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Esta comunicação apresenta o relato de um projeto criativo-musical desenvolvido na pesquisa 

“Práticas Criativas em Educação Musical: interfaces teóricas e metodológicas”. O objetivo 

central do projeto é investigar as dimensões e articulações teórico-metodológicas implicadas nos 

processos de ensino criativo e de aprendizagem musical criativa, a partir do acompanhamento de 

ações criativo-musicais desenvolvidas colaborativamente com professores de música da rede 

pública de educação básica.  

O referencial teórico da pesquisa vem sendo refletido num processo em que procuramos 

construir um ciclo que parte dos estudos sobre a aprendizagem criativa para a elaboração dos 

planejamentos, passando à prática em sala de aula, cujos registros produzem dados que nos 

permitem rever e ampliar fundamentos teóricos e metodológicos para a educação musical. Na 

abordagem da aprendizagem criativa, o ensino de música, enfatiza o envolvimento dos alunos na 

experimentação, inovação e invenção e, por outro lado, a investigação intelectual, isto é, a 

aprendizagem da música enquanto área de conhecimento. A reflexão sobre a prática educativa 

por meio da realização de pesquisas que busquem compreender e valorizar as perspectivas das 

crianças em relação aos seus processos criativos é defendida pelo ponto de vista da aprendizagem 

criativa, abordagem que se situa entre o ensino criativo e o ensino para a criatividade. Se no 

ensino criativo o foco está no processo formativo do professor, o ensino para a criatividade 

enfoca o aluno em seu processo de aprendizagem. Já a aprendizagem criativa busca investigar as 

práticas em sala de aula e refletir sobre estas práticas, compreendendo as perspectivas dos 

professores e também dos alunos.  

Metodologicamente, o projeto adota características da pesquisa participante. O processo de 

pesquisa é entendido enquanto prática reflexiva, crítica e transformadora da realidade social, 

buscando a legitimação dos saberes do cotidiano, bem como a aproximação com conhecimentos 

científicos que, no caso desta pesquisa, focalizam as práticas criativas em música. A pesquisa 

converge também para a formação de professores, abrangendo fatores centrais para o 

desenvolvimento profissional, como os processos colaborativos baseados na realidade da sala de 

aula, orientados pela prática, focados na aprendizagem dos estudantes e orientados pela pesquisa. 

Durante os encontros da equipe de pesquisa, realizados a cada 2 semanas, foram realizadas 



                                   
          

Página 2 de 2 

 

discussões a partir de textos que abordam os eixos teóricos investigados. Os professores que 

desejam desenvolver um projeto criativo-musical em sua escola, elaboram seus planejamentos a 

partir das concepções e conceitos discutidos nos encontros, sendo este planejamento discutido 

pela equipe, pensando colaborativamente o projeto. 

Este relato apresenta e discute o planejamento e prática de um projeto criativo-musical que 

teve como centro a musicalização de poemas do livro “Pequenas observações sobre a vida em 

outros planetas”, de Ricardo Silvestrin, por uma turma do 5o ano do ensino fundamental de 

escola municipal em Florianópolis, em cinco encontros semanais de noventa minutos. As aulas 

foram registradas através de gravações em vídeo e diários de campo, realizadas por participantes 

da equipe de pesquisa, bem como discussões do grupo, realizadas a partir dos dados coletados. 

O planejamento incluiu aula expositiva sobre canções, letras e músicas, analisando a forma e a 

estrutura de algumas músicas conhecidas das crianças; roda de conversa sobre as características 

de uma canção e elaboração de uma canção com toda a turma a partir de um poema; formação de 

pequenos grupos para composição de uma canção para poema selecionado por cada grupo, do 

livro de Silvestrin; apresentação da composição para a turma; e análise e avaliação dos trabalhos 

pela turma. 

Para o desenvolvimento das canções, os alunos se dividiram em pequenos grupos sem a 

interferência da professora, tendo a liberdade de escolher com quem realizar o trabalho, se 

reunindo, possivelmente, por afinidades. Se por um lado os alunos têm mais liberdade e espaço 

para poderem desenvolver suas ideias musicais entre pares, por outro a professora precisa 

transitar entre os grupos, não se fazendo presente a todo momento para todos os alunos. De 

acordo com a professora, em um relato em uma reunião do grupo de pesquisa, esta foi a maior 

dificuldade enfrentada durante o projeto criativo-musical. Desenvolver um planejamento de aula 

cujas estratégias de ensino e aprendizagem não são habituais não é tarefa fácil, porém, analisando 

este fato por outra perspectiva observa-se que, quando o professor não se faz presente a todo o 

momento com os alunos ele interfere o mínimo possível na composição dos alunos, colaborando 

para que os alunos manifestem suas próprias ideias. Os momentos de discussão, de 

questionamento, de conexões, de pensar possibilidades e explorar ações aconteceram, pois, a 

professora agiu como uma facilitadora da aprendizagem, buscando interferir o mínimo possível 

no processo composicional das crianças. 

Uma questão a ser destacada é o valor atribuído pelas crianças à apresentação das produções 

entre os colegas. Percebe-se que este momento corrobora para o reconhecimento das produções 

dos alunos como “práticas musicais socialmente legitimadas” (BEINEKE, 2011, p. 240). O fato 

das crianças se apresentarem para os colegas em sala de aula proporciona uma relação entre as 

vivências externas à sala de aula e suas experiências como artistas, onde são socialmente 

valorizadas e se relacionam com o “mundo dos músicos” (BEINEKE, 2009), conhecidos por elas 

a partir dos meios de comunicação. 

Destaca-se a importância de se investigar as práticas criativas em educação musical 

desenvolvidas com as crianças e de se refletir sobre estas práticas a partir da perspectiva dos 

próprios alunos e também dos professores. Dessa forma, é possível desenvolver estratégias 

metodológicas de ensino e aprendizagem que valorizem os discursos dos alunos e contribuam 

para a aproximação entre teorias e práticas no campo da educação musical escolar. 

 

 


