cujo ato de criar um objeto musical, ou formular uma idéia musical, 
se dá pelo ajuntamento de materiais sonoros de maneira expressiva, 
através da experimentação com tais sons. (Swanwick 1979 apud 
COSTA e LEÃO, 2001,p. 83).  

A experimentação, como podemos perceber nas palavras das autoras, aponta 

para a importância da manipulação de maneira expressiva dos materiais sonoros no 

ato de criação, em que a escuta ativa e consciente possibilita o desenvolvimento de 

atividades de improvisação e composição. Nesse processo, as relações do indivíduo 

com os materiais sonoros experienciados são modificados, o que influencia sua 

escuta musical.  

Tanto a ação de improvisar ou compor quanto uma situação de ensaio ou 

preparação de repertório, e até mesmo a afinação do instrumento, envolvem o ato 

de ouvir. O ouvir consciente e atento é base e fornece conteúdos para fazer e falar 

sobre música. Deve-se ter em mente que para se relacionar de diversas formas 

possíveis com a música, devemos vivenciar o fazer musical em todas as suas 

dimensões: ouvir, tocar e criar.  

Portanto, aliada a improvisação, as autoras destacam a importância da 

apreciação. Para elas a apreciação não é um ouvir despreocupado, simplesmente, 

mas uma atitude atenta que se define como:  
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feição muito especial da mente, envolvendo frequentemente empatia 
pelos executores, em relevante senso de estilo musical para a 
ocasião, um desejo de cooperar com a música e, finalmente, e talvez 
muito raramente, uma habilidade para responder e relacionar-se 
intimamente com o objeto musical enquanto uma entidade estética 
(Swanwick 1979 apud COSTA e LEÃO, p. 84).  

Nessa perspectiva, podemos afirmar que apreciação é o ato de ouvir de forma 

atenta, com empatia pelos intérpretes, o caráter estilístico da peça e experiência 

estética, o que vai ao encontro dos objetivos de formação de plateia.  

 Em relação a formação musical da criança, Narita (2008), evidencia a 

importância da criação musical relacionada à cultura musical infantil. Diante dos 

questionamentos sobre conhecimentos musicais que as crianças trazem para a 

escola, observou-se como as vivências musicais das crianças se evidenciam em 

criação musical e implicam no seu desenvolvimento musical e cognitivo. Segundo a 

autora, na prática a criatividade torna-se o eixo articulador entre as vivências 

musicais das crianças e o ensino e a aprendizagem musical (NARITA, 2008). 

Diante do conceito sociocultural de criatividade, a criação musical com crianças 

implica o “olhar” pedagógico sobre a cultura infantil e seus contextos sociais. A 

autora desenvolveu um projeto com crianças incentivando-as a expressarem suas 

ideias musicais por meio de manipulação e organização sonora em arranjos e 

improvisos.  

Dentre as idéias musicais das crianças, tivemos oportunidade 
de reconhecer: trechos de músicas trabalhadas em nossas 
aulas; melodias que elas cantavam ou tocavam anteriormente e 
músicas presentes na mídia (...) Esses trechos eram 
transformados e recriados de acordo com as interações em 
sala de aula. (NARITA, 2008, p. 2). 

No projeto pedagógico musical desenvolvido por Narita (2008), nas diversas 

situações de ensino e aprendizagem musical realizadas, foi privilegiado o fazer 

musical contínuo, em que as crianças: escolhiam os instrumentos para a execução 

ou composição; variavam padrões rítmicos e melódicos, identificando-os na audição 

de músicas; selecionavam elementos musicais para elaboração de seus arranjos; 

decidiam a organização instrumental e comparavam diferentes versões de músicas 

ou arranjos. Entendemos que além de oferecer base contextual cultural para as 

crianças o projeto não estabelece limites, mas permite que o fazer musical contínuo 

e orientado promova o desenvolvimento musical das crianças. 
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Trabalhar com música na escola é importante para a criança “não apenas 

para despertá-la para uma nova dimensão de sua interação com o mundo, mas 

principalmente para fazê-la capaz de expressar seus sentimentos e seu 

conhecimento através também do som” (ANTUNES, 2006; p. 56). É indiscutível a 

importância do trabalho musical com a criança, mesmo porque a música faz parte de 

sua vida desde a mais tenra idade. São muitos os benefícios da aprendizagem 

musical para a criança. Além do desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e 

imaginação, também melhora a comunicação e a expressividade. 

Em qualquer atividade musical é fácil perceber a atração dos participantes 

pelos instrumentos musicais. A maioria não se conforma em apenas ouvir ou 

visualizar, em geral todos desejam manusear os instrumentos e tirar deles algum 

som. As oficinas de música proporcionam esse envolvimento direto e, geralmente, 

os alunos demonstram muita ansiedade em utilizar os instrumentos e quando tem 

acesso a eles o resultado é bastante satisfatório. De acorda com Loureiro (2004, p. 

66):  

Qualquer pessoa pode fazer música e se expressar através dela, 

desde que sejam oferecidas condições necessárias para sua prática. 

Quando afirmamos que qualquer pessoa pode desenvolver-se 

musicalmente, consideramos a necessidade de tornar acessível, às 

crianças e aos jovens, a atividade musical de forma ampla e 

democrática. (LOUREIRO, 2004, p.66). 

É importante que seja oferecida aos alunos oportunidade de transitar pelas 

experiências do fazer musical, do fruir e do investigar, assim como sejam 

proporcionadas situações que permitam o manuseio de instrumentos convencionais 

ou não convencionais para que vivenciem novas possibilidades de se fazer música e 

que isso favoreça o desenvolvimento da observação, da percepção e da criatividade. 

Refletindo sobre o texto de Costa e Leão (2001) e o relacionando com o texto 

de Narita, podemos entender que as ações e relações com o fazer musical estão 

inteiramente ligadas com o contexto em que o nosso publico alvo vive e as 

experiências musicais proporcionadas pelo ambiente. Nesse sentido, a escola tem o 

importante papel de ampliar a relação dos alunos com a música por meio da 

vivência musical. 
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A atividade de promover a aprendizagem musical está intimamente ligada 

com as relações da apreciação em música. E este propósito está muito relacionado 

com a escuta musical dos indivíduos, que escutam muitas vezes sem refletir sobre o 

que estão ouvindo e sem saber que elementos musicais são evidenciados na 

música ouvida. Por meio da experiência musical proporcionada nas atividades de 

formação de plateia é possível compreender e refletir sobre o que se está ouvindo. 

Outro aspecto salientado por Del Ben (2003) é a importância da pesquisa em 

Educação Musical para a prática docente. Mas para que isso aconteça é necessário 

que haja uma investigação da prática pedagógica porque, muitas vezes, as 

pesquisas utilizam como ponto de partida suas próprias teorias e métodos e 

comprometem os resultados por não contemplarem a prática educativa. É 

necessário que haja uma investigação da realidade para que os resultados dessas 

pesquisas possam orientar a prática educativa. Se a pesquisa não se aproximar do 

mundo real e não tomá-lo como ponto de partida para suas investigações não 

poderá contribuir significativamente com a prática docente. Exemplos disso seriam 

temas relacionados com o cotidiano escolar, com os aspectos do processo de 

educação musical na escola e fora dela e com a própria prática de ensino do 

professor de música. 

Grande parte dos temas relacionados à pesquisa em Educação Musical 

aplica-se à nossa realidade pedagógico-musical. Temos uma grande variedade de 

vivências musicais como pessoas envolvidas com fanfarras, grupos de forró, 

músicos que aprenderam seus instrumentos sozinhos, grupos de louvor em igrejas, 

igrejas que trabalham com coral, aulas particulares de instrumentos, experiências 

musicais através dos instrumentos que a tecnologia oferece, além das aulas de 

música na escola, apesar de limitada já que o professor de arte não trabalha apenas 

com música. Alguns dos temas que estão relacionados com nossa realidade: Música 

na Educação Infantil (DINIZ, 2005), Práticas Musicais Extra-Escolares de 

Adolescentes (RABAIOLI, 2002), Música e Televisão no Cotidiano de Crianças 

(RAMOS, 2002), As vivências formais, não-formais e informais dos adolescentes 

(WILLI, 2003), A Educação Musical como Agente Facilitador do Processo de 

Aprendizagem (ARAÚJO, 1981). 
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Del Ben (2003) destaca ainda que para que a “pesquisa se aproxime do 

mundo vivido, é preciso que as pessoas que habitam esse mundo também possam 

se aproximar da pesquisa e dos conhecimentos por ela gerados”. Para que isso 

aconteça é preciso que a pesquisa faça parte da formação inicial e continuada dos 

professores que atuam na área musical. A autora cita que “André (1997) sugere que 

o aluno-professor domine os métodos, técnicas e procedimentos de pesquisa 

durante sua formação inicial” (DEL BEN, 2003). De acordo com a autora 

Uma outra sugestão de André (1997) é que o aluno-professor se 
engaje diretamente na pesquisa, investigando, por exemplo, a 
própria prática de ensino, através da pesquisa-ação, ou suas 
crenças, concepções e percepções sobre o ensino, através de 
estudos de memória ou de representações. (DEL BEN, 2003). 

A autora discute a importância da pesquisa em Educação Musical investigar a 

prática pedagógica para alimentar a própria prática docente. 

A Educação Musical tem se desenvolvido como área de conhecimento 

acadêmico e um dos aspectos que tem contribuído para isso é a diversificação dos 

temas contemplados pelas pesquisas na área. Além de temas relacionados às 

contribuições teórico-metodológicas da sociologia e da psicologia, dos estudos 

realizados nas áreas de cognição musical, desenvolvimento curricular, história da 

educação musical e hábitos e preferência musicais (ABEM, 1996), Del Ben (2003) 

destaca a ampliação desses temas citando estudos que tratam de processos de 

ensino e aprendizagem em uma escola de samba de Porto Alegre e em oficinas de 

música em bairros da periferia, músicos que atuam na rua e professores particulares 

de piano. Outros exemplos são os trabalhados relacionados ao processo de auto-

aprendizagem musical que se realiza em casa aprendendo um instrumento sozinho, 

participando de uma banda ou mesmo a aprendizagem musical através da televisão. 

Como a música faz parte do cotidiano e a experiência musical vai além das práticas 

formais de ensino e aprendizagem de música, é importante que as pesquisas 

também ultrapassem seus espaços de atuação para além da sala de aula. 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada no presente estudo foi a pesquisa-ação. Esse tipo de 

pesquisa surgiu da necessidade de superar a lacuna existente entre teoria e prática. 

Uma das suas características é a possibilidade da intervenção do pesquisador na 

prática de modo inovador, já no decorrer do próprio processo de pesquisa e não 

apenas como possível conseqüência de uma recomendação na etapa final do 

projeto (ENGEL, 2000). 

A pesquisa ação possibilita a integração entre a teoria e prática na vida 

profissional do professor, ajudando a encontrar soluções para os problemas em sala 

de aula. Trata-se de um importante instrumento para a pesquisa relacionada à 

prática pedagógica, pois parte das preocupações e interesses do cotidiano escolar, 

transformando a sala de aula em objeto de pesquisa. De acordo com Engel (2000), a 

pesquisa-ação fornece subsídios para o ensino e para a tomada de decisões, 

embora, muitas vezes, de caráter provisório.  

A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 

desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar 

suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de 

seus alunos. 

 

3.1. Participantes e cenário de estudo  

O presente estudo teve como público alvo alunos de uma escola de ensino 

fundamental de Cruzeiro do Sul, Acre. A escola faz parte da rede estadual de 

ensino, com 620 alunos cursando do 1º ao 9º ano, nos turnos matutino e vespertino. 

O projeto foi desenvolvido com os alunos do 6° ano A, 7° ano A, 8° ano B e 9° ano 

B. A seleção da escola levou em consideração a relação estabelecida entre os 

pesquisadores e a direção, bem como com os alunos, construída ao longo do curso 

de licenciatura em música, por meio da realização de vários estágios e outras 

atividades práticas relacionadas às disciplinas do curso. Além disso, foi considerada 

ainda a vivência musical dos participantes proporcionada no ambiente escolar. 
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Em período anterior ao início do projeto, foram realizadas visitas à escola nas 

quais, por meio de relatos da diretora e coordenadora pedagógica tomou-se 

conhecimento das atividades musicais ali desenvolvidas. Os alunos participam e 

conduzem cultos religiosos semanais nos quais, além de cantar também utilizam 

instrumentos musicais, muitas vezes trazidos de casa, para fazer o 

acompanhamento do culto como violão, guitarra, contrabaixo, teclado e bateria. 

Durante a semana, a direção organiza ensaios com o grupo de louvor das músicas 

que são utilizadas nos cultos. Também é dada oportunidade para apresentações 

solo e em grupo.  

O relato, por parte da direção e coordenação pedagógica, sobre as atividades 

musicais desenvolvidas na escola foi determinante na escolha das turmas 

selecionadas para participar no estudo, uma vez que contribuiu para a compreensão 

do tipo de experiência que os alunos têm com a música, tanto na escola como fora 

do ambiente escolar.  A maioria dos alunos que tocam e cantam nessas atividades 

estudam do 6° ao 9° anos e, por isso, essas foram as turmas selecionadas para 

participar do projeto. 

 

3.2. Instrumentos de coleta de dados  

Para a coleta de dados foram elaborados e aplicados três questionários com 

perguntas abertas e fechadas ao longo das fases de desenvolvimento do projeto, a 

saber: questionário diagnóstico, questionário de avaliação das oficinas e 

questionário de avaliação do recital didático.  

O primeiro foi o questionário diagnóstico (ver apêndice A) aplicado nas 

primeiras visitas a escola com o objetivo de traçar o perfil das vivências e 

preferências musicais dos alunos. O questionário foi composto por questões abertas 

e fechadas do tipo múltipla escolha, nas quais os participantes tinham a liberdade de 

escolher mais de uma alternativa. Ao final de algumas das questões foi 

disponibilizada a opção “outros” para que os participantes pudessem emitir suas 

opiniões. Uma questão fechada finalizou o questionário, onde os alunos foram 

solicitados a responder sobre os aspectos que chamam sua a atenção ao ouvirem 

uma música que gostam. 
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O questionário de avaliação das oficinas (ver apêndice B) foi aplicado logo 

depois da realização das oficinas nas salas participantes. As questões foram 

divididas em duas categorias, que tinham por objetivo: a) identificar os alunos quanto 

a idade, sexo e série; b) avaliar as impressões e opiniões dos participantes quanto a 

oficina de música. O questionário foi elaborado com sete questões fechadas e uma 

questão aberta. Nas questões fechadas foi pedido que os alunos escolhessem uma 

entre cinco opções: 1- Ruim, 2- Regular, 3- Bom, 4- Muito bom, 5- Ótimo.  A última 

pergunta era uma questão aberta onde os alunos poderiam escrever algum 

comentário que não foi contemplado nas questões fechadas e também poderiam 

apresentar sugestões para a oficina.  

O questionário para avaliar o recital didático foi aplicado no dia seguinte à 

realização do recital. Ele também foi composto por uma parte de identificação dos 

alunos quanto a idade, sexo e série e por uma parte de avaliação das impressões e 

opiniões dos participantes quanto ao recital didático a fim de analisar sua 

contribuição para a escuta musical dos participantes. O questionário foi elaborado 

com quatro questões fechadas e uma questão aberta. Nas questões fechadas foi 

solicitado que os alunos escolhessem uma entre cinco opções: 1- Ruim, 2- Regular, 

3- Bom, 4- Muito bom, 5- Ótimo.  A última pergunta era uma questão aberta onde os 

participantes deveriam escolher a música que mais lhes chamou a atenção, entre 

aquelas apresentadas no recital, explicitando os motivos. 

Na elaboração de todos os instrumentos de pesquisa buscou-se a utilização 

de linguagem clara e objetiva a fim de facilitar sua compreensão pelos alunos. 

 

3.3. Procedimentos de coleta de dados 

 Após definição do estabelecimento de ensino, foi feita uma visita a direção da 

escola a fim de explicar as etapas do projeto, os objetivos da pesquisa, bem como 

solicitar sua colaboração em todo o processo. Após essa conversa, o grupo de 

pesquisa foi apresentado pela diretora aos professores com os quais o trabalho seria 

realizado e foram acordados dias e horários em que a pesquisa seria realizada.  A 

coleta de dados foi dividida em três fases, a saber: 
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Fase 1: Aplicação do questionário diagnóstico 

A aplicação do questionário diagnóstico (ver apêndice A) se deu na última 

quinta-feira do mês de agosto de 2011. A pesquisa foi feita com alunos do 6º ao 9º 

ano do turno da tarde, sendo duas turmas de cada ano. Cada um dos membros do 

grupo aplicou o questionário diagnóstico em duas turmas no início da aula, a fim de 

minimizar a interferência no horário de aulas dos professores regulares. Os 

questionários foram respondidos por 247 alunos, com idade entre 10 e 16 anos. 

