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1. Introdução

O ensino de instrumento musical possui características próprias 

que estão ligadas a uma longa tradição de transmissão de 

conhecimento. $ Esta tradição, que remete à idade média e foi 

comparada por Harnoncourt (1988) ao trabalho de um mestre 

artesão transmitindo sua arte a um aprendiz, é baseada em uma 

relação profunda na qual o aprendiz trabalhava com e para o seu 

mestre, e, muitas vezes, morava na casa do mestre para aprender 

não somente o ofício, mas todo um estilo de vida (KENNELL, 

2002; DAVIDSON; JORDAN, 2007). Ao longo da história da 

música podemos citar diversos exemplos onde essa íntima 

relação entre mestre e aprendiz foi criada. O exemplo mais 

relevante, no caso específico do violão, talvez seja o de Francisco 

Tárrega e seus dois mais famosos alunos, Miguel Llobet e Emilio 

Pujol. Outros nomes de mestres do violão reconhecidos são Abel 

Carlevaro, que influenciou uma grande geração de violonistas por 

toda a América do Sul, e Isaías Sávio, uruguaio de nascimento, 

que foi mestre de boa parte dos grandes professores de violão 

brasileiros1 (DUDEQUE, 1994). Ainda hoje é bastante comum 

encontrarmos currículos de violonistas, estudantes ou 

profissionais, que nominalmente atribuem sua formação musical a 

seus mestres.

Por conta desta tradição, a aula individual possui aspectos que 

caracterizam uma prática consolidada de ensino de instrumento, 

embora nos últimos anos o ensino coletivo tenha ganhado 

destaque e espaço em diversas instituições. $A valorização do 

ensino coletivo se baseia principalmente numa tentativa de 

democratizar o acesso a aula de instrumento musical (CRUVINEL, 

2004) e reduzir o elevado custo financeiro e recursos utilizados 

para atender apenas um aluno por aula (CAREY et al., 2013).
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1. Um panorama sobre a história do violão, produzido pelo Curso de Música da 

Univers idade Federal de Uber lândia, pode ser encontrado no s í t io 

http://www.demac.ufu.br/numut/historiadoviolao .



Os cursos de licenciatura em música ganham destaque nestas novas concepções de ensino. 

Tal como argumentam Creech e Gaunt (2012), o acesso à informação desenvolvido nas últimas 

décadas criaram grandes mudanças na forma como as pessoas criam, tocam e ouvem música, 

colaborando para uma profissão de músico repleta de facetas e imprevisibilidades. Estas 

mudanças requerem uma abordagem pedagógica flexível e versátil, que considere as diversas 

necessidades dos alunos. Especialmente no ensino superior, os diversos perfis e objetivos dos 

licenciandos exigem uma reflexão contextualizada do papel da aula de instrumento musical em 

um curso de licenciatura em música.

Em busca desta reflexão contextualizada, este capítulo está dividido em duas partes. 

Inicialmente, propomos um levantamento panorâmico sobre a história do ensino de música no 

nordeste brasileiro, com discussões e indicações de referências bibliográficas que versam 

sobre esse tema nos seguintes contextos: os períodos colonial e imperial; o surgimento de 

escolas especializadas em música; e a incorporação do ensino de música pelas universidades. 

Na segunda parte, apresentamos dois relatos de experiência sobre o ensino coletivo de violão. 

A primeira experiência relata ações no âmbito do curso de Licenciatura em Música da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), e a segunda experiência traz uma prática desenvolvida no 

curso de Música-Licenciatura da Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

2. Primeira parte: Um breve panorama histórico2

2.1. Os períodos colonial e imperial

Juntos com os primeiros jesuítas desembarcaram as primeiras iniciativas relacionadas ao 

ensino de música de tradição ocidental no Brasil. Nesse âmbito religioso, chantres3 e mestres 

de capela com formação musical revezavam-se em suas funções nas catedrais nordestinas 

localizadas no cerne das principais atividades econômicas ao longo dos períodos Colonial e 

Imperial, tais como Salvador, Recife, Olinda, São Luís e Penedo, e difundiam um ensino de 

música basicamente voltado para a catequese. Dessa época, há informações sobre a 

existência de alguns livros didáticos, tais como: João de Lima, tratado(s) de música perdido(s), 

Recife ou Salvador, final do século XVII; Caetano de Melo Jesus, Escola de canto de órgão, 

Salvador, 1759-1760, e Tratado dos tons (perdido), Salvador, primeira metade do século XVIII;

2. A primeira parte deste capítulo é profundamente fundamentada no artigo de Zorzal e Ferreira (2016). Por esse motivo, 

citações a esse artigo não estão individualmente especificadas.

3.  Funcionários eclesiásticos que dirigem o coro.
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Luís Álvares Pinto, que escreveu dois métodos, Arte de solfejar, e Muzico e Moderno Systema 

para Solfejar sem Confuzão, Recife, 1761 e 1776 respectivamente (informações adicionais 

sobre livros didáticos de música do Brasil colônia e império em BINDER; CASTAGNA, 1996).

O poder público no período de transição entre o Brasil colonial e imperial também fomentou 

algumas iniciativas de ensino de música. A criação das Casas dos Educandos Artífices, cujo 

objetivo era atender menores abandonados, órfãos ou desvalidos e prepara-los para uma 

atividade profissional, contemplou todas as capitais nordestinas entre os anos de 1799 e 1865. 

Contudo, embora essas instituições tenham seguido algumas orientações comuns, os 

caminhos trilhados por elas foram, pelas mais variadas razões, completamente diferentes. Isso 

resultou no relativo sucesso de algumas, como foram os casos da Casa Pia e Colégio dos 

Órfãos de São Joaquim, em Salvador, e o Colégio dos Órfãos de Pernambuco, e na agonizante 

tentativa de sobrevivência de outras, como foi o caso da Casa de Educandos Artífices de 

Alagoas.

Nessas instituições, os governos provinciais do Nordeste procuraram estabelecer uma política 

assistencial que visava uma modernização do país nos moldes do desenvolvimento europeu e 

americano (RIZZINI, 2004). Portanto, tal como em todas as outras atividades desenvolvidas 

pelos menores, o ensino de música tinha como meta capacitar o educando a servir o estado. 

Dessa forma, a permanência do ensino de música dependia mormente do retorno financeiro 

que a banda da instituição proporcionava. Diversas menções ao gerenciamento financial 

dessas instituições e a participação das bandas de músicas na arrecadação de recursos para 

sua manutenção são feitas nos relatórios presidenciais das províncias nordestinas entre os 

anos de 1830 e 1930. Esses relatórios estão gratuitamente disponíveis na internet no seguinte 

endereço eletrônico: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial4.

