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Esta comunicação apresenta relato parcial do projeto de 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: (a) o envolvimento dos alunos 

na experimentação, inovação e invenção e (b) a investigação intelectual, isto é, a aprendizagem 

da música enquanto área de conhecimento.  

Entendendo a pesquisa enquanto prática reflexiva, crítica e transformadora da realidade social, 

o projeto adota características da pesquisa participante, 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. Dessa forma, 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. 

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

teve como centro a sonorização da história “Uuuuuuu - Um barulho estranho” (IACOCCA, 

2008). O projeto foi desenvolvido com um 3o ano do ensino fundamental de escola municipal em 

Florianópolis, composta por 31 alunos entre 8 e 9 anos, em seis 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 focalizado nesta apresentação teve como objetivo ampliar a escuta musical 

das crianças, em proposta que incluiu a escrita e a sonorização de uma história a partir de 

imagens de um livro. As crianças trabalharam em grupos, sendo oportunizada discussão, 
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negociação e experimentação de ideias musicais que pudessem representar as sonoridades 

imaginadas para a história. No projeto desenvolvido, o trabalho de composição incluiu o 

desenvolvimento de um roteiro e de uma história a partir de imagens e a sonorização desta 

história. Quanto à dinâmica de trabalho junto à turma, foi planejado que os alunos pudessem 

desenvolver a proposta com autonomia, tomando suas próprias decisões na criação do roteiro e 

sonorização de suas histórias, com o mínimo de intervenção da professora. 

Durante o processo de escrita e sonorização das histórias em grupos, os alunos se mostraram 

envolvidos, sempre com muita conversa, negociações, reclamações e experimentações. Eles iam 

revendo a história e discutiam os elementos que necessitavam de som (vento, chuva, trovões...), e 

quais instrumentos ou som seria melhor para representá-los. No momento das sonorizações, a 

história impressa estabeleceu um fio condutor, facilitando a organização do trabalho nos grupos. 

Todas as equipes seguiam o livro elaborado por elas próprias, mas os resultados finais ficaram 

diferentes, sendo utilizados recursos vocais e instrumentais variados. As apresentações finais 

foram feitas em forma de palco e plateia, para que todos pudessem compartilhar com o grande 

grupo as suas produções e também exercer este papel de apresentar-se diante de um público. Na 

finalização do projeto foi efetuada uma roda de conversa para que os alunos pudessem expressar 

suas opiniões. As suas falas destacam principalmente o valor que as crianças atribuem às 

oportunidades de se relacionarem nos grupos, de aprenderem umas com as outras, de produzirem 

algo com autonomia e usarem a imaginação. 

Este projeto oportunizou o envolvimento das crianças em práticas criativas que incluíram a 

experimentação, a imaginação e a invenção. Proporcionou também a ampliação da escuta musical 

através da exploração sonora, em processos que valorizaram a autonomia das crianças nos 

processos de tomadas de decisão, o que provocou o engajamento e comprometimento das 

crianças com o trabalho. O escolher, o decidir, o negociar, o imaginar e o inventar apareceram 

nas falas dos alunos no momento da avaliação final, demonstrando a interação e o potencial de 

aprendizagens colaborativas que o projeto pode proporcionar, construindo um senso de 

pertencimento ao grupo que é essencial no processo da aprendizagem criativa. 

Finalizando, 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. 
 