 Após a distribuição dos questionários aos alunos foi feita uma breve 

explicação sobre os objetivos da pesquisa, assim como o modo de preenchimento 

das questões. Os participantes levaram cerca de dez minutos no preenchimento de 

suas respostas e, assim que todos os alunos devolveram os questionários, cada um 

dos aplicadores dirigiu-se à turma seguinte, onde foi feito o mesmo processo. 

 Tendo em vista o grande número de alunos participantes na pesquisa 

diagnóstica o grupo de trabalho considerou mais adequado que cada integrante 

passasse a trabalhar com apenas uma turma, devido ao tempo limitado para a 

realização do estudo além da dificuldade de se trabalhar com um grande número de 

alunos nas oficinas. Considerando que cada membro do grupo iria trabalhar com 

apenas uma turma, nas oficinas, bem como não ser adequado desprestigiar parte 

dos alunos que responderam à pesquisa diagnóstica, em comum acordo com a 

direção da escola foi decidido que todos os alunos do turno da tarde participariam do 

recital considerando a importância de incluí-los todos na fase final do projeto. 

Fase 2: Elaboração, aplicação e avaliação das oficinas 

 O processo de preparação das oficinas, assim como a elaboração do material 

didático se deu durante várias reuniões do grupo.  

As oficinas foram planejadas a partir de um roteiro de aula (ver apêndice D) 

com o objetivo de experimentar ritmos musicais variados. Para tanto as atividades 

foram divididas em três partes, a saber: 1- Aquecimento, dividida em introdução 

(com uma breve explicação sobre os três principais elementos da música: melodia, 

harmonia e ritmo), e prática enfatizando o elemento RITMO, experimentando-o 

através de exercícios de pulsação rítmica, focalizando para a diversidade rítmica a 

ser apresentada no recital. 2 – Desenvolvimento, que consistia em atividades prática 
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de experimentação e criação musical coletiva, conduzida a partir do refrão da 

música “Faz um milagre em mim”, do cantor Régis Danese; 3 – Conclusão, que 

consistia na apresentação da criação musical desenvolvida na etapa anterior e 

feedback sobre as impressões dos alunos a respeito da oficina.  

  A elaboração do material didático (ver apêndice E) exigiu a definição de 

critérios didáticos para estimular o interesse e motivar os alunos: definição de 

gêneros e subgêneros musicais a serem apresentados no recital; roteiro de 

apresentação do repertório; imagens e texto atrativo e atividade lúdica para fixação 

dos conteúdos. O material didático foi distribuído aos alunos nas oficinas de música. 

Para a coleta de dados referentes às oficinas foi elaborado um questionário 

(ver apêndice B) com uma primeira seção para dados de identificação dos 

participantes. A segunda seção foi elaborada com sete questões fechadas e uma 

questão aberta para que os alunos comentassem e emitissem suas opiniões e 

sugestões. Cada um dos membros do grupo de pesquisa realizou a aplicação dos 

questionários de avaliação das oficinas na turma pela qual ficou responsável no dia 

seguinte à realização das mesmas. No total foram aplicados questionários para 127 

alunos e, em cerca de 10 minutos todos os questionários foram respondidos. 

Fase 3: Elaboração, apresentação e avaliação do recital 

 O repertório do Recital foi escolhido considerando, principalmente, o gosto 

musical dos alunos e o tempo previsto para execução. Pensou-se também na 

popularidade das músicas escolhidas, o que permitiria a interação entre músicos e 

plateia durante as apresentações. O primeiro repertório era composto de treze 

músicas, mas temendo ultrapassar o tempo previsto achou-se por bem reduzi-lo 

para onze músicas (ver apêndice E), sendo: oito músicas solo, onde cada estagiário 

apresentaria duas músicas escolhidas a partir do repertório trabalhado durante o 

curso nas disciplinas práticas de instrumento; e quatro músicas tocadas em grupo, 

escolhidas a partir da preferência musical dos alunos, manifestada através de 

pesquisa diagnóstica realizada na primeira fase do projeto. Com o repertório definido 

o grupo de estagiários, juntamente com quatro alunos da escola, ensaiou 

intensamente para fazer uma boa apresentação. 
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 Para a avaliação do Recital Didático foi elaborado um questionário com seis 

questões (ver apêndice C), sendo uma para dados pessoais; quatro de múltipla 

escolha e uma aberta. O questionário foi aplicado apenas para os alunos que 

participaram das oficinas. Um dia após a realização do recital retornamos à escola e 

aplicamos o questionário para 127 alunos, os quais não tiveram dificuldade para 

responder ao questionário e o tempo de respostas foi semelhante aos questionários 

anteriormente aplicados, cerca de 10 minutos.  

 

3.4. Procedimento de análise de dados 

A tabulação dos dados foi realizada utilizando a ferramenta Google Docs, 

tendo em vista que este recurso facilita a criação, o armazenamento e o 

compartilhamento online de documentos, planilhas e apresentações. Ao final da 

coleta, demos início à etapa de classificação, organização e análise dos dados.  

Primeiramente, os questionários foram criados em versão online visando o 

compartilhamento entre os membros do grupo. Os dados foram alimentados por 

meio desta ferramenta digital por cada um dos pesquisadores de acordo com a 

turma em que atuou durante a realização do projeto. Optamos por realizar a análise 

de dados dessa forma por considerarmos que teríamos maior segurança e agilidade 

no manuseio dos mesmos, bem como maior organização e controle dos resultados. 

 Com todos os dados inseridos no questionário online, tabelas e gráficos com a 

análise de freqüência das respostas dadas às questões dos questionários foram 

gerados. Com a finalização dessa etapa, buscou-se o estabelecimento das relações 

entre os dados e teve início a interpretação e redação dos resultados, que será 

apresentada no capítulo seguinte. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. QUANTO A ESCOLA E AO PÚBLICO 

 

4.1.1. Análise do Questionário Diagnóstico (Marlon) 

 

 Sessenta e nove alunos das turmas do 6º ano A e B responderam o 

questionário, sendo trinta e dois do sexo masculino (46%) e trinta e sete do sexo 

feminino (54%).  

 Com relação à frequência com que os alunos ouvem música, apenas um dos 

participantes (1,4%) disse não gostar de ouvir música. Entre os demais, quarenta e 

um (59,4%) disseram ouvir música todos os dias; vinte e dois (31,8%) responderam 

que ouvem só as vezes; quatro (5,7%) responderam que ouvem a cada dois dias; e 

um (1,4%) disse ouvir música apenas uma vez por semana. Esse resultado mostra 

como a música está presente no cotidiano dos alunos, e que ouvir música faz parte 

da rotina da maioria dos jovens. Quando chega a escola, o aluno traz uma grande 

experiência proporcionada pelos variados meios através dos quais tem contato com 

essa manifestação artística: rádio, televisão, celular, computador, aparelhos de mp3, 

cd player, etc. Também são variados os gêneros e estilos musicais que os alunos 

ouvem através desses meios. De acordo com Hummes (2004) 

Ao observamos a realidade neste século XXI, nos defrontamos com 
os mais variados suportes em que a música está presente. Ela está 
nos meios de comunicação, nos telefones convencionais e celulares, 
na Internet, vídeos, lojas, bares, nos alto-falantes, nos consultórios 
médicos, nos recreios escolares, em quase todos os locais em que 
estamos e em meios que utilizamos para nos comunicarmos, ou nos 
divertirmos, e também nos rituais de exaltação a determinadas 
entidades, enfim, nos eventos mais variados possíveis. Essa é uma 
constatação apontada em vários trabalhos atuais de investigação na 
área de educação musical. (HUMMES, 2004). 

  

 O lugar onde os alunos relatam mais ouvir pode ser verificado na tabela 1:  
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Tabela 1 – Análise do questionário diagnóstico questão 3 

 

Lugar onde ouvem música 

Freqüência de respostas 

n % 

Casa 61 88 

Igreja 29 42 

Carro 17 24 

Escola 12 17 

Festas 12 17 

Shows 5 7 

Festivais 4 5 

Total (amostra) 69 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 

 

 Esses dados mostram que o ambiente doméstico é o lugar onde a apreciação 

musical mais acontece. A igreja também tem um papel importante para a vivência 

musical dos adolescentes devido ao grande número de apresentações musicais nas 

atividades religiosas, ministradas por equipes de louvor que são formadas, na 

maioria das vezes, pelos jovens da igreja. Como Hummes (2004) destaca, não 

somente os meios utilizados para ouvir música, mas os locais onde se ouve música 

também são importantes. 

 Os estilos musicais que os alunos pesquisados mais gostam podem ser 

verificados na tabela 2:   

Tabela 2 – Análise do questionário diagnóstico questão 4 

 

Estilo musical 

Freqüência de respostas  

n % 

Sertanejo 51 73 

Gospel 47 68 

Eletrônica  25 36 

Romântica 24 34 

Rock 23 33 

Funk 21 30 

Pagode 15 21 

Hip Hop e Axé 13 18 

Forró 11 15 

Rap 10 14 

Samba 08 11 

MPB 07 10 

Bossa Nova e Reggae 02 03 

Total (amostra) 69 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 
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 Considera-se que a preferência musical dos alunos que responderam ao 

questionário pode estar associada aos estilos musicais mais divulgados pela mídia, 

a experiência religiosa e ao estilo predominante nos meios sociais nos quais os 

participantes estão inseridos. Os resultados indicam, portanto, a influência que a 

escola e a igreja exercem nas preferências musicais dos participantes, uma vez que 

se trata de uma escola evangélica e a maioria dos alunos pertence a uma religião 

cristã. Além disso, Willi (2003) destaca que a sociedade atual proporciona uma 

diversidade de vivências musicais e nem sempre há uma relação entre essas 

vivências e o ensino e aprendizagem escolar de música. 

 Entre o tipo de música que preferem, cinquenta e três responderam que 

preferem música cantada (77%) e dezesseis preferem música instrumental (23%). A 

preferência pela música cantada pode ter sua explicação na resposta anterior, em 

que os alunos falaram sobre os estilos musicais que mais gostam, e a maioria das 

respostas citam estilos musicais que tem a parte cantada como destaque.  

 Sobre a pergunta se existe aula de música na escola, vinte e dois (31%) 

responderam que gostaria que houvesse; vinte e dois (31%) responderam que já 

houve; quatorze responderam que há aula de música (20%); e doze responderam 

que não há aula de música na escola (17%). Acredito que essa pergunta poderia 

ter sido mais clara ou melhor explicada no questionário, pois gerou dúvidas . Em 

conversas posteriores com os alunos e conhecendo a realidade da escola, percebi 

que os alunos que responderam que não há aula de música na escola se referiam 

ao fato de não haver aulas exclusivas de música, apesar da música fazer parte do 

conteúdo de artes. Aqueles que responderam que há aula de música, também se 

referiam ao fato da música estar presente na disciplina de artes, que inclui artes 

visuais, teatro, música e dança. Os que responderam que já houve, se referiam as 

aulas de música presente na disciplina de arte e as aulas de música dos estagiários 

do curso de música da UnB. De qualquer forma, a música tem estado presente na 

escola, apesar de não haver ainda aulas exclusivas de música, e a maioria dos 

alunos gostaria que a música estivesse mais presente na escola. 

 Em relação à questão à existência de atividades que contenham música na 

escola, seis alunos responderam que não há (8%) e sessenta e três responderam 
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que sim (92%). Entre os que responderam sim, sessenta e dois citaram os cultos 

religiosos semanais realizados pela escola (89%); dois citaram cultos e gincanas 

(3%); um aluno citou cultos e projetos (1,5%), e um aluno citou o coral da escola 

(1,5%). A Escola Presbiteriana é uma escola evangélica e tem atividades religiosas 

semanais que envolvem todos os alunos e professores, onde um dos maiores 

destaques é o período dos cânticos ministrados pelos próprios alunos, que cantam e 

tocam instrumentos como bateria, guitarra, violão e contrabaixo. Podemos perceber 

a influência que a música gospel tem na vida dos alunos, fruto do meio social em 

que vivem, o que pode explicar o percentual elevado de alunos que citaram a 

música gospel entre os estilos preferidos. 

 Em relação a pergunta se os alunos tocam algum instrumento musical, 

quarenta e seis responderam que não tocam nenhum instrumento musical (66%) e 

vinte e três responderam que sabem tocar pelo menos um instrumento (34%), entre 

eles, violão (n= 17, 24%); bateria (n= 3, 4%); guitarra (n= 3, 4%); teclado (n= 2, 3%) 

e baixo (n= 1, 1,5%) Entre os que responderam não, trinta e um relataram que 

gostariam de tocar violão (44%); a guitarra (n= 10, 14%); teclado (n= 5, 7%); bateria 

(n= 2,3%); flauta (n= 11,5%); apenas um aluno respondeu que não gostaria de 

aprender a tocar um instrumento (1,5%). O número significativo de alunos que tocam 

um instrumento e que gostariam de aprender a tocar mostra o interesse que eles 

têm pela música. Em qualquer atividade musical é fácil perceber a atração dos 

participantes pelos instrumentos musicais. A maioria não se conforma em apenas 

ouvir ou visualizar, em geral todos desejam manusear os instrumentos e tirar deles 

algum som. 

 Outra pergunta foi quanto aos meios utilizados para ouvir música. Os alunos 

podiam escolher um ou mais meios que utilizam. As respostas estão na tabela 3:  

Tabela 3 – Análise do questionário diagnóstico questão 9 

continua 

Meios utilizados para ouvir música Freqüência de respostas 

n° % 

Celular 56 81 

DVD 49 71 

Internet 37 53 

Caixa de som portátil 30 43 

Som do carro 29 42 
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Tabela 3 – Análise do questionário diagnóstico questão 9 

conclusão 

Meios utilizados para ouvir música Freqüência de respostas 

n° % 

Mp3 player 27 39 

Aparelho de som 26 37 

Rádio 25 36 

Televisão 22 31 

Total (amostra) 69 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 

 

 Nos últimos anos, com o desenvolvimento da tecnologia e dos meios de 

comunicação, o acesso a música tem se ampliado cada vez mais e os aparelhos 

portáteis de reprodução de som intensificaram a experiência musical. Essa 

experiência pode acontecer na companhia de amigos e colegas, como também em 

particular no isolamento que os fones de ouvido proporcionam, mesmo se estiver em 

locais públicos.  

 O que percebemos é que as novas tecnologias estão cada vez mais 

presentes no cotidiano musical dos jovens. De acordo com Rabaioli (2002), “a 

música ouvida em gravações está presente em quase todos os lugares frequentados 

pelos adolescentes. Tal fato é favorecido pela presença disseminada dos aparelhos 

portáteis de reprodução/gravação sonora”. Santos (2006) citando uma reportagem 

veiculada em uma revista semanal, que destaca 

as alterações que o aparelho iPod, um tocador portátil de música, 
tem proporcionado ao hábito de escutar música. Esse aparelho pode 
armazenar quinze mil músicas, vinte e cinco mil fotografias e cento e 
cinquenta horas de vídeo. Se ainda for acoplado a caixas acústicas, 
substitui aparelhos de som convencionais. A reportagem referida 
destaca ainda que, há mais de dois mil acessórios feitos para o 
tocador. (SANTOS, 2006). 

 A última pergunta do questionário foi sobre o que mais chama a atenção dos 

alunos quando ouvem uma música que gostam. As respostas estão na tabela 4:  

Tabela 4 – Análise do questionário diagnóstico questão 10 

 continua 

O que mais chama a atenção ao 

ouvir música 

Freqüência de respostas 

n° % 

Ritmo 43 62 

Letra 40 57 
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Tabela 4 – Análise do questionário diagnóstico questão 10 

conclusão 

O que mais chama a atenção ao 

ouvir música 

Freqüência de respostas 

n° % 

Voz 39 56 

Instrumentos 19 27 

Melodia 16 23 

Harmonia 5 7 

Conjunto 3 4 

Total (amostra) 69 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 

  

 As respostas mostram que a identificação dos jovens com a música está mais 

relacionada aos elementos musicais que podem ser percebidos com mais facilidade, 

como o ritmo, a letra, a voz, os instrumentos. De acordo com Zagonel (1998), a 

escuta consciente durante uma atividade de apreciação musical aliada a atividade 

de manipulação dos elementos musicais melhora a capacidade de compreensão 

desses elementos. Segundo Costa e Leão (2001), o que prepara o cidadão para um 

entendimento dos materiais sonoros e uma compreensão musical mais desenvolvida 

é sua relação consciente com uma variedade de experiências. Quanto maior for sua 

experiência, melhor será sua compreensão dos conteúdos musicais. 