De igual importância para a história da Educação Musical no Nordeste são as bandas de 

música e sociedades musicais5. Um decreto imperial de 1811, que determinava que em todo 

regimento de Infantaria houvesse uma banda de música instrumental paga pela fazenda real 

(HOLANDA FILHO, 2010), e a vontade da sociedade civil em manter filarmônicas foram, até o 

4. Além disso, referências bibliográficas para cada uma dessas instituições podem ser encontradas em: Silva (2010) – Alagoas; 

Matta (1996) – Bahia; Nascimento, Barros (2010) e Costa (2013) – Pernambuco; Castro (2006) – Maranhão; Carvalho (2013) – 

Piauí; Malta (2010) – Sergipe; Gurgel (2007) – Rio Grande do Norte; Lima (2008) – Paraíba. Há uma necessidade de estudo mais 

aprofundado sobre a trajetória dessas instituições no Estado do Ceará.

5. Algumas delas foram, inclusive, originadas das bandas das Casas dos Educandos Artífices.
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alvorecer da república, preponderantes para a difusão cultural nas cidades e o principal meio 

de acesso à Educação Musical, em especial para as cidades do interior nordestino6.

As escolas oitocentistas do nordeste também experimentaram algumas iniciativas em 

educação musical. 

Santos (2012, p.32) faz referências a algumas atividades musicais em âmbitos escolares na 

cidade de Laranjeiras, no estado de Sergipe, e Ferreira Filho (2009) aponta a existência da 

Música no currículo de algumas escolas em Teresina, no Piauí. Todavia, é com o advento da 

República Nova, e a consequente implementação do Canto Orfeônico, que a Música torna-se 

obrigatória e se difunde expressivamente nas escolas da região. Porém, as dificuldades de 

implementação desse projeto de educação musical de conotação político-ideológica são 

duramente sentidas, embora alguns positivos reflexos possam ser apontados, tais como a 

criação de grupos musicais permanentes e o fomento para a proposição de escolas 

especializadas em música7.

2.2. O surgimento de escolas especializadas

Escolas e conservatórios de música surgem no Nordeste num recorte temporal iniciado no final 

do século XIX que se estende até o final do século XX. Os contextos que possibilitam as 

criações dessas instituições são desenhados de duas principais formas: há as que surgem a 

partir da iniciativa individual de um músico, ou de um pequeno grupo deles, que possui(em) 

estreitas relações com políticos apoiadores das artes, os quais designam verbas para sua 

manutenção; e há as que se originam a partir de decretos do poder público, e fusões ou 

parcerias com outras instituições públicas. O pontapé inicial é dado em Salvador pelo poeta e

6. Até os dias de hoje alguns municípios do interior nordestino mantem bandas seculares. Como exemplo, um catálogo com as 

bandas do estado de Pernambuco, que inclui algumas bandas centenárias, pode ser encontrado em 

https://catalogobandasdemusicape.wordpress.com/lista183pe/. Outros exemplos são: Minerva Cachoeirana (1878) de 

Cachoeira, 30 de Junho (1896), de Serrinha, e Filarmônica 2 de Janeiro, de Jacobina (1878), na Bahia; Philarmônica Nossa 

Senhora da Conceição (1879), de Itabaiana, Sociedade Filarmônica Euterpe Japaratubense (1900), de Japaratuba, Sociedade 

Musical Lira Carlos Gomes (1879), de Estância, Banda Euterpe Maruinense (1875), de Maruim, em Sergipe. Essa lista não é 

exaustiva e serve apenas para oferecer uma ideia de amplitude dessa atividade.

7. lUma discussão mais profunda sobre as dificuldades de implementação enfrentadas pelo Canto Orfeônico pode ser 

encontrada em Goldenberg (1997) e Lemos Júnior (2012). Além disso, Quadros Júnior e Quiles (2012) oferecem uma discussão 

sobre as legislações que disciplinam a presença da música nas escolas entre os anos de 1854 e 1961, com especial ênfase 

nas normativas acerca do canto orfeônico
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professor Domingos da Rocha Mussurunga, que funda o Conservatório de Música da Bahia e 

que, posteriormente, torna-se o Instituto de Música da Bahia e hoje é o Instituto de Música da 

Universidade Católica de Salvador (PERRONE; CRUZ, 1997).

O Conservatório Pernambucano de Música é o resultado dos esforços de um grupo de músicos 

liderado pelo professor e maestro Ernani Braga. Após o projeto da instituição ter sido abraçado 

pelo deputado Arruda Falcão, a fundação do conservatório ocorre em meados de 19308. No 

mesmo período, e também aproveitando um contexto político favorável, o maestro Gazzi de Sá, 

que nutria relações pessoais próximas com Villa-Lobos e com Anthenor Navarro, coloca a 

pedra fundamental para a criação da atualmente chamada Escola de Música Anthenor Navarro9 

(EMAN) (SILVA, 2006). Da mesma forma, o apadrinhamento de Paulo Sarasate, governador 

cearense entre 1955 e 1958, é a mola propulsora da Escola de Música Luiz Assunção, sediada 

em Fortaleza e originada da fundação da Sociedade Musical Henrique Jorge10.

Também sediado em Fortaleza e fundado em 1938, Conservatório de Música Alberto 

Nepomuceno (CMAN) é obra do pianista erudito e compositor cearense Paurillo Barroso. 

Todavia, diferentemente dos casos anteriores, o CMAN opera mudanças em sua estrutura 

curricular, passando a ser uma escola de 1º. e 2º. graus com o objetivo de preparar alunos para 

um futuro Curso Superior de Música. Isso possibilita que o conservatório estabeleça profícua 

relação com a Universidade Federal do Ceará. Posteriormente, o curso superior proposto pelo 

CMAN acaba sendo absorvido pela Universidade Estadual do Ceará.

Por interesse do poder público, o Conservatório de Música de Sergipe (CMS) origina-se do 

Instituto de Música e Canto Orfeônico de Sergipe (IMCOSE) e é a única instituição pública em 

Sergipe que oferece formação musical de nível médio (MOREIRA, 2007; SANTOS, 2004). 

Igualmente, a Escola de Música do Estado do Maranhão (EMEM) é criada através do Decreto 

Lei nº 5267, de 21 de Janeiro de 1974 (FERREIRA, 2014).	

8. Informações extraídas do site da instituição http://www.conservatorio.pe.gov.br/historico.html. 

9. Interventor federal nomeado para o governo paraibano em 1930.

10. O maestro Henrique Jorge (1872-1928) foi pai do político cearense Paulo Sarasate (1908-1968).
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Mais recentemente, os demais estados da região têm promovido a criação de outras 

instituições ligadas ao ensino técnico de música. Alagoas vê a fundação de seu Centro de 

Belas Artes (CENARTE), instituição ligada à Secretaria de Cultura do Estado, e da Escola 

Técnica de Artes (ETA), que logo estabelece uma parceria com os cursos de graduação em 

Música, Arte Dramática, Dança, Artes Visuais e Produção de Moda da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL). No Rio Grande do Norte surgem o Conservatório de Música D’Alva Stella 

Nogueira Freire, que inicia suas atividades em 1989 em parceria com um projeto de extensão 

da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), e os cursos formativos em nível 

técnico da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN). E no 

Piauí é criada a Escola de Música de Teresina (EMT), instituição mantida pela Fundação Cultural 

do Estado (FUNDAC).