 Os resultados obtidos com a pesquisa mostram que a música está cada vez 

mais presente no cotidiano dos jovens e que o meio social tem bastante influência 

no tipo de música que ouvem. Mostra também que os meios de comunicação e o 

desenvolvimento da tecnologia ajudam a ampliar o universo musical dos jovens por 

meio das inúmeras opções a que eles têm acesso. Diante dos dados obtidos, é 

importante que o repertório a ser trabalhado tenha relação com a vivência musical 

dos jovens e que os significados delineados referentes a essa experiência sejam 

observados (Green, 1997).  

 

4.1.2. Análise do Questionário Diagnóstico (Adonias) 

 

 Sessenta e um alunos das turmas do 7º ano A e B responderam o 

questionário, sendo vinte e quatro do sexo masculino (40%) e trinta e sete do sexo 

feminino (60%).  
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 Com relação à frequência com que os alunos ouvem música, todos afirmaram 

gostar de ouvir música: quarenta e sete (77%) disseram ouvir música todos os dias; 

doze (20%) responderam que ouvem só às vezes; e dois (3%) responderam que 

ouvem a cada dois dias, em média. Através dos dados constata-se que a música 

está presente no cotidiano dos alunos através dos meios midiáticos como: celular, 

mp3, rádio, televisão, computador, etc., e esse fato proporciona a eles certa 

experiência musical. De acordo com Hummes (2004) 

Ao observamos a realidade neste século XXI, nos defrontamos com 
os mais variados suportes em que a música está presente. Ela está 
nos meios de comunicação, nos telefones convencionais e celulares, 
na Internet, vídeos, lojas, bares, nos alto-falantes, nos consultórios 
médicos, nos recreios escolares, em quase todos os locais em que 
estamos e em meios que utilizamos para nos comunicarmos, ou nos 
divertirmos, e também nos rituais de exaltação a determinadas 
entidades, enfim, nos eventos mais variados possíveis. Essa é uma 
constatação apontada em vários trabalhos atuais de investigação na 
área de educação musical. (HUMMES, 2004). 

  

 O lugar onde os alunos relatam mais ouvir pode ser verificado na tabela 5:  

Tabela 5 – Análise do questionário diagnóstico questão 3 

 

Lugar onde ouvem música 

Frequência de respostas 

n % 

Casa 57 32 

Igreja 36 21 

Carro 20 11 

Escola 20 11 

Festas 20 11 

Shows 14 8 

Festivais 10 6 

Total (amostra) 61 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 

 

 Os dados mostram que em casa é o lugar onde mais os alunos ouvem 

música. Constata-se também que a igreja contribui bastante para intensificar a 

escuta musical dos alunos tendo em vista as muitas atividades musicais religiosas, 

executadas por equipes de louvor formadas, na maioria das vezes, pelos jovens da 

igreja. Como Hummes (2004) destaca, não somente os meios utilizados para ouvir 

música, mas os locais onde se ouve música também são importantes. 
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 Os estilos musicais que os alunos pesquisados mais gostam podem ser 

verificados na tabela 6: 

Tabela 6 – Análise do questionário diagnóstico questão 4 

 

Estilo musical 

Frequência de respostas  

n % 

Sertanejo 47 77 

Gospel 42 69 

Eletrônica  35 57 

Romântica 31 51 

Funk 31 51 

Rock 30 49 

Hip Hop 27 44 

Axé e MPB 

Pagode 

14 

12 

23 

20 

Rap 13 21 

Forró 10 16 

Samba 11 18 

MPB 07 10 

Bossa Nova e Jazz 03 05 

Total (amostra) 61 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 

 

 Considera-se que a preferência musica dos participantes da pesquisa está 

associada aos estilos musicais mais divulgados na mídia atualmente, o que atinge 

diretamente a pessoas de faixa etária associada á pesquisa. O Sertanejo pode 

indicar a influência do estilo predominante na mídia. A preferência pelo Gospel pode 

estar relacionada com a influência que a igreja exerce nas preferências musicais dos 

participantes, uma vez que estudam de uma escola evangélica e a maioria dos 

alunos pertence a uma religião cristã. Willi (2003) destaca que a sociedade atual 

proporciona uma diversidade de vivências musicais e nem sempre há uma relação 

entre essas vivências e o ensino e aprendizagem escolar de música. 

 Perguntados sobre que tipos de música preferem: quarenta e cinco 

responderam que preferem música cantada (74%), e dezesseis preferem música 

instrumental (26%). A preferência pela música cantada pode ter sua explicação na 

resposta anterior em que os alunos falaram sobre os estilos musicais que mais 

gostam, pois a maioria das respostas cita estilos musicais que tem a parte cantada 

como destaque.  
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Sobre a pergunta se existe aula de música na escola, dois alunos (2%) 

responderam que sim; cinquenta e nove (98%) responderam que na escola não tem 

aula de música e dos cinquenta e nove, quarenta e seis (79%) responderam que 

gostariam que a aula de música fosse incluída na grade curricular da escola. Muito 

embora concorde que a pergunta deveria ter sido mais bem elaborada, tendo em 

vista que aparentemente gerou dúvidas, esses dados revelam a carência do ensino 

de música de maneira efetiva nessa escola. As aulas de artes (nas três 

modalidades: artes visuais, teatro e música) estão presentes ali (talvez seja por isso 

que dois deles responderam que tem aulas de música), mas essa forma de aula não 

contempla os princípios musicais do ensino efetivo de música. De qualquer forma, 

constatamos in loco que a música tem estado presente na escola, apesar de não 

haver ainda aulas exclusivas de música. 

 Em relação à questão à existência de atividades que contenham música na 

escola, todos os sessenta e um alunos responderam que sim (100%), mencionando 

o culto religioso que é realizado semanalmente. Durante essa atividade a música 

está presente de maneira intensa tanto instrumental, acompanhada pelos próprios 

alunos que utilizam instrumentos musicais convencionais, quanto cantadas com a 

participação de todos os alunos, nos respectivos turnos. Nota-se que a música é 

muito presente nessa escola. 

 Em relação à pergunta se os alunos tocam algum instrumento musical, treze 

dos participantes (21%) responderam que sabem tocar pelo menos um instrumento 

e quarenta e oito (79%) responderam que não sabem tocar nenhum instrumento. É 

interessante notar que dos quarenta e oito que não sabem tocar, trinta e três (69%) 

gostariam de aprender a tocar e quinze (31%) responderam que não têm interesse 

de aprender a tocar nenhum instrumento musical. Dentre os instrumentos preferidos 

estão os mais comuns: violão, guitarra, teclado, bateria e contrabaixo. Diante desses 

dados vale ressaltar o grande interesse dos alunos em aprender a tocar um 

instrumento musical. Percebe-se que a música está presente no cotidiano e, para 

eles, apenas ouvir não é suficiente, pois manifestam que o executar um instrumento 

é seu anseio principal. 

 Outra pergunta foi quanto aos meios utilizados para ouvir música. Os alunos 

podiam escolher um ou mais meios que utilizam. As respostas estão na tabela 7:  
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Tabela 7 – Análise do questionário diagnóstico questão 9 

Meios utilizados para ouvir música Frequência de respostas 

n° % 

Celular 45 74 

DVD 41 67 

Internet 35 57 

Rádio  29 48 

Mp3 player  27 44 

Aparelho de som 26 43 

Som do carro  25 41 

Caixa de som portátil 23 38 

Televisão 13 21 

Total (amostra) 61 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 

 

 Com esse resultado percebe-se que o desenvolvimento tecnológico e os 

meios de comunicação influenciam diretamente na escuta musical dos alunos. Quer 

na companhia de colegas ou mesmo sozinhos os adolescentes e jovens 

normalmente estão de posse de seus aparelhos portáteis, que reproduzem música 

na maior parte do tempo. Se a mídia influencia na preferência do estilo musical as 

novas tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano musical dos jovens, 

pois de acordo com Rabaioli (2002), “a música ouvida em gravações está presente 

em quase todos os lugares frequentados pelos adolescentes. Tal fato é favorecido 

pela presença disseminada dos aparelhos portáteis de reprodução/gravação 

sonora”. Santos (2006) citando uma reportagem veiculada em uma revista semanal, 

que destaca 

as alterações que o aparelho iPod, um tocador portátil de música, 
tem proporcionado ao hábito de escutar música. Esse aparelho pode 
armazenar quinze mil músicas, vinte e cinco mil fotografias e cento e 
cinquenta horas de vídeo. Se ainda for acoplado a caixas acústicas, 
substitui aparelhos de som convencionais. A reportagem referida 
destaca ainda que, há mais de dois mil acessórios feitos para o 
tocador. (SANTOS, 2006). 

 A última pergunta do questionário foi sobre o que mais chama a atenção dos 

alunos quando ouvem uma música que gostam. As respostas estão na tabela 8:  
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Tabela 8 – Análise do questionário diagnóstico questão 10 

O que mais chama a atenção ao 

ouvir música 

Frequência de respostas 

n° % 

Ritmo 42 69 

Letra 36 59 

Voz 30 49 

Instrumentos 10 16 

Conjunto  6 10 

Melodia  5 8 

Harmonia 0 0 

Total (amostra) 61 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 

  

 Diante dos dados coletados nota-se que o que chama mais a atenção dos 

jovens quando ouvem música são os elementos como o ritmo, a letra, a voz, os 

instrumentos. De acordo com Zagonel (1998), a escuta consciente durante uma 

atividade de apreciação musical aliada a atividade de manipulação dos elementos 

musicais melhora a capacidade de compreensão desses elementos. Segundo Costa 

e Leão (2001), o que prepara o cidadão para um entendimento dos materiais 

sonoros e uma compreensão musical mais desenvolvida é sua relação consciente 

com uma variedade de experiências. Quanto maior for sua experiência, melhor será 

sua compreensão dos conteúdos musicais. 

 Os dados obtidos na a pesquisa demonstram que a música está presente de 

maneira intensa no cotidiano dos jovens e que o meio social influencia diretamente 

no tipo de música que ouvem. Demonstram também que os meios de comunicação 

e o desenvolvimento tecnológico ajudam a ampliar o universo musical dos jovens. 

Portanto, é importante que o repertório a ser trabalhado nas demais fases do projeto 

do recital didático tenha relação com a vivência musical dos jovens e que os 

significados delineados referentes a essa experiência sejam observados (Green, 

1997).  
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4.1.3. Análise do Questionário Diagnóstico (Classedonio) 

 

 Sessenta e quatro alunos do 8º ano A e B do ensino fundamental de uma 

escola estadual, em Cruzeiro do Sul – AC, responderam o questionário, sendo 33 do 

sexo masculino e 31 do sexo feminino. 

Em relação à vivência musical dos alunos, 56 alunos (88%) afirmou ouvir 

música todos os dias , 07 alunos (11%) respondeu que ouvia só às vezes, e 01 (1%) 

afirmou que só a cada dois dias. Esses dados revelam que a música faz parte do 

dia-a-dia desses jovens, como afirma Santos (2007), que a escuta musical parece 

ser a prática mais disseminada e valorizada de forma bastante significativa entre os 

jovens de todas as idades, tendo como facilitadora dessa disseminação os 

modernos meios de comunicação e as novas tecnologias de mídias, que findam 

ditando e formando novos gostos e preferências musicais. 

O estilo musical mais escutado pelos participantes foi o Sertanejo com 47 

respostas (15%); o Gospel é a segunda preferência musical com 31 opções (10%). 

Entre os estilos menos citados encontrou-se o Jazz e o Instrumental com 02 opções 

cada e a MPB que não foi escolhida por nenhum dos participantes. Os demais 

estilos foram mencionados conforme verificado na tabela 9: 

Tabela 9: Análise do Questionário Diagnóstico – Questão 2 

Estilo Musical Freqüência de Respostas 
n % 

Sertanejo  47 15 

Gospel 31 10 

Romântica  26 8 

Funk 25 8 

Eletrônica 24 7 

Rock 23 7 

Pop 22 7 

Forró  21 6 

Pagode  19 6 

Samba  13 4 

Hip Hop 12 4 

Axé  10 3 

Rap  8 2 

Total (amostra) 64 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 
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Diante dos resultados percebe-se que a preferência musical dos participantes 

da pesquisa pode estar associada aos estilos musicais mais divulgados na mídia e 

às preferências musicais relacionadas à classe social, familiares e amigos. O 

predomínio do estilo Sertanejo pode indicar a forte influência musical da mídia 

através dos diversos meios de comunicação e à grande divulgação desse estilo em 

todo o país. Quanto à escolha do estilo Gospel pode indicar a influência musical dos 

pais, visto que a maioria dos alunos pertence a famílias evangélicas. 

A pesquisa também buscou verificar o tipo de mídia que os alunos utilizam 

para ouvir música, como mostra a tabela 10 abaixo: 

Tabela 10: Análise do Questionário Diagnóstico – Questão 3 

Mídia utilizada 

para ouvir música 

Freqüência de Respostas 
n % 

Celular  52 19 

Internet  35 13 

DVD Player 33 12 

Som do carro 29 10 

Aparelho de som 29 10 

Mp3 player 27 9 

Caixinha portátil 23 8 

Rádio  22 8 

Computador  5 2 

Total (amostra) 64 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 
 

 Em relação aos dados coletados, pode-se deduzir que, cada dia mais, as 

novas tecnologias de emissão de som vêm ocupando um maior espaço nas 

vivências musicais extra-escolares dos jovens. Bozzetto (2003) afirma que, diante 

dessa realidade atual é necessário, como educadores, termos um olhar diferenciado 

e curioso com a realidade que contextualiza o mundo cotidiano dos alunos. E entre 

tantas discussões sobre as respostas que devemos dar, como educadores, às 

transformações culturais e sociais e a tantas informações e conhecimentos de 

mundo trazidos por nossos alunos, Assmann apud Bozzetto (2003, p. 2) defende 

que pedagogia é “encantar-se e seduzir-se reciprocamente com experiências de 

aprendizagem”, pois, “a vivência musical, alimentada por outros canais que não a 

escola, deve ser objeto de análise no ambiente escolar” (SANTOS, p. 16). 
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4.1.4. Análise do Questionário Diagnóstico (Jairo) 

 

A aplicação do questionário diagnóstico foi realizada em uma escola de 

ensino fundamental de Cruzeiro do Sul, nas duas turmas do 9º ano; A e B. Sendo 

trinta e cinco alunos da turma “A”, e trinta e três alunos da turma “B”. Dessa forma, 

participaram da pesquisa sessenta e oito alunos, com idades entre 13 e 16 anos. 

Destes, quarenta e quatro (65%) eram do sexo feminino e vinte a quatro (35%) do 

sexo masculino. 

 Quanto à pergunta do questionário, sobre “a freqüência com que ouvem 

música”, a maior parte dos alunos, isto é, sessenta alunos (88%), responderam que 

ouvem música todos os dias. E apenas oito (12%), ouvem somente às vezes. Com 

base nesses dados podemos afirmar que a música faz parte das vivencias no 

cotidiano dos estudantes, e que, assim como atividades hodiernas importantes, ouvir 

música é algo que acompanha os adolescentes. Utilizando diversos recursos 

midiáticos, possibilitando ouvir música enquanto fazem outras atividades. 

Em dissertação de mestrado, Willi (2003) nos motiva a refletir afirmando que a 

música faz parte do dia a dia dos adolescentes e jovens, como também afirma existir 

neles interesse na ampliação das experiências e conhecimentos adquiridos 

anteriormente em suas vivências. 

 Perguntados sobre os “espaços ou lugares onde mais ouvem música”, a 

opção “ouvir música em casa” teve a maior parte do percentual na escolha dos 

alunos (97%). Como podemos ver na tabela a seguir: 

Tabela 11 - Análise do questionário diagnóstico questão 3 

 

 

Lugares onde mais ouvem música 

Freqüência de respostas 

n % 

Em casa 66 97% 

Na igreja 19 28% 

Na escola  12 18% 

No carro 10 15% 

Em shows 10 15% 

Em festas 9 13% 

Em festivais  6 9% 

Outros 1 1% 

Total (amostra) 68 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 
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 Os dados analisados mostram que a residência dos estudantes é o 

lugar em que eles entendem como mais apropriado para ouvir música. É muito 

oportuno conhecer os espaços onde os alunos ouvem música. Rabaioli (2002), fala 

da importância da música na vida dos jovens e que as práticas musicais fora do 

ambiente escolar precisam ser conhecidas e analisadas. Segundo o autor: 

Para que eu pudesse conhecer aquilo que os jovens e adolescentes 
estudantes realizam em termos de práticas musicais, considerando 
que a maioria deles não possui ensino ou prática sistemática de 
música na instituição onde estudam, convenci-me da necessidade de 
voltar à atenção da presente pesquisa para atividades realizadas fora 
do ambiente dessas escolas (RABAIOLI, 2002, p. 20). 