Não obstante, o que une essas escolas e conservatórios de música é uma história repleta de 

dificuldades financeiras, de problemas de estrutura física, de contratação de professores e de 

instabilidade política. Aquelas instituições apadrinhadas em seu nascimento foram duramente 

atingidas pela morte de seus respectivos mecenas, e aquelas que surgiram por iniciativa do 

poder público não conseguem contar com o regular e necessário suporte do Estado (para uma 

discussão mais profunda sobre os problemas enfrentados por essas instituições ver ZORZAL e 

FERREIRA, 2016).

Em complementação ao trabalho desenvolvido pelas escolas e conservatórios, alguns Institutos 

Federais de Ciência e Tecnologia começam a oferecer cursos técnicos em música a partir do 

ano 2000. Nessa condição estão o Centro Federal de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ceará, que institui o curso de Técnico em Instrumento Musical (IFCE, 2002); o Instituto Federal 

da Paraíba, que oferece o Curso Técnico em Instrumento Musical nos campi de João Pessoa 

(IFPB, 2008) e Monteiro (IFPB, 2010); o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Pernambuco, que começa a oferecer o Curso Técnico em Instrumento Musical no Campus de 

Barreiros (IFPE 2013); e o curso superior de Licenciatura em Música Popular Brasileira no 

Campus de Belo Jardim (IFPE, 2011); e o Instituto Federal de Educação Tecnológica do Piauí, 

que oferece o Curso Técnico em Instrumento Musical, no Campus Teresina Central (IFPI, 2012). 

Percebe-se que os institutos federais têm possibilitado uma maior interiorização da oferta 

desses cursos e têm fomentado o desenvolvimento das graduações em música na região.

2.3. A formação superior em Música
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A criação dos cursos superiores de música no Nordeste se inicia na segunda metade do século 

XX e se estende até primeira década deste século. Novamente, a Bahia mostra sua força 

política e é pioneira no assunto. As décadas de 1940 e 1950 entram para a história como um 

período de grandes transformações no cenário cultural baiano, época em que um ideal de 

modernização passa a nortear várias ações sociais, inclusive na política do estado. Nesse 

período, que chega a ser denominado como “a renascença baiana” (SILVA, 2013), muitos 

intelectuais europeus chegam à Bahia, fugindo do pós-guerra. A partir desse turbilhão, figuras 

marcantes passam a influenciar sobremaneira os eventos que são fomentados nas principais 

cidades do Estado, e a repercussão desses eventos é sentida em todo o Brasil. A Universidade 

da Bahia é fundada por Edgard Santos nesse contexto de efervescência cultural e, sob sua 

direção, a instituição passa a fazer parte de um projeto de inserção do estado numa posição de 

destaque no cenário nacional, tendo a cultura sido eleita como ferramenta fundamental para 

atingir essa meta.

Assim, em 1953, Hans-Joaquim Koellreutter, músico alemão radicado no Brasil, passa por 

Salvador proferindo palestras sobre Estética Musical. A convite do reitor Edgard Santos, 

Koellreutter funda, no ano seguinte, os Seminários Livres de Música da Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) em caráter de Projeto de Extensão11. Esse projeto, considerado inovador, perdura 

de 1954 a 1962, e alcança uma ampla escala de resultados, congregando uma parcela 

significativa de profissionais de música que começam a ter destaque nacional e internacional. O 

impacto imediato dos Seminários de Música é a criação da Escola de Música da Universidade 

Federal da Bahia (EMUS-UFBA). A partir de então, a Bahia passa a atrair ainda mais músicos 

estrangeiros de diversos países da Europa e vai, progressivamente, se consolidando no cenário 

pedagógico-musical como um respeitado centro de formação em Música. Em consequência, o 

curso de Licenciatura em Música da UFBA é criado no ano de 195812 e a pós-graduação surge 

na década de 1990, com o mestrado sendo fundado em 1990 e o doutorado em 199713.

Na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), os primeiros cursos superiores em música 

são criados na modalidade de bacharelado em 1957 e desenvolvem suas atividades na Escola 

de Belas Artes. A licenciatura em música é criada em 1972 e obtém seu reconhecimento 

através do Decreto nº 82.167/7814. Atualmente, o Departamento de Música está ligado ao 

11. Reflexões sobre o trabalho desenvolvido por Koellreutter podem ser encontradas em Brito (2015). 

12. Reconhecido pelo Decreto Nº43804 de 23/05/1958 (UFBA, 1958).

13. As informações sobre datas foram obtidas no sítio eletrônico do referido programa de pós-graduação: 

http://www2.ppgmus.ufba.br/apresentacao/historico 

14. As informações sobre datas e número do decreto foram obtidas no sítio eletrônico da instituição: 

https://www.ufpe.br/musica/index.php?option=com_content&view=article&id=384&Itemid=309 
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Centro de Artes e Comunicação e oferece os cursos de Bacharelado em Canto ou Instrumento, 

Licenciatura em Música e Especialização em Pedagogia do Instrumento, realizada em parceria 

com as Universidades Federais de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul.

Na década de 1960, é criado, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), o Setor de Artes, que 

passa a oferecer cursos livres de música, teatro e artes plásticas, semelhantes aos implantados 

na Universidade Federal da Bahia (UFBA) alguns anos antes. A partir do final dos anos 1960, a 

UFPB começa a receber diversos professores de fora do estado, inclusive estrangeiros, para 

compor seu corpo docente e, paulatinamente, passa a ser o principal centro de formação de 

profissionais de música do estado. Nessa época, a gestão do reitor Linaldo Cavalcanti faz 

investimentos para a construção de instalações adequadas ao funcionamento da Escola de 

Música da UFPB. Em 1975, após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) nº 5.692/71 (BRASIL, 1971), é criada a Licenciatura em Educação Artística, sendo a 

Música uma de suas habilitações. Não obstante o caráter polivalente da referida LBD, em 1979, 

é criado o Bacharelado em Música15.

Somente em 2005 a Licenciatura em Música substitui a Habilitação em Música da Licenciatura 

em Educação Artística, instrução dada pela LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996). Atualmente, a 

UFPB oferece o Bacharelado nas áreas de Composição, Práticas Interpretativas (Instrumento 

ou Canto) e Regência, e a Licenciatura oferece as habilitações de Práticas Interpretativas 

(Instrumento ou Canto) e Educação Musical. Hoje, os cursos de Música da UFPB estão 

incorporados ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Em 2004, o Departamento de 

Música da UFPB abre a segunda Pós-Graduação em Música do Nordeste, nas áreas de 

concentração em Práticas Interpretativas, Musicologia, Composição e Etnomusicologia. O 

Doutorado em Música passa a ser oferecido em 2013.

A Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN) é criada em 

1962 e sua história mostra que há um percurso de adaptações da universidade para acomodar 

as atividades da escola. Assim, em 1968, a EMUFRN é integrada ao Instituto de Letras e Artes, 

depois ao Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes e, por fim, em 1991, muda-se para sua 

nova sede, no Campus Universitário.	

15.  Para uma discussão sobre o ensino da arte previsto na LDB nº 5.692/71 ver Subtil (2011). 
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Embora o bacharelado em canto da EMUFRN remonte à década de 1960, os demais cursos em 

música tardam em aparecer. O bacharelado em instrumento data de 1999 e a licenciatura é 

criada em 2004. Posteriormente, a EMUFRN passa a oferecer especializações em Educação 

Musical na Educação Básica e em Práticas Interpretativas dos séculos XX e XXI. Além disso, a 

EMUFRN desenvolve um programa de Extensão abrangente, através do qual são oferecidos os 

cursos Básico, Musicalização Infantil e Iniciação Artística16.

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) é fundada em 1971, mas ainda sem um curso de 

formação em Artes. Para suprir a carência de profissionais da área, entre 1973 e 1974, o 

Governo do Piauí cria o Centro de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares (CEPI), um órgão que 

objetiva a formação artístico-musical dos professores da rede pública de ensino. Dirigido pelo 

maestro Reginaldo Vilar de Carvalho, o CEPI é a única possibilidade de formação de 

professores de Arte no Piauí até 1977. O trabalho desenvolvido pela instituição é voltado para 

uma linguagem musical contemporânea e as atividades são desenvolvidas em oficinas e 

laboratórios de experiências sonoras, evitando o ensino tradicional de instrumentos musicais. 

Para a realização desse projeto, o diretor monta uma equipe de trabalho com artistas e 

professores de fora, entre os quais se destaca o pianista e compositor Emílio Terraza. Porém, 

em 1980 o CEPI é extinto devido a questões políticas com a Secretaria de Educação e Cultura. 

Hoje a instituição é considerada o embrião do Curso Superior de Música da UFPI.

“O ensino de Música na UFPI surgiu, na verdade, de uma motivação pessoal de José Emílio 

Terraza, um dos professores do CEPI” (FERREIRA FILHO, 2009, p. 157). As experiências das 

Oficinas Criativas, de 1975, e dos Cursos Livres de Música, oferecidos em caráter de extensão 

pelo Setor de Artes da UFPI, começam a gerar um campo fértil para a criação da graduação. 

Então, o projeto passa a ser construído por um grupo de professores e o curso é criado em 

1976 como Licenciatura Curta em Música. Logo no ano seguinte, o curso transforma-se em 

Licenciatura Plena em Educação Artística (CLPEA), com habilidades em Música, Artes Plásticas 

e Desenho. Desde então o CLPEA vem desenvolvendo um trabalho constante de extensão 

junto à comunidade, através de projetos e grupos musicais com atuação permanente, além da 

ministração dos cursos de Especialização em Musicologia Brasileira, em Educação Musical e 

em Musicoterapia. Porém, somente em 2011, o CLPEA passa por uma reformulação curricular 

para se adequar à LDB nº 9.394/96 e, assim, são instituídas as Licenciaturas em Artes Cênicas, 

Artes Visuais e Música (UFPI, 2011).

16. As informações sobre datas e cursos oferecidos foram obtidas no sítio eletrônico da instituição: 

http://www.musica.ufrn.br:8080/emufrn/institucional/historico .
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O projeto político-pedagógico do curso de Música da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) 

mostra que os cursos de Bacharelado em Canto e Licenciatura em Música são instituídos pela 

Resolução 04/08/88, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Em 2006, os 

currículos de ambos os cursos são ajustados conforme as recomendações estabelecidas na 

LDB nº 9.394/96 (UFAL, 2006).

A Universidade Federal do Ceará (UFC) é criada em 1954 e, nessa mesma década, inicia-se o 

debate interno sobre a criação de um Curso Superior de Música (SILVA, 2008). Embora todas 

as condições se mostrassem favoráveis à criação do curso, esse debate se arrasta por 

décadas e só é intensificado a partir de 2003, resultando na aprovação tardia do projeto do 

curso. É surpreendente notar que, das primeiras discussões até a efetivação do referido curso, 

passaram-se 75 anos. Assim, o Curso de Licenciatura em Música da UFC inicia suas atividades 

em 2006 e está vinculado ao Instituto de Cultura e Arte (ICA), funcionando nos campi de 

Fortaleza, Cariri (desde 2011) e Sobral (desde 2012).

A Universidade Federal do Maranhão (UFMA) funda, na década de 1970, seu Departamento de 

Artes (DEART). Esse departamento passa a gerir o curso de Licenciatura em Educação 

Artística, com habilitações em Desenho, Artes Plásticas e Artes Cênicas, sob os auspícios da 

LDB nº 5.692/71. A despeito das orientações advindas da LDB nº 9.394/96, o DEART só propõe 

um curso de Licenciatura em Música onze anos após a promulgação da referida lei. Assim, 

embora a UFMA tenha um histórico atuante na promoção de eventos musicais, tais como o 

Festival Maranhense de Coros (FEMACO), um curso de graduação em música é oferecido 

somente a partir de 2007. Nesse mesmo ano, a Universidade Federal de Sergipe (UFS) passa a 

oferecer seu curso de Licenciatura em Música.

Já sob os auspícios da lei 11.769/08, que trata a música como conteúdo obrigatório do ensino 

de arte (BRASIL, 2008), a UFMA começa a oferecer, a partir de 2011, o curso de Linguagens e 

Códigos com a possibilidade de habilitação em Música. A proposta desse curso entra em 

consonância com os bacharelados interdisciplinares atualmente em voga entre alguns gestores 

educacionais e defendido pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – Reuni, através do Decreto nº 6.096/2007 (BRASIL, 2007).

A partir de 2011, a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) passa a oferecer o curso 

de música nas modalidades de licenciatura e bacharelado (UFCG, 2008). Dessa forma, a UFCG 

é, ao lado da UFC e da UFMA, uma das poucas universidades federais que oferecem cursos de 

música fora dos limites geográficos das regiões metropolitanas que circundam as capitais 

nordestinas.
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Sob gestão estadual há os cursos de música oferecidos pela Universidade Estadual do Ceará 

(UECE), Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Estadual de Feira 

de Santana (UEFS) e Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Essas universidades 

contribuem com algo em torno de 150 vagas anuais para graduandos em música e 

desempenham importante papel na descentralização do ensino de música, pois os campi da 

UERN e da UEFS estão localizados em Mossoró e Feira de Santana, respectivamente. A Tabela 

1 traz um panorama das vagas oferecidas pelas universidades para os cursos superiores em 

Música.

Tabela 1: Cursos de Música em universidades federais e estaduais da Região Nordeste.

Como podemos observar, o ensino de música nas universidades é algo relativamente recente. 

Isso pode ter ocorrido, em parte, porque o ofício de ensinar música era uma atividade 

consolidada pelos conservatórios. Como exposto anteriormente, as primeiras ações em pró da 
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entrada da música nas universidades nordestinas ocorreram na década de 1950, sendo que 

somente a partir da década de 1970 é possível notar uma consistência maior de cursos 

superiores em música na região.