 

 Percebemos que os espaços onde a música é presente e há a possibilidade 

de ser ouvida, pode ser um ambiente muito proveitoso para as práticas de 

apreciação musical.  

Os dois outros lugares que os participantes referem ouvir música com maior 

freqüência são na Igreja e na escola onde participam semanalmente de cultos 

religiosos.  

 Com relação aos “estilos musicais que mais gostam”, a opção por música 

gospel teve maior frequência de respostas (65%), entre os alunos que responderam 

ao questionário; seguido do estilo “sertanejo” (57%); e do “rock” (49%); como pode 

ser observado na tabela 12, a seguir: 

Tabela 12 - Análise do questionário diagnóstico questão 4 

 

Estilo musical 

 preferido 

Freqüência de respostas  

n % 

Gospel 44 65% 

Sertanejo 39 57% 

Rock 33 49% 

Eletronica 26 38% 

Funk 26 38% 

Pop 23 34% 

Romântica 20 29% 

Hip - hop 11 16% 

Axé 9 13% 

Forró 8 12% 

Pagode 5 7% 

MPB 4 6% 
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 Analisando a tabela 12 podemos perceber que os estilos musicais mais 

preferidos pelos entrevistados podem estar relacionados aos estilos mais ouvidos 

hodiernamente no espaço que mais freqüentam, como em cultos e programações 

religiosas. Como por exemplo, o fato de a música gospel nos dias atuais ter ganhado 

grande espaço nos meios de comunicação, sendo freqüente na mídia, pode ser um 

fator relevante de influência nos hábitos musicais dos alunos.  

Além do gênero gospel, os participantes referem também ouvir música do 

gênero “sertanejo” (57%); “rock” (49%), música “eletrônica” e o “funk”, ambos com 

(38%). Mais uma vez, considera-se aqui a influência da mídia e dos meios de 

comunicação na escuta desses alunos.   

Vale ressaltar que muitos dos estilos escolhidos são aqueles que direta ou 

indiretamente estão ligados às formas de cultura nos meios sociais em que os 

alunos fazem parte. Reis e Azevedo, (2008) também trazem essa reflexão: 

Consideramos que a preferência musical dos participantes da 
pesquisa pode estar associada aos estilos musicais mais divulgados 
na mídia e às preferências musicais relacionadas à classe social - 
familiares e amigos. (...) Segundo nossa interpretação essa relação é 
influenciada pelo “gosto” musical associado a valores e 
comportamentos sociais (REIS e AZEVEDO, 2008, p. 248).  

 

Assim, nas interações sociais culturalmente contextualizadas, os indivíduos 

têm experiências musicais subjetivas, mas substancialmente efetivas.  

Quanto à pergunta sobre a forma de música que mais gostam, se música 

instrumental ou cantada, quarenta e quatro alunos (65%), responderam que 

preferem música cantada, e o restante, vinte e quatro alunos (35%), disseram 

preferir musica instrumental. A maioria refere preferir a musica cantada. A explicação 

pode estar no fato de que nem todos tocam um instrumento. Quando tocamos um 

Samba 4 6% 

Reggae 4 6% 

Rap 3 4% 

Outros 3 4% 

Jazz 1 1% 

Instrumental 1 1% 

Bossa nova 1 1% 

Total (amostra) 68 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 
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instrumento queremos ouvir alguém tocando aquele instrumento para aprendermos 

mais e ganharmos novas experiências além do prazer de assistir e ouvir o que se 

gosta. 

 Outra forma de analisar este fato, é que a música com letra, ou cantada, está 

em sua maioria, mais presente no cotidiano dos alunos. A música cantada é mais 

frequente nos meios de comunicação e geralmente, a voz cantada é presente, e na 

maioria das vezes se mostra como principal instrumento do conjunto.  

 Respondendo a questão “se existe aula de música em sua escola”, dez 

alunos (15%) responderam que sim; treze (19%), que não existe aula de música na 

escola; dezessete (25%) disseram que já houve em algum momento; mas (41%), 

vinte e oito alunos, responderam que gostariam que existisse aula de música na 

escola. 

 É possível que esteja acontecendo uma falta de comunicação e de 

entendimento do que seria aula de música reconhecidamente na escola. Alguns 

reconhecem a aula de artes, onde se trabalha às vezes alguns conteúdos musicais, 

como sendo aula de música; outros (19%), não reconhecem esta aula de artes como 

sendo uma aula de música potencialmente, talvez pelo fato de que não trabalhe, ou 

ensine prática de instrumentos.  

Quando falam que já houve aula de música na escola, acredita-se que os 

alunos estão se referindo às aulas dos estagiários de música que passaram pela 

escola. Assim, verifica-se que uma parcela relevante de alunos (41%), deseja que 

exista aula de música no contexto escolar com todos os seus conteúdos e práticas, 

instrumentação e materiais.  

Música na escola além de se mostrar uma opção desejada pelos alunos, pode 

ser também ferramenta de transformação social:  

O ensino de música nas escolas (...), pode contribuir não só para a 
formação musical dos alunos, mas principalmente como uma 
ferramenta eficiente de transformação social, onde o ambiente de 
ensino e aprendizagem pode proporcionar o respeito, a amizade, a 
cooperação e a reflexão tão importantes e necessárias para a 
formação humana. (SOUZA e JOLY, 2010, p. 100). 

 

 Ainda analisando sobre a forma de reconhecer conteúdos e materiais 

trabalhados dentro do ambiente escolar como sendo aula de música ou não, a 
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próxima questão, “se existe alguma atividade que contenha música em sua escola”, 

mostra uma pequena disparidade nos números em relação àqueles que afirmam que 

sim (53%) – trinta e seis alunos; e aqueles que dizem não haver (47%) – trinta e dois 

alunos. 

 Dos alunos que responderam “sim”, alguns falaram que esta atividade 

acontece no festival de talentos; outros quando há ensaios do coral da escola; mas a 

maioria destes que afirmam existir atividades que contenham música, relatam o 

momento do culto semanal, onde participam aproximadamente de uma hora de 

cânticos variados, apresentações musicais, bem como possibilidade de escolherem 

o repertorio que desejam para cantarem juntos.  

Outro fator importante sobre esses dados, especialmente por aqueles que 

responderam positivamente, é que a escola, por meio dos cultos semanais faz um 

trabalho de mediação entre o aluno e a musicalidade enquanto trabalha princípios 

que a escola chama de princípios de vida e de valores para uma vida em sociedade 

que seja ética, digna e de qualidade. Refletindo sobre afirmações de Costa e Leão 

(2001) entendemos que as ações do fazer musical estão ligadas ao contexto em que 

o indivíduo vive e as experiências musicais proporcionadas pelo ambiente. Assim, a 

escola tem o papel de ampliação da relação do aluno com a música por meio dessa 

vivência.  

 Sobre a questão: “você toca algum instrumento musical”? Foi verificado que 

dezessete alunos (25%) já tocam algum instrumento; dezenove alunos (28%) 

responderam que não tocam; e a maior parte, trinta e dois alunos (47%) 

manifestaram desejo em aprender tocar um instrumento musical. Sobre os 

instrumentos citados por alunos que já tocam, foi relatado violino, baixo, guitarra e 

violão. E para os que desejam aprender a tocar, o violão e o teclado são 

instrumentos preferenciais. 

 Percebemos o desejo que os alunos têm pelo envolvimento com a música. O 

fato de escolherem instrumentos como o violão e o teclado para aprenderem a tocar 

pode estar relacionado com o contexto onde o violão e o teclado são instrumentos 

mais acessíveis, e na maioria das vezes, os músicos com quem eles têm maior 

contato tocam estes instrumentos.  
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 Quando perguntados sobre “os meios utilizados para ouvir música”, a opção 

“celular” teve a maior freqüência de respostas (78%) como recurso midiático mais 

usado para ouvir música; seguida da opção “internet” e “aparelho DVD”; como pode-

se observar na tabela 13: 

Tabela 13 - Análise do questionário diagnóstico questão 9 

Meios que utilizam para ouvir música Freqüência de respostas 

n° % 

Celular 52 78% 

Internet 44 66% 

DVD 30 45% 

Aparelho de som 23 34% 

MP3 player 21 31% 

Rádio 19 28% 

Caixinha de som portátil 19 28% 

Som do carro 17 25% 

Televisão 15 22% 

Outros 3 4% 

Total (amostra) 68 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 

 
 

 Os dados mostram que alunos ouvem suas músicas preferidas em recursos 

materiais que lhe sejam mais acessíveis. Com a grande quantidade de celulares 

com preços baixos e atrativos, faz com que o adolescente tenha acesso a este meio, 

ainda porque se revela num meio de ouvir música, que se mostra pessoal, ouvindo a 

música que se quer, sem perturbar outros, utilizando fones de ouvido como vemos 

na hora do intervalo na escola. 

 Analisando os itens com maior frequência de respostas, verificamos que a 

Internet é a segunda na lista dos meios mais utilizados para ouvir música na escolha 

dos alunos entrevistados.  

 Sobre a última pergunta do questionário diagnóstico, para “dizer o que mais 

chama a sua atenção quando escuta uma música”, em se tratando dos materiais 

sonoros e elementares da composição musical, vinte e dois alunos (32%) 

responderam que o conjunto de instrumentos e vozes lhes chama mais atenção; 

seguido de letra e ritmo; como podemos perceber na tabela a seguir: 
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Tabela 14 - Análise do questionário diagnóstico questão 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Analisando os dados obtidos percebemos que o conjunto chama mais a 

atenção dos participantes. Talvez pelo fato de que no conjunto está a maior parte 

dos instrumentos, que em questões anteriores relataram como instrumentos de suas 

preferências e tambem por serem instrumentos comuns com os quais os alunos têm 

mais contato.  Os elementos: letra e ritmo também foram bastante citados como 

elementos aos quais os alunos estão atentos ao ouvirem músicas. É importante que 

cada vez mais seja utilizada na escola a pratica de atividades de apreciação para o 

desempenho dos alunos na percepção dos materiais sonoros. 

França (2002) afirma que atividades musicais de apreciação precisam levar 

nosso público alvo para a focalização dos materiais sonoros, bem como gestos 

expressivos e estruturais da peça ouvida, na busca de compreenderem como 

acontece a combinação destes elementos.  

Analisando aulas em estágios supervisionados anteriores, percebemos que 

os elementos letra, ritmo, bem como os instrumentos, são de mais fácil percepção 

dependendo da experiência que tiveram em práticas de apreciação já trabalhada 

entre eles. 

 Diante dos dados aqui analisados, percebemos que os alunos entrevistados, 

em maioria, apreciam música; desejam tocar um ou mais instrumentos musicais; 

ouvem música todos os dias; desejam que a aula de música seja incorporada como 

disciplina da grade curricular; utilizam meios midiáticos que se mostram acessíveis; 

gostam de participar dos momentos de culto escolar onde há muita musicalidade; e 

Quando escuta uma música, o que 

mais chama a sua atenção? 

Freqüência de respostas 

n° % 

Conjunto 22 32% 

Letra 18 26% 

Ritmo 14 21% 

Instrumentos 5 7% 

Voz 4 6% 

Melodia 3 4% 

Harmonia 1 1% 

Total (amostra) 68 100 

Fonte: Questionário diagnóstico 
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apreciam mais os estilos musicais que mais têm relação com o contexto 

sociocultural em que estão inseridos. 

 Torna-se importante esses dados obtidos para realizarmos contatos musicais 

de projetos em música que possam expressar relação com aquilo que os estudantes 

já convivem e podendo assim juntos crescer musicalmente. 
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4.2. QUANTO AS OFICINAS 

 

No processo de formação de platéia podemos destacar a apreciação, 

composição e performance como as modalidades centrais do fazer musical e 

relevantes para o ensino e aprendizagem musical. Desse modo, a educação musical 

deve promover o crescimento musical dos alunos por meio de atividades que 

proporcionem experiências musicalmente ricas e variadas (FRANÇA e SWANWICK, 

2002). Tendo esse objetivo em mente, a oficina de música foi planejada para 

proporcionar momentos de apreciação, composição e performance dos alunos. A 

análise do questionário de cada turma onde a oficina foi aplicada será feita 

separadamente. 

 

4.2.1. ANÁLISE DA OFICINA (MARLON) 

 

QUANTO AOS PARTICIPANTES 

Participaram da oficina um total de 29 alunos, do 6º ano A, com idades entre 

dez e onze anos. A Turma tem 34 alunos, mas 5 haviam faltado a aula. Dos que 

participaram, 52% são do sexo feminino e 48% são do sexo masculino, como mostra 

o gráfico 1: 
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Figura 1: gráfico ilustrativo dos participantes 

 

QUANTO AO ENTENDIMENTO DOS ELEMENTOS DA MÚSICA 

Questionados sobre como avaliam as atividades práticas para entender esses 

elementos, 52% avaliaram como ótimo, 31% como muito bom, 10% avaliaram como 
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bom, 7% como regular e nenhum dos alunos considerou a atividade ruim, como 

mostra o gráfico 2: 

 

Figura 2: gráfico ilustrativo do entendimento dos elementos da música 

 

Um dos primeiro objetivos na realização da oficina era elaborar atividades 

cujos conhecimentos envolvidos fossem acessíveis aos alunos para possibilitar a 

compreensão musical. Se as atividades não fossem apropriadas e acessíveis, a 

compreensão musical por parte do aluno estaria comprometida. De acordo com 

Zagonel (1998), os alunos apresentam melhora na capacidade de compreensão dos 

conteúdos trabalhados após as atividades de manipulação dos elementos musicais. 

Desse modo, as estratégias e procedimentos didáticos planejados pretendiam 

possibilitar a compreensão musical de todos os envolvidos na atividade. 

 

QUANTO A ATIVIDADE DE CRIAÇÃO MUSICAL 

Questionados sobre como avaliam a atividade de criação da letra e mudança 

do ritmo, 48% avaliaram como ótimo, 31% como muito bom, 10% avaliaram como 

bom, 7% como regular e nenhum dos alunos considerou a atividade ruim, como 

mostra o gráfico 3: 
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Figura 3: gráfico ilustrativo da avaliação da atividade de criação musical 

 

De acordo com Costa e Leão (2001), para nos relacionarmos com a música, 

devemos vivenciá-la em todas as suas dimensões: ouvir, tocar e criar. Por isso, a 

criação musical deveria estar presente nas atividades planejadas para a oficina, 

além do momento de apreciação e execução. Para chegar ao momento da 

composição, primeiro foram realizadas atividades de manipulação dos materiais 

sonoros, como já foi citado.  

Mais uma vez, Costa e Leão (2001) apontam para a importância dessa 

manipulação de maneira expressiva, possibilitando o desenvolvimento de atividades 

de improvisação e composição. Narita (2008), destacando a importância da criação 

musical para a cultura infantil, desenvolveu um projeto com crianças incentivando-as 

a expressarem suas ideias musicais por meio de manipulação e organização sonora 

em arranjos e improvisos. De acordo com Antunes (2006, p. 56), trabalhar com 

música na escola é importante para a criança “não apenas para despertá-la para 

uma nova dimensão de sua interação com o mundo, mas principalmente para fazê-

la capaz de expressar seus sentimentos e seu conhecimento através também do 

som”. 