Isso posto, podemos perceber que o paulatino desmembramento do curso de Educação 

Artística em cursos de licenciaturas específicas foi um dos marcos para o crescimento da oferta 

de cursos licenciatura em Música. Como discutido acima, documentos considerados 

importantes nesse processo são: o Parecer CNE/CEB nº 22/2005, que substitui a área de 

conhecimento “Educação Artística” pela designação “Arte”, com base na formação específica 

plena em uma das linguagens, a saber, Artes Visuais, Dança, Música e Teatro; a Lei 11.769 de 

2008, que altera LDB nº 9.394/96, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na 

educação básica; e a recentemente sancionada Lei nº 13.278 de 2016, que considera Artes 

Visuais, Dança, Música e Teatro como linguagens que constituirão o componente curricular 

escolar. Todas estas alterações demonstram o processo de amadurecimento das licenciaturas 

em arte, bem como indicam os desafios para a formação e atuação docente.

3. Segunda parte: Dois relatos de experiência

3.1. Os desafios do ensino de instrumento nos cursos de licenciatura em música

A licenciatura tem por objetivo formar professores para atuação na educação básica, escolas 

especializadas no ensino de música e outros contextos no qual sua atuação é conveniente. Já 

o bacharelado se ocupa em capacitar profissionais para exercer diversas funções relacionadas 

à prática musical, tais como regente, compositor, cantor e músico instrumentista. Desta forma, 

as duas modalidades de curso superior em música possuem campos diferenciados, mas não 

excludentes, que necessitam de definições específicas em suas dimensões políticas e 

pedagógicas (QUEIROZ; MARINHO, 2005, p. 84).

Apesar da necessidade de especificações para cada modalidade de curso, na prática 

observamos algumas contradições. É pouco provável que um bacharel não atue também como 

professor, tal como é muito provável que um licenciado atue como performer. É tão comum um 

bacharel atuar como professor que alguns cursos de bacharelado em instrumento musical 

possuem disciplinas de didática do instrumento. Estas são características até contraditórias, 

principalmente se compararmos a música com outras áreas do conhecimento. Um licenciado 

em química, por exemplo, provavelmente não terá outro campo de atuação senão a Educação 

Básica, tal como seria impensável a existência de disciplinas pedagógicas em um bacharelado 

em química. Contudo, devido à natureza da área de artes, especificamente de música, é 
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compreensível a sobreposição de papeis, com o bacharel atuando como professor de 

instrumento e o licenciado trabalhando com performance.

Um curso de licenciatura em música congrega estudantes com diferentes bagagens musicais e 

metas profissionais. Geralmente, em uma turma encontramos vários perfis: alunos que 

estudaram em escolas de música, alunos que nunca fizeram aula de música; alunos que tocam 

na noite e possuem desenvoltura em tocar canções, alunos que aprenderam por partitura e 

possuem desenvoltura em leitura musical; alunos com experiência artística, alunos sem 

experiência artística; alunos com experiência de ensino, alunos sem experiência de ensino.

Esta multiplicidade de perfis é algo previsto neste nível de formação, considerando que a 

licenciatura em música possui algumas características que a diferencia das outras licenciaturas. 

Originalmente pensados para atender as demandas da Educação Básica, o curso de 

licenciatura em música também prepara o profissional para trabalhar em outros contextos 

educativos. Porém, como demonstram Soares, Schambeck e Figueiredo (2014), 42% dos 

alunos afirmam ter iniciado um curso de licenciatura porque desejam atuar como professores, 

enquanto que 58% dos licenciandos afirmam que ingressaram nesta modalidade pelo desejo 

de estudar música.

Em resumo, os alunos das licenciaturas possuem diferentes metas: alguns querem trabalhar 

com performance musical, popular ou erudita, mas entram na licenciatura porque muitas 

universidades não oferecem o curso de bacharelado; outros querem dar aulas na educação 

básica, assim como aqueles que desejam dar aulas de instrumento. Trabalhar com ensino de 

instrumento neste contexto é desafiador, principalmente quando se pretende atender aos 

diversos anseios dos alunos. Desta forma, apresentamos a seguir dois relatos de experiência 

com o ensino de violão em cursos de licenciatura em música, ambos centrados no aluno e ao 

alinhamento profissional do futuro professor.

3.2. Violão no curso de Licenciatura em Música da UFPI

O curso de Licenciatura em Música da UFPI está estruturado, desde sua criação, conforme as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, através da Resolução CNE/CP nº. 2 de 19 de fevereiro de 2002. Em acordo com 

a resolução, o curso está dimensionado em 405 horas de prática, 405 horas de estágio 

curricular supervisionado, 2175 horas de aulas para os conteúdos curriculares de natureza 

científico-cultural, 210 horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais. 

Desta forma o curso possui 3195 horas, com duração mínima de 4 e máxima de 6 anos.
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A entrada do curso de licenciatura até o ano de 2016 não possuía prova específica de música, 

contudo, a partir de 2017, a prova específica será acrescentada ao processo de seleção. 

Conforme descrito no Projeto Pedagógico do Curso, espera-se que o egresso exerça a 

“docência nos diferentes níveis do ensino formal e espaços não formais, atuando tanto na 

disseminação dos conhecimentos desenvolvidos pela Música enquanto instrumento de leitura 

da realidade e construção da cidadania, como na produção de novos conhecimentos 

relacionados ao seu ensino e divulgação” (UFPI, 2014, p. 14). O objetivo geral do curso de 

Licenciatura em Música da UFPI formar educadores musicais capazes de atuarem em todos os 

espaços onde a relação educador e educando seja possível, desde a fase neonatal até a 

gerontológica (UFPI, 2014, p. 14-15).

A disciplina Prática de Instrumento faz parte do núcleo de formação pedagógica e educação 

pela pesquisa. Denominada “Prática e Ensino Instrumental”, a disciplina é dividida em seis 

semestres com 60 horas aulas em cada semestre. Os alunos podem escolher frequentar esta 

disciplina dentre as opções: Canto, Cordas Friccionadas, Sopros, Piano, Violão. As turmas de 

violão são formadas com o número máximo de 10 alunos, embora em situações necessárias as 

turmas podem ser maiores.

Dada a diversidade de expectativas, metas e habilidades dos alunos, as atividades da disciplina 

são conduzidas de forma a atender as expectativas de cada aluno, sem ignorar o todo. Este 

certamente é um desafio não apenas para as licenciaturas em música, mas em qualquer 

situação de ensino coletivo de instrumento musical. O contexto da licenciatura, porém, tem a 

característica de lidar com alunos que possuem expectativas e metas determinantes para suas 

atuações profissionais.

Este é um exemplo da importância de considerar a autonomia do aluno no planejamento das 

atividades. As atividades são conduzidas de forma que aquele aluno que deseja atuar na 

Educação Básica poderá utilizar o violão como uma ferramenta didática. Já o aluno que 

trabalha como músico na noite, poderá aperfeiçoar sua técnica e aprofundar seus 

conhecimentos sobre harmonia. Há espaço para o aluno que se dedica ao violão instrumental e 

gostaria de se aprofundar no repertório solo. Também há espaço para o aluno que já atua ou 

gostaria de atuar como professor de violão. Para abarcar todas estas possibilidades, vários 

assuntos são tratados em aula, de forma que o próprio aluno direciona seus estudos para sua 

área de atuação.