 

QUANTO A UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

Questionados sobre como avaliam a utilização dos instrumentos musicais 

durante a oficina, 69% avaliaram como ótimo, 17% como muito bom, 10% avaliaram 

como bom e nenhum dos alunos considerou a atividade regular ou ruim, como 

mostra o gráfico 4:  
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Figura 4: gráfico ilustrativo da avaliação da utilização dos instrumentos musicais 

 Nas atividades musicais desenvolvidas durante a oficina pode-se perceber o 

interesse dos participantes pelos instrumentos musicais. Durante as oficinas foram 

levados alguns instrumentos de percussão, como o surdo, pandeiro, tamborim, 

agogô, cavaquinho, além do violão. Nenhum dos participantes parecia interessado 

em apenas ouvir o som produzido pelos instrumentos, mas todos mostraram o 

interesse em manusear, experimentar, produzir algum som, explorar os 

instrumentos. Alguns alunos ficaram bastante ansiosos porque não queriam esperar 

os colegas terminar de utilizá-los, visto serem poucos instrumentos. Isso reafirma os 

dados levantados no questionário diagnóstico, quando apenas um aluno respondeu 

que não gostaria de aprender a tocar um instrumento. Esse interesse dos 

participantes foi um dos motivos para levar os instrumentos para a oficina e 

desenvolver atividades em que eles poderiam manuseá-los. Segundo Loureiro 

(2004) 

qualquer pessoa pode fazer música e se expressar através dela, 
desde que sejam oferecidas condições necessárias para sua prática. 
Quando afirmamos que qualquer pessoa pode desenvolver-se 
musicalmente, consideramos a necessidade de tornar acessível, às 
crianças e aos jovens, a atividade musical de forma ampla e 
democrática. (LOUREIRO, 2004, p. 66) 

É importante que seja oferecida aos participantes de um projeto como esse a 

oportunidade de transitar pelas experiências do fazer musical, do fruir e do 

investigar, assim como sejam proporcionadas situações que permitam o manuseio 

de instrumentos convencionais ou não convencionais para que vivenciem novas 

possibilidades de se fazer música e que isso favoreça o desenvolvimento da 

observação, da percepção e da criatividade (LOUREIRO, 2004). 
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QUANTO A AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

Questionados sobre como avaliam o material didático, 34% avaliaram como 

ótimo, 34% como muito bom, 28% avaliaram como bom, 3% como regular e nenhum 

dos alunos considerou a atividade ruim, como mostra o gráfico 5: 

   

Figura 5: gráfico ilustrativo da avaliação do material didático 

 

 Os materiais didáticos, quando bem escolhidos e adequados ao planejamento 

do professor, são importantes instrumentos de apoio ao processo de ensino e 

aprendizagem. De acordo com Hentschke, Cunha e Wolffenbüttel (2005), referindo-

se ao Projeto OSPA de Educação Musical Aplicada, “a qualidade do material dos 

concertos entregue, em termos de apresentação gráfica, identidade visual e 

conteúdo musical, também foram aspectos relevantes no sucesso no programa.” O 

material didático que foi preparado estava relacionado com o repertório que 

trabalhamos no Recital. Esse material didático tinha como objetivo preparar o 

público para o que iria ouvir, como também despertar a curiosidade para as 

apresentações. Trazia, ainda, informações sobre os compositores, gênero e estilo 

musical e sobre instrumentos. 

A seleção dos recursos ou instrumentos que auxiliam o professor no 
seu trabalho deve concorrer para concentrar a atenção e interesse 
dos alunos nas atividades propostas, estimulando a imaginação, a 
observação, o raciocínio, as percepções, a coordenação muscular, a 
expressão de sentimentos, etc. (FERREIRA e CERQUEIRA apud 
AMORIM, s/d, p. 2) 
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QUANTO A ATUAÇÃO DOS PROFESSORES 

Questionados sobre como avaliam a atuação do professor que ministrou a 

oficina de música, 62% avaliaram como ótimo, 24% como muito bom, 10% avaliaram 

como bom, 3% como regular e nenhum dos alunos considerou a atividade ruim, 

como mostra o gráfico 6: 

   

Figura 6: gráfico ilustrativo da avaliação da atuação do professor 

 

A avaliação recebida pelo professor é consequência do planejamento e da 

preparação para a oficina. O professor precisa considerar se as atividades 

realizadas em sala de aula têm contribuído para o desenvolvimento musical de seus 

alunos. Cabe ao professor planejar e desenvolver atividades que sejam mais 

direcionadas e orientadas e que permitam que esse aprendizado seja significativo, 

ou seja, que promovam a compreensão dos elementos que constituem e estruturam 

as diferentes músicas (MOREIRA, 2010).  

Na preparação da oficina observamos os dados coletados no questionário 

diagnóstico, como as preferências musicais, e o repertório que seria apresentado no 

recital. A oficina seria utilizada para preparar e despertar o interesse do público para 

as músicas que iriam ouvir. Segundo Bastião (1995, p.31 apud BASTIÃO, 2003, p. 

886), “uma das grandes metas da educação musical é proporcionar novos 

interesses, novas experiências e novas visões aos alunos”. Ainda de acordo com diz 

Gainza (1964, apud HENTSCHKE e DEL BEN 2003, p. 123) “O professor deve 

possuir ainda uma capacidade que o habilite a realizar sua tarefa com êxito e com o 

máximo de rendimento. Essa capacidade compreende o conhecimento profundo 

sobre a matéria que se ensina e sua preparação pedagógica para tanto”.  
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QUANTO AO QUE APRENDEU NA OFICINA 

Questionados sobre como avaliam o que aprenderam na oficina, 62% 

avaliaram como ótimo, 31% como muito bom, 7% como regular e nenhum dos 

alunos considerou a atividade boa ou ruim, como mostra o gráfico 7:  

 

 

     

 

 

 

Figura 7: gráfico ilustrativo da avaliação da aprendizagem na oficina 

 

De acordo com os dados obtidos, percebemos que os alunos apresentaram 

um bom resultado com relação à aprendizagem do conteúdo das oficinas, fato esse 

que se tornou possível devido ao ambiente das oficinas ter se tornado um espaço 

capaz de proporcionar experiências de aprendizagem e discussões sobre as várias 

maneiras de vivenciar a música (WILLI, 2003). Percebemos ainda a importância de 

proporcionar o envolvimento direto com a música, visando ampliar e aprimorar o 

universo musical dos ouvintes. 

 

QUANTO A AVALIAÇÃO DA OFICINA 

Questionados sobre como avaliam as oficinas, 69% dos alunos avaliaram 

como ótimo, 17% como muito bom, 14% avaliaram como bom, e nenhum dos alunos 

considerou a oficina como regular ou ruim, como mostra o gráfico 8: 
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Figura 8: gráfico ilustrativo da avaliação da oficina 

 

Diante desses dados, verifica-se que os alunos avaliaram muito bem a oficina. 

Podemos atribuir diversos fatores para tal resultado, entre eles o fato de que durante 

o processo de aprendizagem os alunos tiveram uma participação ativa e os 

professores assumiram o papel de auxiliar a espontaneidade, ouvindo e estimulando 

seus interesses e necessidades (MATEIRO, 2007). Hentschke, Cunha e 

Wolffenbüttel (2005), sobre o Projeto OSPA de Educação Musical Aplicada, 

desenvolvem a idéia de que é necessário preparar professores e alunos, para 

diminuir a distância entre as músicas que costumam ouvir e outros gêneros 

musicais, como o repertório de uma orquestra, por exemplo. Esse papel dos 

professores, estimulando e proporcionando experiências de aprendizagem, é 

importante para alcançar êxito em qualquer atividade, como a oficina que foi 

ministrada. 

 

QUANTO AS SUGESTÕES 

Neste espaço do questionário, os alunos ficaram à vontade para escreverem 

algum comentário ou sugestão para a oficina, onde a grande maioria escreveu que 

tinha gostado bastante da experiência com as oficinas, pois tiveram um momento 

diferenciado de aprendizagem musical de uma forma mais divertida e alegre, algo 

que normalmente não acontecia no ambiente escolar. Solicitaram também que não 

ficasse só nessa vez a vinda dos professores de música, e sim, que sempre 

houvesse esse tipo de evento na escola: 
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“Tem que ter mais instrumentos e a participação de todos os alunos.” (11 

anos, 6° ano A) 

“Vocês poderiam deixar que todos os alunos tocassem os instrumentos 

porque eu não toquei nenhum. Por isso, para que os alunos não fiquem com 

raiva vocês poderiam deixar que todos os alunos tocassem algum 

instrumento.” (11 anos, 6° ano A) 

“Foi muito legal, não precisa mudar muita coisa. Continuem assim e que Deus 

abençoe cada um de vocês.” (12 anos, 6° ano B) 

“Foi muito bom. Cantamos, fizemos várias atividades e nos divertimos. 

Obrigado por nos ensinar os tipos de músicas. Obrigado. Foi muito legal.” (11 

anos, 6° ano A) 

“Eu achei legal e super divertido. A minha sugestão é que, na próxima vez, 

tragam bastante instrumentos para que todos possam tocar.” (11 anos, 6° ano 

B) 

“Gostei muito da oficina, foi muito criativo levar os instrumentos na oficina.” 

(11 anos, 6° ano A) 

 Diante dessas declarações percebemos ainda mais a necessidade da 

inclusão da música nos programas curriculares para que os alunos aprendam 

música de fato, tocando, cantando, criando, vivenciando música de diversas formas 

(MATEIRO, 2007). É importante, também, conhecer o universo musical dos jovens e 

adolescentes para aproveitar sua vivência no ensino de música na escola, e depois 

introduzir novas experiências que ampliem essa vivência (PENNA e MARINHO, 

2005). 

 

4.2.2. ANÁLISE DA OFICINA – ADONIAS 

 

QUANTO AOS PARTICIPANTES 

Participaram da oficina 31 alunos do 7º Ano, com idades entre 11 e 14 anos. 

Desses, 68% são do sexo feminino e 32% são do sexo masculino, como mostra o 

gráfico:  
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Figura 9: gráfico ilustrativo dos participantes da oficina 

 

QUANTO AO ENTENDIMENTO DOS ELEMENTOS DA MÚSICA 

Questionados sobre como avaliam as atividades práticas para entender esses 

elementos, 52% avaliaram como ótimo, 35% como muito bom, 10% avaliaram como 

bom, 3% como regular e nenhum dos alunos considerou a atividade ruim, como 

mostra o gráfico seguinte: 

    

 

 

 

Figura 10: gráfico ilustrativo do entendimento dos elementos da música 

 

De acordo com os dados obtidos, percebemos que os alunos apresentaram 

melhora na capacidade de compreensão dos conteúdos trabalhados após as 

atividades de manipulação dos elementos musicais, facilitando a compreensão e 

identificação desses elementos no momento da audição da obra musical 

(ZAGONEL,1998). Percebemos ainda que a escuta consciente durante uma 

atividade de apreciação musical aliada a atividade de manipulação dos elementos 

musicais na composição, são importantes elementos para a compreensão e 

aceitação de uma peça musical, mesmo que esta não faça parte do cotidiano dos 

alunos. 
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QUANTO A ATIVIDADE DE CRIAÇÃO MUSICAL 

Questionados sobre como avaliam a atividade de criação da letra e mudança 

do ritmo, 58% avaliaram como ótimo, 16% como muito bom, 26% avaliaram como 

bom, e nenhum dos alunos considerou a atividade regular ou ruim, como mostra o 

gráfico seguinte: 

 

 

 

 

Figura 11: gráfico ilustrativo da atividade de criação musical 

 

De acordo com os dados obtidos, percebemos que os alunos assimilaram 

bem a ideia e o desafio de composição musical. Como produto dessa modalidade, 

ao final de cada oficina, os alunos apresentaram sua composição (o que podemos 

também chamar de rearranjo), tanto de letra quanto de mudança de ritmo para a 

música proposta. Kristiane Munique Costa e Costa e Eliane Leão (2001) ao falar 

sobre “A relação entre improvisação e apreciação musical”, apontam para a 

importância da manipulação de maneira expressiva dos materiais sonoros no ato da 

criação, em que a escuta ativa e consciente possibilita o desenvolvimento de 

atividades de improvisação e composição. Esse resultado combina com a pesquisa 

de estudo de caso simples de França e Swanwick (2002), que apresentam a ideia de 

que a educação musical deve promover o crescimento musical dos alunos por meio 

de atividades que propiciem experiências acessíveis e musicalmente ricas e 

variadas. 

 

QUANTO A UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

Questionados sobre como avaliam a utilização dos instrumentos musicais 

durante a oficina, 68% avaliaram como ótimo, 16% como muito bom, 10% avaliaram 

como bom, 3% como regular e nenhum dos alunos considerou a atividade ruim, 

como mostra o gráfico seguinte: 
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Figura 12: gráfico ilustrativo de avaliação da utilização dos instrumentos musicais 

 

Em qualquer atividade musical é fácil perceber a atração dos participantes 

pelos instrumentos musicais. Ninguém se conforma em apenas ouvir ou visualizar, 

em geral todos querem tocar. Em todas as oficinas foi percebido que os alunos 

ficaram com muita ansiedade em utilizar os instrumentos e quando tiveram acesso a 

eles o resultado foi satisfatório. Loureiro (2004, p. 66) afirma que “qualquer pessoa 

pode fazer música e se expressar através dela, desde que sejam oferecidas 

condições necessárias para sua prática. Quando afirmamos que qualquer pessoa 

pode desenvolver-se musicalmente, consideramos a necessidade de tornar 

acessível, às crianças e aos jovens, a atividade musical de forma ampla e 

democrática”. 

 

QUANTO A AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

Questionados sobre como avaliam o material didático, 39% avaliaram como 

ótimo, 29% como muito bom, 26% avaliaram como bom, 6% como regular e nenhum 

dos alunos considerou a atividade ruim, como mostra o gráfico seguinte: 
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Figura 13: gráfico ilustrativo da avaliação do material didático 
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   Considerando os dados obtidos e também a importância da utilização de 

material didático nas atividades musicais, podemos perceber que a aceitação foi 

satisfatória tendo em vista que esse material ampliou o conhecimento dos alunos. A 

apresentação do repertório que seria apresentado, as explicações a cerca dos 

gêneros e subgêneros musicais, assim como a atividade lúdica para fixação dos 

conteúdos situaram os alunos no que seria apresentado no Recital Didático.   

 

QUANTO A ATUAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Questionados sobre como avaliam a atuação dos professores que 

ministraram a oficina de música, 65% avaliaram como ótimo, 19% como muito bom, 

13% avaliaram como bom, 3% como regular e nenhum dos alunos considerou a 

atividade ruim, como mostra o gráfico seguinte: 
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Figura 14: gráfico ilustrativo da avaliação da atuação dos professores 

 

De acordo com os dados obtidos, percebi que a mediação do professor foi 

muito bem avaliada pelos alunos. A preparação assim como a segurança nos 

conteúdos que seriam trabalhados nas oficinas transmitiu confiança aos alunos, o 

que resultou na participação intensa deles em todas as atividades. Segundo Gainza 

(1964, apud HENTSCHKE e DEL BEN 2003, p. 123) “O professor deve possuir 

ainda uma capacidade que o habilite a realizar sua tarefa com êxito e com o máximo 

de rendimento. Essa capacidade compreende o conhecimento profundo sobre a 

matéria que se ensina e sua preparação pedagógica para tanto”. 
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QUANTO AO QUE APRENDEU NA OFICINA 

Questionados sobre como avaliam o que aprenderam na oficina, 48% 

avaliaram como ótimo, 32% como muito bom, 16% avaliaram como bom, 3% como 

regular e nenhum dos alunos considerou a atividade ruim, como mostra o gráfico 

seguinte: 
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Figura 15: gráfico ilustrativo da avaliação da aprendizagem na oficina 

 

 Os alunos apresentaram um bom resultado com relação à aprendizagem do 

conteúdo da oficina, fato esse que se tornou possível devido ao ambiente da oficina 

ter se tornado um espaço capaz de proporcionar experiências de aprendizagem e 

discussões sobre as várias maneiras de vivenciar a música (WILLI, 2003). Percebi 

ainda a importância de proporcionar o envolvimento direto com a música, visando 

ampliar e aprimorar o universo musical dos ouvintes. 

 

QUANTO A AVALIAÇÃO DA OFICINA 

Questionados sobre como avaliam as oficinas, 77% dos alunos avaliaram 

como ótimo, 16% como muito bom, 6% avaliaram como bom, e nenhum dos alunos 

considerou a oficina como regular ou ruim, como mostra o gráfico: 
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Figura 16: gráfico ilustrativo da avaliação da oficina 
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Diante do resultado, foi possível perceber que os alunos apresentaram uma 

ótima aceitação em relação a oficina, isso se deve ao fato de que durante o 

processo de aprendizagem o aluno teve uma participação ativa e o professor 

assumiu o papel de auxiliar a espontaneidade, ouvindo e estimulando seus 

interesses e necessidades (MATEIRO, 2007). Hentschke, Cunha e Wolffenbüttel 

(2005), sobre o Projeto OSPA de Educação Musical Aplicada, desenvolvem a ideia 

de que é necessário preparar professores e alunos, para diminuir a distância entre 

as músicas que costumam ouvir e outros gêneros musicais, como o repertório de 

uma orquestra, por exemplo. Esse papel do professor, estimulando e 

proporcionando experiências de aprendizagem, é importante para alcançar êxito em 

qualquer atividade, como a oficina que foi ministrada. 

 

QUANTO ÀS SUGESTÕES 

Neste espaço do questionário, os alunos ficaram à vontade para escreverem 

algum comentário ou sugestão para a oficina, onde a grande maioria escreveu que 

tinha gostado bastante da experiência com as oficinas, pois tiveram um momento 

diferenciado de aprendizagem musical de uma forma mais divertida e alegre, algo 

que normalmente não acontecia no ambiente escolar. Solicitaram também que não 

ficasse só nessa vez a vinda dos professores de música, e sim, que sempre 

houvesse esse tipo de evento na escola: 

“Gostei muito da oficina. Gostei muito de todas as músicas e de cantar mais 

músicas de samba”. (12 anos, 7° ano) 

“A parte que mais me chamou a atenção foi criarmos uma nova letra para a 

música Faz um milagre em mim.” (12 anos, 7° ano) 

“Fazer sons, músicas e letras diferentes foi muito legal. Foi show! Espero que 

aconteça de novo.” (13 anos, 7° ano) 

 Diante dessas declarações nota-se a necessidade da inclusão do 

conhecimento de música nos programas curriculares para que os alunos aprendam 

música de fato, tocando, cantando, criando, vivenciando música de diversas formas 

(MATEIRO, 2007). 
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4.2.3. ANÁLISE DA OFICINA (CLASSEDONIO) 

 

 

QUANTO AOS PARTICIPANTES 

Participou da oficina um total de 34 alunos pertencentes ao 8º ano “A” com 

idade entre treze e quinze anos. Desses, 56% são do sexo feminino e 44% são do 

sexo masculino, como mostra o gráfico: 

 

  
    

Feminino 19 56% 

Masculino 15 44% 

 

Figura 17: gráfico ilustrativo dos participantes 

 

QUANTO AO ENTENDIMENTO DOS ELEMENTOS DA MÚSICA 

Questionados sobre como avaliam as atividades práticas para entender esses 

elementos, 56% avaliaram como ótimo, 38% como muito bom, 3% avaliaram como 

bom, 3% como regular e nenhum dos alunos considerou a atividade ruim, como 

mostra o gráfico seguinte: 

  

Figura 18: gráfico ilustrativo do entendimento dos elementos da música 

Percebe-se que os alunos apresentaram bons níveis de compreensão dos 

elementos sonoros. O que se pode deduzir com esse resultado, segundo Zagonel 

(1998), é que a melhora na compreensão dos elementos musicais por parte dos 
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; 15 Feminino; 

19 
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Ótimo  19 56% 

Muito bom 13 38% 

Bom 1 3% 
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alunos se deu devido a liberdade que eles tiveram em trabalhar criativamente com a 

música, estabelecendo laços mais próximos com os códigos musicais e se 

apropriando de suas linguagens. Segundo ela, “já nos métodos ativos se pregava a 

importância da participação do estudante e do “fazer” para a melhor compreensão 

da música”. (ZAGONEL, 1998, p.5) 

 

QUANTO A ATIVIDADE DE CRIAÇÃO MUSICAL 

Questionados sobre como avaliam a atividade de criação da letra e mudança 

do ritmo, 47% avaliaram como ótimo, 38% como muito bom, 12% avaliaram como 

bom, 3% como regular e nenhum dos alunos considerou a atividade ruim, como 

mostra o gráfico seguinte: 

  

Figura 19: gráfico ilustrativo da avaliação da atividade de criação musical 

 

Em relação aos dados coletados, percebe-se que os alunos assimilaram bem 

a proposta de criação musical, onde ao final da oficina eles apresentaram seu 

rearranjo da música trabalhada. Tais resultados foram obtidos, segundo Zagonel 

(1998), devido a possibilidade que a oficina ofereceu aos alunos de manipularem os 

conceitos musicais através da prática da composição. Segundo ela, dessa forma, os 

conceitos musicais são assimilados pelos alunos de uma maneira mais eficiente e 

profunda. Esses resultados combinam com a pesquisa de França e Swanwick 

(2002), que apresentam a ideia de que a educação musical deve promover o 

crescimento musical dos alunos por meio de atividades que propiciem experiências 

acessíveis e musicalmente ricas e variadas. 
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QUANTO A UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

Questionados sobre como avaliam a utilização dos instrumentos musicais 

durante a oficina, 71% avaliaram como ótimo, 26% como muito bom, 3% avaliaram 

como bom e nenhum dos alunos considerou a atividade regular ou ruim, como 

mostra o gráfico seguinte: 

  

Figura 20: gráfico ilustrativo da avaliação da utilização dos instrumentos musicais 

 

Os dados obtidos revelam a atratividade que os alunos e qualquer 

participante de uma atividade musical possuem pelos instrumentos musicais. Eles 

não se conformavam em apenas ouvir ou visualizar, queriam manusear os 

instrumentos e tirar algum som. Essa ansiedade em utilizar os instrumentos e a 

forma à vontade que eles ficaram com os vários instrumentos disponibilizados pelo 

professor resultou em uma grande satisfação e participação dos alunos na atividade 

de criação e execução, mesmo que alguns nunca tivesse tido contato com aquele 

instrumento, pois, Loureiro (2004, p. 66) afirma que “qualquer pessoa pode fazer 

música e se expressar através dela, desde que sejam oferecidas condições 

necessárias para sua prática”. 

 

QUANTO A AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

Questionados sobre como avaliam o material didático, 53% avaliaram como 

muito bom, 29% como ótimo, 18% avaliaram como bom e nenhum dos alunos 

considerou a atividade regular ou ruim, como mostra o gráfico seguinte: 
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Figura 21: gráfico ilustrativo da avaliação do material didático 

 

 Considerando os dados obtidos e também a importância da utilização do 

material didático em atividades musicais, percebe-se que a aceitação desta 

ferramenta por parte dos alunos foi satisfatória, principalmente devido a ampliação 

dos conhecimentos que esse material proporcionou, bem como a disponibilização do 

repertório a ser apresentado, considerações referentes aos gêneros e subgêneros 

musicais, e também uma atividade lúdica para fixação dos conteúdos.  

 

QUANTO A ATUAÇÃO DO PROFESSOR 

Questionados sobre como avaliam a atuação do professor que ministrou a 

oficina de música, 65% avaliaram como ótimo, 23% como muito bom, 9% avaliaram 

como bom, 3% como regular e nenhum dos alunos considerou a atuação ruim, como 

mostra o gráfico seguinte: 

   

Figura 22: gráfico ilustrativo da avaliação da atuação do professor 

 

De acordo com os dados obtidos, percebemos que mediação dos professores 

teve uma ótima aceitação por parte dos alunos. A preparação assim como a 
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Ótimo 22 65% 

Muito bom 8 23% 

Bom 3 9% 

Regular  1 3% 
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segurança nos conteúdos que seriam trabalhados nas oficinas transmitiu confiança 

aos alunos, o que resultou na participação intensa deles em todas as atividades. 

Segundo Gainza (1964, apud HENTSCHKE e DEL BEN 2003, p. 123) “O professor 

deve possuir ainda uma capacidade que o habilite a realizar sua tarefa com êxito e 

com o máximo de rendimento. Essa capacidade compreende o conhecimento 

profundo sobre a matéria que se ensina e sua preparação pedagógica para tanto”.  

 

QUANTO AO QUE APRENDEU NA OFICINA 

 

Questionados sobre como avaliam o que aprenderam na oficina, 41% 

avaliaram como muito bom, 35% como ótimo, 18% avaliaram como bom, 6% como 

regular e nenhum dos alunos considerou a atividade ruim, como mostra o gráfico 

seguinte: 

   

Figura 23: gráfico ilustrativo da avaliação da aprendizagem na oficina 

 

Os resultados demonstram que os alunos aprenderam o conteúdo trabalhado 

nas oficinas, ou seja, acredita-se que o ambiente das oficinas tenha se tornado um 

espaço capaz de proporcionar experiências de aprendizagem e discussões sobre as 

várias maneiras de vivenciar a música, como proposto por Willi (2003). Devido a 

isso, percebe-se ainda a importância de proporcionar cada vez mais o envolvimento 

dos alunos direto com a música, e com isso, ampliar e aprimorar seu universo 

musical. 

 

 

 

Muito bom 14 41% 

Ótimo 12 35% 

Bom 6 18% 

Regular  2 6% 
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QUANTO A AVALIAÇÃO DA OFICINA 

 Questionados sobre como avaliam as oficinas, 68% dos alunos avaliaram 

como ótimo, 26% como muito bom, 6% avaliaram como bom, e nenhum dos alunos 

considerou a oficina como regular ou ruim, como mostra o gráfico: 

 

 

 Figura 24: gráfico ilustrativo da avaliação da oficina 

 

Diante desse resultado, nota-se que os alunos apresentaram uma ótima 

aceitação em relação a oficina. Percebe-se que durante o processo de 

aprendizagem os alunos tiveram uma participação ativa e o professor assumiu o 

papel de auxiliar a sua espontaneidade, ouvindo e estimulando seus interesses e 

necessidades, em consonância com o proposto por Mateiro (2007). Já que a escola 

oferece aos alunos um contato maior com a música por meio dos cultos semanais, 

onde os próprios alunos são os músicos, podemos verificar também que esse fato 

fez com que os alunos, já acostumados ao contexto musical da escola, se 

envolvessem com as atividades musicais propostas, conferindo à oficina, uma ótima 

avaliação. 

 

QUANTO AS SUGESTÕES 

Neste item do questionário, os alunos ficaram à vontade para escrever algum 

comentário ou sugestão para a oficina, onde a grande maioria informou ter gostado 

bastante da experiência com as oficinas, pois tiveram um momento diferenciado de 

aprendizagem musical de uma forma mais divertida e alegre, algo que normalmente 

não acontecia no ambiente escolar. Suas declarações também continham o desejo 

de que não ficasse só nessa vez a vinda dos professores de música, e sim, que 

sempre houvesse esse tipo de atividade musical na escola: 

Ótimo 23 68% 

Muito bom 9 26% 

Bom 2 6% 
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“Achei muito legal, pois isso nos faz chegar mais à música e até então nos 

trouxe a música de uma forma diferente, ou seja, mais divertida, alegre, 

emocionante, etc... enfim, foi ótimo”. (13 anos) 

 

“Foi tudo muito interessante, pois, nunca tivemos uma aula tão interativa e 

com tanto conteúdo”. (13 anos) 

 

“Posso falar que foi ótimo, muito ótimo. Pude aprender muitas coisas que não 

sabia e me distrair um pouco com a beleza da música. Obrigado”. (13 anos) 

 

“Eu achei muito ótimo o desempenho de vocês. Gostei demais, espero que se 

repita muitas vezes”. (15 anos) 

 

 Diante dessas declarações percebemos a necessidade da inclusão do 

conhecimento de música nos programas curriculares para que, segundo Mateiro 

(2007), os alunos aprendam música de fato, tocando, cantando, criando, vivenciando 

música de diversas formas. 

 

4.2.4. ANÁLISE DA OFICINA (JAIRO) 

 

QUANTO AOS PARTICIPANTES 

Trinta e três alunos do 9º ano “B” da Escola Presbiteriana de Cruzeiro do Sul 

participaram da oficina de música. Com idades entre 13 e 15 anos. Sendo que, 

dezoito (55%) são do sexo masculino e quinze (45%) do sexo feminino, como 

mostra o gráfico 25:                

 

Figura 25: gráfico ilustrativo dos participantes 

Sexo: Nº. % 

Masculino 18 55%  

Feminino 15 45% 
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 QUANTO AO ENTENDIMENTO DOS ELEMENTOS DA MÚSICA 

Analisando a primeira pergunta do questionário da oficina feito com o 9º ano 

“B”, sobre “como você avalia a atividade pratica em busca de compreender os 

elementos da música (melodia, harmonia e ritmo)”, a maior parte dos alunos 

responderam que a atividade foi ótima. Como podemos ver abaixo: 

Tabela 15 – Análise da Oficina 

 

 

 

 

 

Os dados mostram que os alunos conseguiram, por meio da atividade prática, 

compreender e perceber as funções de cada um dos três elementos da música 

apresentados pelo professor nas praticas em sala de aula. A atividade consistia em 

perceber o ritmo, a melodia e a harmonia dentro de uma música escolhida por eles, 

em sala, e depois compor utilizando de forma consciente estes elementos. Zagonel 

(1998), em sua investigação sobre como atividades de apreciação musical podem 

colaborar na construção do conhecimento musical, afirma que os alunos 

apresentaram melhora na capacidade de compreensão dos conteúdos trabalhados 

como resposta do trabalho de manipulação dos elementos musicais na atividade de 

composição. 

Podemos perceber que atividades práticas podem favorecer o indivíduo na 

elucidação de elementos que não são tão explícitos e por isso, poucos “visíveis” no 

momento da escuta sem compromisso. A atividade prática promove a identificação e 

análise da importância e especificidade de cada elemento analisado e 

correlacionado na tessitura da música. 

  

 

Avaliação da atividade prática 

 

Freqüência de respostas 

N % 

Ótimo 17 52 

Muito bom 9 27 

Bom 5 15 

Ruim  0 0 

Regular 0 0 

Total (amostra) 33 100 

Fonte: Questionário da oficina 
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QUANTO A ATIVIDADE DE CRIAÇÃO MUSICAL 

Sobre a questão número 2, “atividade de criação”, dos trinta e três alunos que 

responderam ao questionário, (42%) afirmam que foi ótima. A atividade consistia na 

criação de uma nova letra para uma pequena música, e mudança no ritmo, para um 

ritmo escolhido por eles. 

Tabela 16 – Análise da Oficina 

 

 

 

 

Podemos perceber que uma atividade prática em sala de aula pode superar 

bem mais nossas expectativas como educadores, quando os alunos compreendem 

o enunciado da questão, e de forma prática já se envolveram com os materiais da 

proposta. Analisando que todos os alunos gostaram da atividade, podemos 

relacionar esta apreciação com a questão anterior que ajuda de forma prática o 

aluno a perceber os elementos da música, facilitando agora no momento de utilizar 

elementos melódicos na manipulação da métrica criando uma nova letra, e 

exercitando o elemento ritmo, que também foi trabalhado com eles. França (2002) 

afirma que atividades de apreciação musical devem levar os alunos a focalizarem os 

materiais sonoros, para a compreensão de como esses materiais sonoros ou 

elementos podem ser combinados. 

 

QUANTO A UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS 

 Perguntados sobre a utilização dos instrumentos musicais durante a oficina, 

apenas um aluno respondeu que esse contato com os instrumentos foi regular; dois 

avaliaram que foi bom, seguidos de dez que disseram que foi muito bom; e a maioria 

(58%) afirmou que o contato com os instrumentos na oficina foi ótimo, como pode 

ser observado na tabela 17, a seguir: 

Atividade de criação 

 

Freqüência de respostas 

N % 

Ótimo 14 42% 

Muito bom 11 33% 

Bom 6 18% 

Total (amostra) 33 100 

Fonte: Questionário da oficina 
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Tabela 17 – Análise da Oficina 

  

  

  

 

 

 

 Pode-se perceber que a aula de música em que instrumentos musicais 

podem ser manuseados e testados, influencia o interesse dos alunos em exercitar 

sua musicalidade. Alunos que talvez nunca tivessem experimentado o contato direto 

com instrumentos musicais puderam, durante a oficina vivenciar aspectos do fazer 

musical ainda não vivenciados.  

Refletindo sobre este ponto, podemos afirmar que o contato com o instrumento não 

só cativa o aluno para o interesse na aula, mas oferece possibilidades de ter um 

envolvimento com a música instrumental.  

 

QUANTO A AVALIAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

Sobre a questão número 4, em “como você avalia o material didático”, mais 

uma vez houve número bastante apreciativo nas respostas dos alunos. Toda a 

turma gostou do material preparado previamente para eles.  Como mostra o gráfico 

26:   

   

Utilização dos instrumentos na oficina Freqüência de respostas 

N % 

Ótimo 19 58% 

Muito bom 10 30% 

Bom 2 6% 

Regular 1 3% 

Total (amostra) 33 100 

Fonte: Questionário da oficina 
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Figura 26: gráfico ilustrativo da avaliação do material didático 

O material didático foi pensado de acordo com pesquisa feita previamente na 

escola a partir do questionário diagnóstico aplicado. Foi entregue aos alunos um 

folder contendo os conteúdos a serem trabalhados na oficina e no recital didático. 

Algumas informações sobre especificidades das músicas, bem como gêneros que 

seriam apresentados, e ainda, textos que tinham como intuito despertar o interesse 

dos alunos para conteúdos elementares musicais de acordo com os anseios e 

procuras dos alunos mostrados por meio do questionário diagnostico. 