Na prática, as aulas são estruturadas da seguinte forma: os encontros são realizados duas 

vezes por semana, com duração de duas horas cada. As aulas sempre se iniciam com um 
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treinamento de técnica instrumental, que geralmente duram em torno de 15 minutos. Para cada 

turma é planejado um roteiro de exercícios de técnica, o qual é executado em todas as aulas e 

alterado durante o semestre de acordo com o desenvolvimento da turma. Os exercícios são 

variados, de forma a trabalhar técnicas de mão direita e esquerda, com base nos trabalhos de 

vários didatas do violão, enfatizando a obra de Abel Carlevaro (1966).

Este treinamento técnico é realizado todas as aulas. As demais atividades são dividas de forma 

alternada e de acordo com o desenvolvimento da turma. As atividades se dividem em quatro 

grandes grupos: repertório solo, repertório coletivo, harmonia e improvisação.

O repertório solo é trabalhado em formado de masterclass, no qual o aluno apresenta uma 

peça solo para a turma. A peça solo é de livre escolha do aluno, de forma a respeitar sua 

autonomia na escolha do repertório e também seu senso de competência ao escolher o nível 

de dificuldade da peça. Desta forma, aqueles que desejam aprimorar seu repertório solo, 

poderão escolher peças mais robustas, enquanto os alunos que não desejam investir neste 

aspecto podem escolher peças mais simples. Cada aluno se apresenta uma vez por semana, 

não sendo necessário que apresente uma peça já pronta, mas ainda em desenvolvimento. Após 

a apresentação os colegas de turma são incentivados a tecer comentários, seguidos das 

orientações do professor.

O repertório coletivo é trabalhado com peças originais ou arranjadas para quarteto de violões. 

As peças são pensadas de acordo com o nível médio da turma. Nesta atividade são abordadas 

a prática de leitura musical, interpretação, percepção, e demais elementos da prática de música 

de câmara. No primeiro semestre é feito concomitantemente um trabalho de iniciação à leitura 

musical. Como a turma geralmente possui alunos sem contato prévio com partitura mas 

também possui alunos com proficiência na leitura, os ensaios são planejados de forma que os 

mais experientes auxiliem os iniciantes.

As aulas de harmonia iniciam-se com a prática de canções. Desta forma são trabalhados 

diversos ritmos e acordes para acompanhamento. Para os iniciantes os ritmos e acordes são 

uma forma de terem contato com músicas de vários gêneros, enquanto que os experientes são 

orientados a refletir como ensinar os ritmos, rasgueios, dedilhados e acordes. Iniciar com a 

parte prática é algo defendido com autores como Swanwick (2003), que reforça a importância 

do conhecimento auditivo e cinestésico ser precedente ao conhecimento da sintaxe musical. 

Por isso as aulas de harmonia no primeiro e segundo semestre são totalmente voltadas à 

prática, com o objetivo de que o aluno inicie ou amplie seu repertório de acordes e ritmos. 

Neste período também inicia-se o estudo de escalas, com o objetivo de iniciar a prática de 
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improvisação tonal nos semestres seguintes. O treinamento de escalas neste estágio serve 

tanto para trabalhar aspectos técnicos como trabalhar a memória e percepção.

A partir do terceiro semestre são inseridos conteúdos teóricos nas aulas de harmonia e 

improvisação. São estudados intervalos, formação de acordes, campo harmônico e análise 

harmônica, sempre aplicados ao violão. Também estuda-se a formação de diversos tipos de 

escalas e arpejos. As atividades práticas são relacionadas com os assuntos tratados 

teoricamente. Desta forma, cada novidade trabalhada no campo teórico é trabalhada em 

atividades práticas de assimilação e execução. Estas atividades geralmente caracterizam-se 

pela execução de canções, nas quais os alunos são incentivados a executar a harmonia e 

cantar simultaneamente, bem como seções de improvisação orientada. Caso haja na turma um 

aluno que já possua bagagem em improvisação, o que é o caso de muitos guitarristas que 

optam pelo violão por não haver turma de guitarra, este aluno é convidado a realizar atividades 

esporádicas com seus colegas de turma.

A distribuição destes conteúdos durante a semana fica da seguinte forma: a primeira aula da 

semana trabalha-se a) treinamento de técnica instrumental; b) repertório solo; c) repertório 

coletivo. A segunda aula da semana trabalha-se a) treinamento de técnica instrumental; b) 

harmonia e improvisação. Ao longo do semestre também há uma atenção diferente para estes 

elementos. No início do semestre procura-se enfatizar os momentos de técnica instrumental, 

leitura de partitura e aspectos teóricos da harmonia de música popular aplicada ao violão. No 

decorrer do semestre a ênfase vai gradativamente sendo alterada para aspectos práticos, 

culminando na preparação de peças para serem apresentadas na audição de final de semestre. 

Nesta audição cada turma apresenta uma ou duas peças nos moldes da música de câmara e 

uma ou duas peças nos moldes da música popular, podendo incluir cantores e seções de 

improvisação.

A avaliação ocorre em três momentos: audição interna da turma, audição aberta ao público, e 

autoavaliação. A audição interna da turma funciona como uma revisão do repertório solo. Cada 

aluno executa para a turma as peças solo que estudou durante o semestre. Os objetivos desta 

avaliação consistem em de rever as peças estudadas e simular uma situação de enfrentamento 

com a performance pública. A audição aberta ao público é o momento de demonstrar o 

trabalho desenvolvido na disciplina em uma situação formal de performance artística. O 

objetivo desta avaliação é conhecer o comportamento dos alunos em uma apresentação 

pública, além de propiciar a vivência de palco. Para esta avaliação todos são convocados a 

tocar as peças coletivas. O repertório solo é facultativo, assim o aluno que desejar pode 

apresentar uma peça solo. Por fim, a autoavaliação é uma conversa individual entre professor e 
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aluno, com o objetivo de saber a opinião do aluno sobre as atividades desenvolvidas bem 

como conhecer como o aluno avalia o próprio desempenho no semestre. Importante ressaltar 

que não é aferida uma nota para as apresentações e autoavaliação. O propósito das avaliações 

é refletir sobre o andamento das aulas bem como oferecer ao aluno um feedback individual e 

significativo.

3.3. Ensino de violão no curso de Música Licenciatura da UFMA

Conforme a Resolução nº 1171 – CONSEPE, de 27 de junho de 2014, o curso de Música 

Licenciatura da UFMA está dimensionado com 900 horas de créditos teóricos, 1650 horas de 

créditos práticos e 405 horas de estágio supervisionado distribuídos ao longo de oito 

semestres. O perfil do aluno ingressante expresso no Projeto Político-Pedagógico do curso 

(UFMA, 2006) exige que o aluno ingressante se submeta a um teste de habilidades específicas 

com vistas a formar um profissional:

...capacitado para apropriação do pensamento reflexivo, da sensibilidade artística, da utilização de técnicas 

composicionais, do domínio dos conhecimentos relativos à manipulação composicional de meios acústicos, 

eletro-acústicos e de outros meios experimentais, e da sensibilidade estética através do conhecimento de 

estilos, repertórios, obras e outras criações musicais, revelando habilidades e aptidões indispensáveis à 

atuação profissional na sociedade, nas dimensões artísticas, culturais, sociais, científicas e tecnológicas, 

inerentes à área da Música (UFMA, 2006, p.12).