Os resultados mostram que o material didático constituiu um auxílio na 

explicação dos aspectos relevantes dos conteúdos apresentados e trabalhados na 

oficina e no recital. Aspectos que auxiliaram trazendo familiaridade com os assuntos 

e repertório a serem trabalhados.  

Reis e Azevedo (2008), falando sobre o problema da falta de familiaridade 

com o repertório, afirmam que “a rejeição pode estar associada à falta de 

familiaridade dos alunos com o programa e seu repertório; à ausência sistemática de 

aulas específicas de música nas escolas e às estratégias pedagógicas utilizadas 

pelo professor” (REIS e AZEVEDO, 2008, p.246). 

 

QUANTO A ATUAÇÃO DOS PROFESSORES 

Quanto à atuação do professor na oficina de música, quatro alunos (12%) 

responderam que foi boa; cinco alunos (15%), afirmaram ter sido muito boa. A 

maioria dos entrevistados (70%), respondeu que a atuação do professor foi ótima, 

correspondendo a vinte e três alunos. Como mostra o gráfico 27:  
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Figura 27: gráfico ilustrativo da avaliação da atuação do professor 

A escola na qual o projeto foi realizado não conta com professor de música 

especializado. O professor que leciona Artes insere música dentro de seu 

planejamento, que inclui artes visuais, teatro e música. Relacionando este fato com 

as respostas dos alunos sobre a avaliação da atuação do professor na oficina, pode-

se afirmar que a apreciação dos alunos também pode estar relacionada à 

possibilidade que o professor de música tem de proporcionar momentos qualitativos 

de crescimento musical em sala de aula que nunca tiveram por falta de alguém 

especializado na área de música.  

Dito isto ao mesmo tempo em que o professor precisa estar capacitado para 

motivar sua sala de aula ascendentemente ao desenvolvimento musical que se 

planeja. O professor de música deve estar preparado para atuar, possuindo 

capacidade e habilidades que o permita, junto com seus alunos, criar pontes entre 

diversos assuntos do fazer musical.  

 Hentschke, Cunha e Wolffenbüttel (2005), apresentando o Projeto OSPA de 

Educação Musical Aplicada, afirmam que o objetivo principal do projeto estava na 

preparação de professores e alunos, trabalhando na capacitação destes, para a 

criação de pontes musicológicas entre diversos gêneros musicais, na busca de 

reduzir aquilo que chamam de “estranhamento” em relação ao repertório a ser 

trabalhado. 

 

QUANTO AO QUE APRENDEU NA OFICINA 

Sobre a questão (nº. 6), quanto à avaliação do aprendizado na oficina, as 

respostas dos alunos são apresentadas na Tabela 18: 

 

 

 

 

Tabela 18 – Análise da Oficina 

Avaliação própria do 

aprendizado na oficina 

Freqüência de respostas 

Nº. % 

Ótimo 15 45% 

Muito bom 14 42% 

Bom 3 9% 

Total (amostra) 33 100 

Fonte: Questionário da oficina 
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Os resultados mostram que os alunos aprenderam os conteúdos e assuntos 

trabalhados na oficina. No ensino regular podemos perceber que a insegurança por 

uma atividade, matéria ou até por uma disciplina pode ser evidenciada por falta de 

uma boa integração entre proposta de conteúdo e formas acessíveis de aplicação. 

Os dados podem afirmar que a oficina como contato qualitativo propiciou aos 

participantes o entendimento dos assuntos, bem como dos enunciados das 

atividades. Possibilitando segurança na afirmação de que aprenderam.  

 

QUANTO A AVALIAÇÃO DA OFICINA 

Quanto à questão número 7, “de maneira geral, qual a sua avaliação sobre a 

oficina”, dois alunos (6%) responderam que a oficina foi boa; quatro (12%) 

responderam que foi muito boa, e vinte e seis alunos (79%) disseram que a oficina 

foi ótima, como ilustrado no gráfico 28, abaixo: 

 

 

 

 

 

Figura 28: gráfico ilustrativo da avaliação da oficina 

Nenhum dos participantes considerou que a oficina foi ruim ou regular, 

indicando que a oficina foi muito bem recebida pelos participantes. A seguir um 

depoimento de uma aluna do 9º ano:  

“Eu gostei muito porque é muito bom cantar. Sugiro que voltem outras vezes 

na nossa escola”! (aluna do 9º ano). 

A escola onde o projeto foi desenvolvido tem sido privilegiada com momentos 

musicais semanais, diferente das demais escolas da região. Em todas as semanas 

acontece um culto onde os alunos participam dos momentos musicais fazendo 

7- De maneira geral, qual a sua avaliação sobre a oficina? 
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apresentações solo, duos, e em grupos cantando e tocando. A própria banda, 

composta por bateria, baixo, violão e teclado, que toca nos cultos semanais da 

escola é composta por alunos, o que possibilita ações de mobilização para que, 

cada vez mais, cresça o número de cantores e instrumentistas entre eles.  

Willi (2003), afirma que a música faz parte do dia a dia dos adolescentes e 

ainda, que existe neles interesse na ampliação das experiências e conhecimentos já 

adquiridos. Os alunos da escola também têm contato direto com a música nos cultos 

semanais, além do coral da escola, que funcionou até o ano passado com alunos 

selecionados de todas as turmas. A música já faz parte do cotidiano dessa escola, e 

a oficina veio ampliar conhecimentos já contados entre eles previamente, como num 

processo de celebração do conhecimento. 

 

QUANTO AS SUGESTÕES 

No final do questionário da oficina foi dado um espaço para o aluno escrever 

um comentário ou sugestão para um momento de oficina como este que tiveram. 

Diante das variadas opiniões, destaco algumas: 

“Eu adorei as oficinas, gostei dos professores e de usar os instrumentos”! 

“Foi ótimo, uma experiência única. Tudo muito organizado e criativo”! 

“Eu gostei bastante da oficina, pois pude perceber que somos capazes de 

fazer música”! 

“Esses momentos com a música na escola são muito poucos, mas são 

inesquecíveis”! 
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4.3. AVALIAÇÃO DO RECITAL 

 

Quando falamos em recital didático e formação de plateia, precisamos refletir 

sobre as ações didático-musicais que podem transformar a apreciação passiva 

numa escuta atenta e crítica. Nesse sentido, a criatividade do executante é 

importante na hora de interagir com o público. Segundo Moreira (2010), ao comentar 

as ideias de Swanwick, “a apreciação é uma das atividades mais importantes para o 

desenvolvimento musical porque desenvolve a audição crítica e estética do aluno, 

esta não pode mais ser tratada como uma mera audição descompromissada, sem 

fins construtivos” (MOREIRA, 2010 p. 290). Dessa forma, o recital didático foi 

planejado com o objetivo de contribuir para a formação crítica sobre a música 

ouvida. 

QUANTO AOS INSTRUMENTOS 

Questionados sobre qual dos instrumentos utilizados no recital lhes chamou 

mais a atenção, 40% escolheram o teclado, 26% o violão solo, 12% o violão base e 

19% dos alunos responderam que a percussão lhe chamou mais a atenção, como 

mostra o gráfico seguinte: 

 

 

Figura 29: gráfico ilustrativo sobre instrumentos utilizados no recital 

  

 As preferências pelos instrumentos manifestadas pelos participantes parece 

ter relação com as preferências musicais e os instrumentos que caracterizam estes 

estilos. Entre os estilos musicais mais apreciados pelos alunos, de acordo com a 

análise do questionário diagnóstico, instrumentos como teclado e violão tem um 

destaque maior e parece chamar mais a atenção dos alunos. Além disso, nas 

Teclado 
 

51 40% 

Violão Solo 
 

33 26% 

Violão Base 
 

15 12% 

Percussão 
 

25 19%              



 80 
 

atividades musicais desenvolvidas pela escola, estes sãos os instrumentos mais 

utilizados, apontando uma possível relação entre a preferência por esses 

instrumentos e os espaços de sociabilidade. 

 

QUANTO AO MAIS CHAMOU A ATENÇÃO NO REPERTÓRIO 

Sobre a questão acima, a respeito do que mais chamou a atenção dos alunos 

no repertório do recital didático, 57% alunos responderam que as músicas em 

conjunto lhes chamaram mais a atenção. Seguido de 14% alunos que escolheram 

músicas tocadas somente no teclado; 14% alunos – músicas tocadas somente no 

violão e 11% dentre os participantes – a parte vocal das músicas. 

 

Músicas em conjunto 
 

74 57% 

Músicas tocadas somente no 

teclado  

18 14% 

Músicas tocadas somente no 

violão  

18 14% 

A parte vocal das músicas 
 

14 11% 

Figura 30: gráfico ilustrativo sobre o repertório do recital 

 

Percebemos que houve uma porcentagem muito parecida entre os alunos que 

escolheram musicas tocadas somente no teclado, somente no violão, e a parte vocal 

das músicas. Isso mostra que, de acordo com os dados obtidos, enquanto o aluno 

houve música, ele pode partilhar de uma apreciação por aquele instrumento 

preferido, que se relaciona às suas vivencias e escolhas; ou seja, a apreciação 

musical como uma das atividades mais importantes para o desenvolvimento musical, 

desenvolve o gosto musical, trabalhando a audição crítica (MOREIRA, 2010). 
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Todavia, as músicas em conjunto são a escolha da grande maioria, 

mostrando que os participantes do recital podem interagir mais e melhor com 

músicas tocadas em conjunto. Talvez essa escolha seja motivada pela variedade de 

materiais sonoros, efeitos, gestos expressivos e estruturais presentes na música em 

conjunto, compreendendo variadas combinações na peça musical (FRANÇA, 2002).  

 

QUANTO AO QUE MAIS GOSTOU NO RECITAL 

Perguntados sobre o que mais gostaram no recital, 65% dos alunos 

responderam que a escolha do repertório com diversidade de estilos foi o que mais 

gostaram. Seguidos de 29%, que gostaram mais da execução instrumental. 

  

A escolha do repertório com músicas de diferentes 

estilos  

84 65% 

A execução instrumental dos músicos 
 

38 29% 

Outros 
 

7 5% 

Figura 31: gráfico ilustrativo sobre a apreciação do recital 

 

Isso mostra, de acordo com os dados do gráfico, que a maioria dos 

participantes do recital didático apreciam diferentes estilos, e revelam gosto por um 

evento musical que tenha um repertório diversificado de músicas. Podemos afirmar, 

com base nos resultados, que a maior parte dos alunos valoriza a diversidade dos 

estilos. 

Analisando os resultados obtidos, podemos afirmar que as diferentes 

músicas, executadas em cada parte do recital didático, foram propícias para 

promover a apreciação e respeito pelos diferentes gostos musicais dos alunos. 

Narita (2005, p.4): ... “Tento proporcionar atividades significativas que promovam a 
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apreciação e respeito pelos diferentes gostos musicais dos alunos, exploração de 

sons e improvisação dentro de um estilo e execução de diferentes músicas”. 

QUANTO AOS ESTILOS 

Perguntados sobre qual estilo musical mais chamou a atenção, 9% alunos 

responderam “estilo gospel”; 12% – estilo clássico; 14% – disseram que o samba 

chamou mais atenção; mas a grande maioria respondeu que o sertanejo chama 

mais a atenção deles: 60% dos entrevistados gostam e apreciam mais a música 

sertaneja. 

 

Sertanejo 
 

78 60% 

Samba 
 

18 14% 

Música clássica 
 

16 12% 

Gospel 
 

12 9% 

Figura 32: gráfico ilustrativo sobre os estilos do recital 

 

Em uma pesquisa feita na referida escola no final do ano de 2010 entre os 

alunos, foram anexados cartazes no mural de cada sala com resultados referentes a 

estilos preferidos. A pesquisa revelou que o sertanejo é o gênero preferido da 

grande maioria. 

Pode significar que o estilo mais presente e mais ouvido no cotidiano deles, 

dentro do contexto social e cultural em que estão inseridos e fazem parte, se revela 

agora no gênero ou estilo que mais evidencia a apreciação e gosto com os quais se 

identificam na formação de platéia.   

Mesmo que a maioria tenha apreciado mais o gênero de música sertaneja, a 

escolha de outros estilos se mostra representativa. O que pode ser ampliado com a 

preparação de professores e alunos, na capacitação para que sejam estabelecidas 
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pontes entre diversos gêneros musicais (HENTSCHKE, CUNHA, 

WOLFFENBÜTTEL, 2005).  

Percebemos que em nossa sociedade a educação musical ainda está em 

processo de estruturação e de ampliação, o que resulta numa diversidade de 

interpretações sobre que músicas utilizar e como trabalhá-las, a fim de promover 

diferentes estéticas e estilos musicais. Como consequência, alguns estilos musicais 

são mais escutados que outros e o músico de um estilo que não seja popular se 

torna pouco atrativo para a plateia. Isso aponta para a falta de conhecimentos 

musicais e critérios para compreender diferentes performances musicais. Torna-se 

relevante construir a familiaridade do público com o novo e ampliar seus 

conhecimentos musicais. 

A oficina procurou ampliar esses conhecimentos e o recital didático procurou 

proporcionar outras experiências musicais aos participantes. Como resultado, 

percebeu-se uma diferença entre as preferências musicais citadas no questionário 

diagnóstico e os estilos que mais chamaram a atenção no recital. Apresar do 

sertanejo continuar como sendo o estilo mais citado, o samba e a música clássica 

obtiveram um percentual maior entre os estilos que mais chamaram a atenção no 

recital, em relação ao gospel, segunda preferência musical, de acordo com o 

questionário diagnóstico. Portanto, além de trabalhar músicas que tenham relação 

com a vivência musical dos alunos, é importante também proporcionar outras 

experiências, ampliando a relação com a música. 

 

QUANTO AS MÚSICAS DO REPERTÓRIO 

Perguntados sobre a música que mais chamou atenção, observamos a 

variedade de gosto musical revelado nas respostas, apesar da maioria ter dito que a 

música que mais chamou a atenção foi a música de Chitãozinho e Xororó – 

“Sinônimos”, seguida de “Deus e eu no sertão” de Victor e Léo, confirmando o gosto 

pelo gênero de música sertaneja: 

“Deus e eu no sertão e Sinônimos”. (12 anos, 7° ano) 

“Foi ótimo, tudo muito criativo, e as músicas todas muito bem tocadas e 

cantadas”. (12 anos, 7° ano) 
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“Todas foram esplendidas” (14 anos, 9° ano)  

“A música „fico assim sem você‟, pois foi tocada somente no teclado” (13 

anos, 8° ano) 

 Revela que a escolha da música se relaciona e tem muito a ver com 

preferências musicais, que podem ser aproveitadas nas práticas do fazer musical. 

  

Não há razões para temer ouvir os interesses dos alunos ou evitar 

que eles escolham músicas com as quais se identificam, contanto 

que o que seja feito com tais músicas dêem aos alunos a 

oportunidade de “entrarem” na música através de atividades práticas 

do fazer musical (GREEN, 2002 p.201 apud NARITA 2005, p. 4). 

 

 Ao contrário do que muitas vezes se imagina, o aluno não vem para a escola 

vazio, mas carrega toda uma vivência que precisa ser aproveitada no ambiente 

escolar. Especialmente em relação à música, o aluno traz uma grande experiência 

proporcionada pelos variados meios através dos quais tem contato com essa 

manifestação artística: rádio, televisão, celular, computador, aparelhos de mp3, cd 

player, etc. Também são variados os gêneros e estilos musicais que os alunos 

ouvem através desses meios. Nada melhor, então, do que aproveitar essa vivência 

no ensino de música na escola. 

 Outro aspecto que deve ser observado é a importância de trabalhar músicas a 

partir da vivência musical dos alunos, para, depois, introduzir novas experiências 

que ampliem essa vivência. Penna e Marinho (2005), “Se nossa premissa 

estabelece a vivência do aluno como ponto de partida da ação pedagógica, nossa 

meta final volta-se para esta mesma vivência, no sentido de ampliá-la, 

desenvolvendo os meios (de percepção, pensamento e expressão) para que o aluno 

possa apreender as mais diversas manifestações musicais como significativas, 

inclusive aquelas que, originalmente, não faziam parte de sua experiência musical.” 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este projeto teve por objetivo analisar de que forma o recital didático pode ser 

utilizado para ampliar a escuta musical dos alunos no ambiente escolar, 

considerando a relação entre o que eles ouvem e os estilos que não fazem parte de 

seu universo musical, a partir da associação entre o seu conhecimento musical 

intuitivo e o repertório do concerto didático.  