As disciplinas de Violão Complementar I e II, com 60 horas cada, são obrigatórias a todos os 

alunos do curso e são oferecidas no terceiro e quarto períodos letivos, respectivamente. As 

ementas dessas disciplinas preveem o desenvolvimento de aptidões musicais a partir do 

estudo de peças, composições para conjuntos e improvisação musical através da seleção, 

análise e execução de obras musicais, considerando suas adequações ao nível de 

conhecimento dos alunos.

As atividades desenvolvidas nas disciplinas de Violão Complementar I e II da UFMA adotam 

Princípios de Aprendizagem do Ensino Coletivo (TOURINHO, 2007) e conceitos pertinentes às 

ideias de Grupo Operativo (PICHON-RIVIÈRI, 1998) e à Teoria de Grupo (JOHNSON e 

JOHNSON, 2014). Essas propostas fundamentam a elaboração do processo de violão 

colaborativo que é aplicado ao longo dos dois semestres das disciplinas.
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Em síntese, Tourinho (2007) defende que todos podem tocar, todos aprendem com todos, a 

aula deve ser planejada em tópicos que podem ser desenvolvidos ou reorganizados em seu 

desenrolar, a divisão de tarefas deve considerar as habilidades individuais dos alunos e deve 

haver um estímulo à autonomia deles. O Grupo Operativo trabalha com a ideia de papéis que 

são assumidos naturalmente por membros de um grupo. Nesse contesto, a função do 

professor é identificar esses papéis e trabalhar para que eles se tornem mais flexíveis.

Os conceitos da Teoria de Grupo empregados no desenvolvimento dessa proposta estão 

elencados abaixo:

	 •	 Interdependência: é uma das características que melhor definem um grupo. É 

quando algo que afeta a um membro de grupo afeta também os demais membros.

	 •	 Interação Interpessoal: para ser considerado um grupo, seus membros precisam 

interagir. Um grupo é grupo quando todos se comunicam cara-a-cara e não em segunda mão, 

através de recados.

	 •	 Percepção de Grupo: A adesão pode ser definida como uma unidade de apoio de 

duas ou mais pessoas que se percebem como um grupo. É a qualidade do membro do grupo 

perceber que suas atitudes pessoais interferem no coletivo.

	 •	 Relações Estruturadas: conjunto de papéis e normas a serem definidas pelos 

membros do grupo.

	 •	 Influência Mútua: um grupo não pode ser definido como tal a menos que os 

membros afetem e sejam afetados pelos demais membros.

	 •	 Motivação: os membros do grupo trabalham em grupo tentando satisfazer alguma 

necessidade pessoal. Ela acontece num conjunto de sujeitos em que a existência dos demais é 

n e c e s s á r i a p a r a a l c a n ç a r s e u s o b j e t i v o s i n d i v i d u a i s . 

A partir desses conceitos, propomos duas dinâmicas para o ensino de violão colaborativo que 

ocorre na UFMA, o Cinema Mudo e a Matriosca Violonística. Em seguida, discutimos o papel 

do sorteio dos grupos nas dinâmicas e a importância do registro e avaliação das atividades.

3.3.1. As dinâmicas Cinema mudo e Matriosca Violonística
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Na dinâmica intitulada Cinema Mudo, o professor separa, inicialmente, os alunos em dois 

grupos. Essa separação é feita por sorteio. O sorteio pode ser feito com a ajuda de algum site 

de sorteios online ou com o uso de recortes de papel contendo os números da lista de 

presença que correspondem aos nomes dos alunos. Cada grupo pode conter até cerca de dez 

alunos. Se a turma for maior, é aconselhável que a tarefa seja replicada por outros dois grupos. 

Dessa forma, seriam duas tarefas, mantendo sempre dois grupos em cada tarefa.

Os grupos são convidados a escolher um mesmo trecho de vídeo, que pode ser desenho 

animado ou filme. O vídeo deve ter a duração entre três e seis minutos, de modo que ele não 

seja pequeno demais, o que pode acarretar uma sobra de tempo de aula ao final da dinâmica, 

nem grande demais, para não inviabilizar o término da dinâmica na mesma aula. 

Hipoteticamente, o grupo um (G1) fica responsável pela parte musical e o grupo dois (G2) fica 

responsável pela sonoplastia do vídeo escolhido. A depender do grau de desenvolvimento 

técnico instrumental dos alunos, ou mesmo da vontade e criatividade deles, os grupos podem 

optar por três abordagens: copiarem literalmente os efeitos sonoros e as músicas do vídeo; 

criarem novas ideias; ou utilizarem um misto de reprodução e criação.

A escolha de uma dessas três abordagens vai depender muito da natureza do vídeo escolhido, 

pois alguns são mais adequados a cada tipo de abordagem. A depender da finalidade didática, 

o professor pode também determinar a abordagem ou deixar os grupos livres para escolherem 

a abordagem que melhor se enquadrar no vídeo e nas suas possibilidades instrumentais.

Para a realização da tarefa, os grupos formam dois círculos em torno da mídia a ser utilizada 

(laptop ou celular) como guia dos acontecimentos. Em geral, os grupos utilizam cerca de duas 

horas para terminar essa tarefa. Dessa forma, é importante estabelecer o tempo limite para o 

término da atividade.

Assim que os grupos terminarem a dinâmica, é hora de treinarem o registro do resultado. Para 

esse registro, o professor projetará o vídeo no quadro (data show). Nessa projeção, o som do 

vídeo não será utilizado. Em frente à imagem projetada será colocada uma câmera ou um 

celular. Esse equipamento gravará a imagem projetada enquanto que o som a ser gravado será 

produzido pelos dois grupos. Os grupos ficarão postados em semicírculo atrás do equipamento 

de gravação. Cada grupo ocupa metade do semicírculo.

Nesta etapa, os grupos trabalham como um só grupo, pois são feitos refinamentos quanto à 

intensidade sonora de cada intervenção. Durante esse processo, normalmente são feitas de 

cinco a dez tomadas de gravação até que se chegue a um resultado satisfatório.
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A Matriosca Violonística tem, em sua dinâmica, ideia análoga a do conjunto de bonecas russas 

que são igualmente pintadas, sendo que uma se encaixa dentro da outra formando um grupo 

de até sete bonecas. Inicialmente, o professor adverte os alunos dizendo que a dinâmica 

trabalhada nessa aula consistirá em três momentos e que para cada momento serão 

destinados trinta minutos. Então, o professor define cinco texturas na instrumentação a serem 

trabalhadas por cada grupo. Essas texturas podem ser, por exemplo, melodia, contracanto, 

percussão, harmonia e baixo.

É feito o sorteio dos alunos em grupos, assim como o sorteio das texturas dentro de cada 

grupo, não deixando os alunos escolherem quem fica responsável por cada textura. 

O próximo passo é a definição do conteúdo. Para essa atividade, é importante que seja dado 

um mesmo trecho para todos os grupos, algo em torno de um a dois minutos, oriundo de uma 

música conhecida por todos os alunos, a partir do qual os alunos devem criar elementos 

musicais com a textura determinada. Após os trinta minutos, é dada por encerrada a primeira 

parte da dinâmica e feito o registro áudio visual de cada grupo, assim como a entrega da 

partitura contendo a parte que cada aluno elaborou no momento inicial.

Feitos os registros, o professor separa os novos grupos a partir da textura da primeira etapa. 

Dessa forma, se na primeira etapa da dinâmica houve três grupos de cinco integrantes, isso 

implicará em cinco diferentes grupos de três integrantes. Cada grupo reelabora a sua parte e 

escreve um novo esquema a ser entregue no final dessa segunda etapa. O professor deve 

deixar bem claro que o conteúdo da nova reelaboração não pode ser a simples adoção do que 

algum dos membros do novo grupo tenha tocado na etapa anterior, mas sim uma nova criação 

do grupo. Terminada a segunda fase da dinâmica, é feito novo registro audiovisual assim como 

nova entrega de esquemas (partituras).

Na terceira e última etapa, o professor agrupa todos os alunos numa grande orquestra 

mantendo os grupos da segunda etapa, porém agora formando naipes. Mais uma vez será 

solicitado aos alunos que, ao final, entreguem um novo esquema (partitura) do que foi 

elaborado. Para essa dinâmica, é de suma importância que o tempo de cada etapa seja 

obedecido. Isso, somado aos registros e à explicação inicial, deve durar muito perto das duas 

horas de duração.

A dinâmica batizada de Cinema Mudo é concebida como uma atividade para alunos que já 

possuam algum grau de convivência nessa disciplina. Ela preconiza uma ação mais imediata, 

sem dispender tempo em apresentações, ou explicações de como funcionam os grupos. É um 

tipo de atividade própria para ser aplicada a partir da terceira ou quarta aula, pois subentende 
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uma rápida divisão dos grupos, assim como uma imediata compreensão e acomodação por 

parte dos alunos. Já a Matriosca Violonística pode ser aplicada na primeira aula, desde que 

haja um ambiente de bastante concentração.

3.3.2. O sorteio

Já na etapa do sorteio ficam evidenciadas algumas atitudes com relação a um comportamento 

próprio do ensino/aprendizagem cooperativo. O ato de sempre sortear a formação e atuação 

dos alunos dentro de cada grupo pressupõe que, a cada aula, os alunos estarão preparados 

para uma nova configuração do grupo no qual atuarão. Isso é importante, pois os alunos 

costumam formar grupos automaticamente, com os mais diversos critérios. Os alunos, em 

geral, já se conhecem de outras disciplinas, ou mesmo de fora do curso. Eles sabem quem toca 

há mais tempo, qual repertório e gênero musical da preferência de cada um. O objetivo da 

separação por sorteio é tornar os alunos capazes de trabalhar a cada aula com colegas 

diferentes, com diferentes facilidades/dificuldades, se adaptando cada vez mais rapidamente a 

uma nova configuração, tanto em termos de sujeitos, quanto em termos de incumbências frente 

a um novo grupo. Essa estratégia remete ao Grupo Operativo (PICHÓN-RIVIÈRI, 1998), onde é 

importante que os sujeitos modifiquem seus papéis dentro dos grupos a fim de torná-los mais 

flexíveis.

Acreditamos que atividades como essas simulam a vida real no mercado de trabalho de um 

músico e que, por isso, elas devem ser trabalhadas em sala de aula. É próprio da carreira de 

um músico ser convocado a trabalhar em atividades como a musicalização/sonoplastia de 

conteúdos animados, assim como a elaboração de novos arranjos para músicas conhecidas. 

Na maioria das vezes, o músico atua lado a lado com músicos de maior ou menor possibilidade 

técnica, tendo que se acomodar frente a cada nova configuração. Cada músico tem uma 

incumbência no grupo, trabalhando no mesmo objetivo, funcionando mais ou menos como uma 

família.

3.3.3. O registro e a avaliação das atividades

É extremamente importante o registro final dessa e das demais dinâmicas, pois possibilita uma 

série de contribuições ao andamento do semestre letivo. Para os alunos é importante que seja 

feito o registro, pois sempre é bom poder observar o quão importante foi a contribuição de 

cada membro do grupo na dinâmica. Muitas vezes ao final da aula os alunos pedem que o 

registro seja passado para eles em pen drive ou mesmo por mensagem via internet (WhatsApp 

ou compartilhamento via Facebook) a fim de compartilharem nas suas redes sociais o resultado 
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em sala de aula. Esse é um dos momentos em que o professor pode perceber que a dinâmica 

foi importante para o aluno.

Os registros também são importantes para o professor. Ele pode consultá-los como forma de 

avaliar o percurso técnico musical percorrido pelos alunos, assim como acompanhar, de forma 

mais ampla, o desenvolvimento das interações em grupo. Os registros também podem ser 

utilizados numa mostra musical de final de semestre, ou mesmo para serem apresentados aos 

alunos dos semestres seguintes, como forma de motivá-los.

Além disso, durante o desenvolvimento das dinâmicas, é importante que o professor fique 

atento à participação dos alunos, observando o comportamento de cada um deles. Ao final de 

cada atividade, é feita uma avaliação que pode ter três níveis: intergrupos; dentro de cada 

grupo; e indiv idual , no caso de a lgum aluno notor iamente apresentar um 

comportamento/participação muito abaixo do esperado.

Por fim, as experiências tidas em sala de aula com essas atividades nos leva a acreditar que as 

dinâmicas devem ser iniciadas e encerradas na mesma aula. Isso se torna necessário para 

impedir que alunos faltosos entrem em grupos em andamento e também para que os alunos 

criem o costume da gerência do tempo no trabalho coletivo. Muitas vezes, nas atividades em 

grupo “para casa” o trabalho acaba ficando muito dispendioso para poucos alunos. Isso se 

deve tanto pela dificuldade de se juntar em horários pós aula, quanto mesmo na possível falta 

de interesse de alguns membros dos grupos

4. Considerações finais

O ensino de instrumento musical na licenciatura em música é tema que necessita de constante 

reflexão. A Universidade, enquanto instituição com relevante função social, deve tanto estar 

atenta às necessidades, objetivos e expectativas de seus alunos, quanto preparar este futuro 

profissional para uma efetiva atuação no mercado de trabalho. Como uma das características 

da licenciatura em música é lidar com o ensino de música em diversos contextos, é necessário 

que o ensino de instrumento musical esteja alinhado com o futuro profissional dos licenciandos. 

Diante da diversidade de expectativas, certamente é um desafio atender aos anseios de todos 

os alunos. Porém, com uma postura pedagógica flexível, inovadora, contextualizada e que 

atenta às mudanças da sociedade, acreditamos que seja possível promover uma prática 

instrumental significativa e motivadora aos nossos licenciandos.
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