 A pesquisa-ação se mostrou um método adequado para conseguir atingir os 

objetivos propostos neste trabalho por ser um importante instrumento de pesquisa 

relacionado a prática pedagógica, ao cotidiano escolar, ajudando a encontrar 

soluções para os problemas em sala de aula, fornecendo ao professor subsídios 

para a tomada de decisões. 

 Acredita-se que as atividades e conteúdos propostos nas oficinas de música, 

bem como o repertório selecionado para o recital didático, despertaram o interesse 

dos alunos e a escuta atenta de músicas que não fazem parte da sua vivência 

musical anterior. As oficinas de música possibilitaram que os alunos 

experimentassem novas formas de envolvimento com a música, a medida em que 

realizaram atividades de apreciação, composição e performance musical. Além 

disso, o Recital Didático mostrou-se como uma ferramenta importante na interação 

desses alunos com novos gêneros musicais e contribuiu em sua formação crítica 

sobre a música que estão ouvindo. 

 Os resultados do presente estudo podem contribuir na construção de 

conhecimentos sobre formação de plateia e recital didático em contextos escolares 

com adolescentes, podendo, inclusive, servir de referência para outros trabalhos. 

Pode proporcionar, ainda, uma experiência significativa para a formação dos 

professores pesquisadores, por se tratar de algo novo ocorrido em escolas da rede 

pública do município de Cruzeiro do Sul, o que comprova a importância da educação 

musical no contexto escolar e, ao mesmo tempo, serve de subsídio para o 

planejamento de futuras práticas musicais em sala de aula. 

 Por meio deste trabalho espera-se também contribuir no sentido de apontar 

para a necessidade de realização de mais trabalhos na área de formação de plateia 
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e recital didático, considerando que é possível conhecer e experimentar os 

diferentes processos de aprendizagem musical assim como os diferentes espaços 

onde se dá essa aprendizagem. Aponta também para a importância de ações 

governamentais, em parceria com instituições educacionais, que proporcionem 

diferentes experiências musicais, como grupos musicais itinerantes que levem para 

as escolas estilos e gêneros diversificados. Pode-se, também, incentivar a 

realização de shows e festivais de música. 

Apesar da importância desta pesquisa, os seus resultados não podem ser 

generalizados porque se referem a um contexto escolar específico, com 

características diferentes de outros ambientes escolares. Por outro lado, além de 

servir de referência para outros trabalhos, mostra a importância dessa pesquisa ser 

realizada em outros contextos. Poderia ser realizada com turmas de alunos do 

ensino médio ou em programas de alfabetização de jovens e adultos. O  que se 

espera deste trabalho é que ele contribua para destacar a importância de 

proporcionar experiência que ampliem a vivência musical dos alunos e a sua 

formação crítica sobre a música ouvida. 
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7. APÊNDICE A 

QUESTIONARIO DIAGNÓSTICO– MÚSICA E VOCÊ 

 

 

Muito obrigado por sua participação; sua colaboração é muito importante! 

 

I. Dados pessoais: 

 

 

 

 

II. Com que freqüência você ouve musica: 

 

     

 

 

 

 

Importante 

Este questionário faz parte de um trabalho sobre apreciação musical e sua resposta é de 

fundamental importância. 

1 - A forma de resposta consiste em assinalar com (X) uma ou quantas alternativas forem 

necessárias.  

2 - Sugiro que sejam lidas todas as alternativas de cada questão antes de serem 

respondidas. 

5 - O questionário é anônimo, portanto, sua identidade não será revelada. 

6 - Responda com sinceridade. Sua resposta é importante para a efetivação desta 

pesquisa. 

1) Turma: ________ 2) Sexo:  

(  ) Masculino 

(  ) Feminino 

3) Idade:_____ anos 

(  ) Todos os dias   

(  ) A cada dois dias   

(  ) Uma vez por semana 

(  ) Só as vezes     

(  ) Não gosto de ouvir música 

(  ) Outro ___________ 
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III. Onde você mais ouve musica?  

 

 

 

 

 

 

 

IV. Dos estilos musicais abaixo marque quais você mais gosta? 

 

 

 

 

 

 

 

V. Você prefere música: 

 

 

 

 

 

VI. Existe aula de música em sua escola? 

 

 

 

 

 

(  ) Rock 

(  ) Forro 

(  ) Axé 

(  ) Funk 

(  ) Bossa Nova 

(  ) Gospel  

(  ) Sertanejo 

(  ) Romântica 

(  ) Samba 

(  ) Jazz 

(  ) Hip-hop 

(  ) MPB 

(  ) Pagode 

(  ) Eletrônica 

(  ) Rap 

(  ) Reggae 

(  ) Pop 

(  ) Outro (s) 

 ___________ 

___________ 

 

(  ) em casa    (  ) festas 

(  ) escola   (  ) shows 

(  ) carro   (  ) festivais 

(  ) igreja 

(  ) outros:________________ 

__________________________ 

(  ) instrumental  

(  ) cantada 

(  ) outros:________________ 

___________________________ 

(  ) Sim  

(  ) Não   

(  ) já houve   

(  ) Gostaria que tivesse 
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VII. Na sua escola existe alguma atividade que contenha música. (Festival e outros). 

 

(  )Não 

(  )Sim 

Qual? _________________________________________________________ 

 

VIII.  Você toca algum instrumento musical? 

 

(  ) não, Gostaria de tocar? Qual______________ 

(  ) sim - Qual:  __________________________________ 

 

IX. Quais meios você utiliza para ouvir música? (Escolha um ou mais itens!) 

 

 

 

 

 

 

 

X. Diante da escuta de uma música que você gosta, diga o que mais chama a sua 

atenção? (melodia, ritmo, letra, instrumentos, voz, harmonia, o conjunto)? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

(  ) Rádio     

(  ) Televisão 

(  ) Internet       

(  ) Celular 

(  ) Mp3 Player       

(  ) Caixinha de som portátil 

(  ) Som do carro 

(  ) Aparelho de som 

(  ) DVD 

(  ) Outros:______________________  
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APÊNDICE B 
 

Questionário para avaliar as oficinas 

 
Dados Pessoais: 

 
  

 
 
 
Nas questões seguintes marque a opção de acordo com a sua avaliação: 
 
1- Como você avalia a atividade prática para entender os elementos da música 
(melodia, harmonia e ritmo)? 
 
(  ) 1- Ruim 
(  ) 2- Regular 
(  ) 3- Bom 
(  ) 4- Muito bom 
(  ) 5- Ótimo 
 
2- O que você achou da atividade de criação da letra e mudança do ritmo? 
  
(  ) 1- Ruim 
(  ) 2- Regular 
(  ) 3- Bom 
(  ) 4- Muito bom 
(  ) 5- Ótimo 
 
 
3- O que você achou da utilização dos instrumentos musicais durante a oficina? 
 
(  ) 1- Ruim 
(  ) 2- Regular 
(  ) 3- Bom 
(  ) 4- Muito bom 
(  ) 5- Ótimo 
 
4- Como você avalia o material didático? 
 
(  ) 1- Ruim 
(  ) 2- Regular 
(  ) 3- Bom 
(  ) 4- Muito bom 
(  ) 5- Ótimo 
 
 
5- Como você avalia a atuação dos professores que ministraram a oficina de 
música? 
 

3) Idade:_____ anos 2) Sexo: (  ) Masculino 

              (  ) Feminino 

1) Turma: ________ 
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(  ) 1- Ruim 
(  ) 2- Regular 
(  ) 3- Bom 
(  ) 4- Muito bom 
(  ) 5- Ótimo 
 
6- Como você avalia o que aprendeu na oficina? 
 
(  ) 1- Ruim 
(  ) 2- Regular 
(  ) 3- Bom 
(  ) 4- Muito bom 
(  ) 5- Ótimo 
 
7- De maneira geral, qual a sua avaliação sobre a oficina? 
 
(  ) 1- Ruim 
(  ) 2- Regular 
(  ) 3- Bom 
(  ) 4- Muito bom 
(  ) 5- Ótimo 
 
Neste espaço, fique a vontade para escrever algum comentário ou sugestão para a 
oficina: 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

Questionário para avaliar o Recital Didático 

 

 

 

DADOS PESSOAIS: 

  

 

 

 

 

 

 

I. Que instrumento lhe chamou mais a atenção? 
 

(  ) Teclado 

(  ) Violão solo 

(  ) Violão base 

(  ) Percussão 

 

II. Com relação ao repertório, em que você mais prestou atenção durante o Recital? 
 

(  ) Músicas em conjunto 

(  ) Músicas tocadas somente no teclado 

(  ) Músicas tocadas somente no violão 

(  ) A parte vocal das músicas 

 

III. O que mais você gostou no RECITAL DIDATICO? 
 

(  ) A escolha do repertório com músicas de diferentes estilos 

(  ) A execução instrumental dos músicos 

(  ) Outros: ________________________________________________ 

 

IV. Qual o estilo que mais lhe chamou a atenção? 
 

(  ) Música clássica 

(  ) Sertanejo 

(  ) Samba 

(  ) Gospel 

 

V. Entre as músicas do repertório , qual a que mais lhe chamou a atenção? 
 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Agradecemos sua participação!  

1) Turma: ________ 2) Sexo: (  ) Masculino 

              (  ) Feminino 

3) Idade:_____ anos 
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APÊNDICE D 

ROTEIRO PARA OFICINAS 

Proposta: FAZENDO MÚSICA COM RITMO E MELODIA 

 

OBJETIVO: Experimentar ritmos musicais variados 

 

1. AQUECIMENTO 

 

Três elementos da música: MELODIA, HARMONIA e RITMO. 

 

1º Passo: Para explicar os três elementos, solicitar que os alunos escolham o refrão 

de uma música bem conhecida e a partir do trecho questionar os alunos se 

conseguem identificar os elementos mencionados. De maneira bem simples e 

prática explicar que: 

 

Melodia:  podemos dizer que é a voz (é uma sequencia de notas tocadas uma 

após a outra) 

Harmonia: podemos dizer que é o acompanhamento através dos instrumentos 

melódicos (são grupos de notas tocadas ao mesmo tempo) 

Ritmo:  podemos dizer que é o acompanhamento por instrumento se 

percussão (Pulsação da música) 

 

2º Passo: Na oficina será dada ênfase ao elemento  RITMO, focalizando para a 

diversidade rítmica que será apresentada no Recital Didático. Será feita atividade 

prática de experimentação da pulsação rítmica. 

Com os alunos em pé, batendo os pés ou com palmas, experimentar os ritmos mais 

conhecidos: 

 

Rock (4/4 - Quaternário) – Costuma ter uma batida forte, uma fraca... 

Valsa (3/4 - Terciário) – costuma ter uma batida forte, seguida de duas fracas... 

Samba (2/4 – Binária) – Costuma ter uma batida forte, seguida por uma fraca... 

 

2. DESENVOLVIMENTO – criação musical coletiva e conduzida 
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Opção: Apresentar a música “Faz um milagre em mim”, de Regis Danese. 

 

1º Passo: Enfatizar que essa música permite a possibilidade de ser tocada em 

vários de gêneros. Com base no refrão da música (G – D – Em7 – D – C – G – D – 

Em7 – D – C – D4 – D7 - G) sugerir que os alunos, utilizando a percussão corporal e 

a voz, façam demonstrações de alguns ritmos musicais. Após as demonstrações, os 

alunos escolherão o ritmo que mais agradou a todos. Com o ritmoo escolhido, dividir 

a turma em grupos: grupo de percussão utilizando instrumentos convencionais e 

não convencionais; grupo da base (acompanhamento) e grupo da melodia. O 

grupo da melodia poderá ser dividido em dois: um grupo irá criar uma letra e o outro 

grupo irá criar um improviso para a melodia, um tipo de back vocal. 

 

2º Passo: Os grupos serão orientados, observando-se métrica e base. 

 

3. CONCLUSÃO – apresentação da criação musical coletiva e feedback 

 

1º Passo: Apresentação. Será feita a apresentação de cada grupo individualmente: 

percussão, base, melodia e improviso vocal e em seguida será a presentada a 

música completa que foi criada em conjunto. Explorar expressão, dinâmica e 

andamento. 

 

2º Passo: Conversar com os alunos sobre os conceitos trabalhados (melodia, ritmo, 

harmonia, letra, expressão e dinâmica), procurando manter sempre uma relação da 

oficina com o recital. 

 

MATERIAL DIDÁTICO: 

 

- Instrumentos musicais (violão, cavaquinho, pandeiro, surdo, tamborim, ganzá). 

- Equipamento de som 

- Câmera fotográfica 

- Filmadora 

- Data show 

- Notebook  
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APÊNDICE E 

ROTEIRO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

Gêneros musicais  

Um gênero musical é uma tipo de classificação ou categorização de músicas. Pode 

se dizer que são categorias que contêm sons musicais que compartilham elementos 

em comum. Os gêneros definem e classificam músicas em suas qualidades, e entre 

os diversos elementos que concorrem para a sua definição.  

Como são formados os gêneros musicais?  

Os seres humanos têm uma necessidade de classificar pessoas e coisas: por 

exemplo pessoas altas, magras, baixas, gordas, loiras morenas.  No caso da 

música, os gêneros são classificados a partir de elementos musicológicos 

específicos, como, por exemplo: instrumentação; temática; melodia; harmonia; 

função; estrutura; contextualização e funcionalidade. 

Erudito e Popular 

● Música de concerto – também conhecida como música erudita, corresponde a 

música tradicionalmente dita como "culta", de tradição ocidental que apresenta um 

estudo formalizado e estruturado sendo um tipo de música associada a apreciação 

estética, o que a diferencia de outros tipos de música associados a religião, dança, 

entretenimento. Neste gênero os compositores exploram diferentes materiais 

sonoros como sons, ruídos, canções e ritmos de origem popular, folclórica, étnica e 

de outros compositores também dito eruditos. A música de concerto se divide em 

diferentes subgêneros que podem ser agrupados por períodos históricos em que 

foram compostas ou pelos elementos musicais predominantes que as caracterizam   

● Música popular – Esse termo é associado a movimentos culturais populares ou a 

música da mídia.  Atualmente é identificado com a música do dia-a-dia, tocada em 

shows e festas, usada para dança e socialização. Segue tendências e modismos e 

muitas vezes é associada a valores puramente comerciais, porém, ao longo do 

tempo, incorporou diversas tendências vanguardistas e inclui vários estilos musicais. 

É subdividida em gêneros e subgêneros distintos, de acordo com a instrumentação, 



 99 
 

características musicais predominantes e o comportamento do grupo que a pratica 

ou ouve. 

Rock: O gênero da rebeldia  

O som do rock geralmente gira em torno da guitarra elétrica ou do violão e utiliza um 

forte backbeat (contratempo) estabelecido pelo ritmo do baixo elétrico, da bateria, do 

teclado, e outros instrumentos como órgão ou piano. O gênero Rock é demonstra 

sentimento, atitude, comportamento ou falta dele. Como prática social, ele embalou 

gerações, ditou moda, foi palco de protestos, reuniu milhares pela paz e criou 

ícones.  

 

Samba: O ritmo do Brasil 

O samba é um gênero musical, de onde deriva um tipo de dança, de raízes africanas 

surgido no Brasil e considerado uma das principais manifestações culturais 

populares brasileiras. O samba moderno urbano surgido a partir do início do século 

XX tem ritmo basicamente 2/4 e andamento variado, com aproveitamento consciente 

das possibilidades dos estribilhos cantados ao som de palmas e ritmo batucado. 

Tradicionalmente, esse samba é tocado por instrumentos de corda (cavaquinho e 

vários tipos de violão) e variados instrumentos de percussão, como o pandeiro, o 

surdo e o tamborim.  
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APÊNDICE F 

 

ROTEIRO DO RECITAL 

 

GRUPO 

- Faz um milagre em mim – Regis Danese 

 

FRANCISCO ADONIAS - Violão 

- Suite del Plata Nº 1 - Preludio (M. Diego Pujol) 

- Blue Bossa (Kenny Dohan) 

 

GRUPO 

- Vale do Juruá (Alberan Moraes) 

 

MARLON CHARLES - Piano 

- Sou eu assim sem você (Adriana Calcanhoto) 

- Sonda-me (Aline Barros) 

 

GRUPO 

- Asa Branca – Luiz Gonzaga 

 

CLASSEDONIO - Violão 

- Capriccio – Joh. Anton Logy 

- Brasileirinho – Waldyr Azevedo 

 

GRUPO 

- Deus e Eu no Sertão (Victor e Leo) 

 

JAIRO ANTONIO - Piano 

- Valsinha – Chico Buarque/Vinícius de Moraes 

- Jesus alegria dos homens – J S Bach 

 

GRUPO 

- Sinônimos (Chitãozinho e Xororó/ Zé Ramalho) 


