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“Por que se estuda música? Não há de ser, por certo, com o 

único propósito de ser capaz de ler ou escrever notas. Se não 

houver nenhum sentido, nem alma, nem vida na música, esta 

deixa de existir”.  

 Heitor Villa-Lobos, 1959  
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DORIVAL CAYMMI E LUIZ GONZAGA PARA CONJUNTO DE VIOLÕES: 

UM EXPERIMENTO DO ENSINO COLETIVO COM ARRANJOS AUTORAIS 

PARA MÚSICA BRASILEIRA  

Judith Eny Paes Leite1 

Resumo 

Este trabalho relata e discute o Projeto do Ensino Coletivo de Violão, do Centro 
Estadual de Educação Profissional em Música, escola da Rede Pública do 
Estado da Bahia que oferta cursos técnicos de nível médio. A proposta utiliza a 
música popular brasileira dos compositores Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga e 
o ensino coletivo de violão como objetos principais do estudo. Os alunos 
contemplados cursavam o primeiro e segundo anos técnico de música 
integrado ao ensino médio, no ano de 2016, e estavam na faixa etária entre 16 
e 19 anos de idade. O intuito deste trabalho também foi de reorganizar 
metodologias e métodos de ensino e aprendizagem através de arranjos 
autorais didáticos, escritos em partituras para conjunto de violões, nos quais 
fossem priorizados todos os níveis do aprendizado musical, incluindo, ainda, 
alunos iniciantes no estudo do violão. Neste trabalho, o ensino coletivo está 
pautado na criação de arranjos para conjunto de violões com vozes distintas e 
independentes, tocadas por naipes. Além de trabalharmos com a prática 
coletiva, também estudamos a formação de repertório e a relação entre teoria 
musical e prática instrumental. 
 
Palavras-chave: Ensino coletivo. Violão. Música brasileira. Educação          
profissional.  
 
Abstract 
  
This work reports and discusses the Project of Collective Teaching of Guitars, 
from the State Center of Professional Education in Music, a public school 
located in State of Bahia that offers technical medium level courses. The 
proposal uses Brazilian popular music by composers Dorival Caymmi and Luiz 
Gonzaga and the collective teaching of guitar as the main objects of the study. 
The contemplated students were, in 2016, at first and second year of technical 
music high school, and were in the age group between 16 and 19 years old. 
The intent of this work was also to reorganize methodologies and ways of 
teaching and learning methods through own made didactic arrangements, 
writtens in sheet music for a set of guitars, in which all levels of musical learning 
were focused, including beginners in the study of guitar. On this work, the 
collective teaching is lined to the creation of arrangements for a entirety of 
guitar with distinct and independent voices played by naipes. Besides working 
with a collective practice, we also studied the formation of a repertoire and a 
relationship between musical theory and instrumental practice. 
Keywords: Collective teaching. Guitar. Brazilian music. Professional education. 

                                                           
1 Licenciada em Música pelo Instituto de Música da Universidade Católica do Salvador (UCSal). Mestranda 
em Música pelo Mestrado Profissional em Artes – PROFARTES, na Universidade Federal da Bahia 
(UFBA/ IHAC). Professora efetiva da Secretaria de Educação do Estado da Bahia.  
E-mail: judith.leite@gmail.com  
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1 Introdução 

 

Sendo uma linguagem artística, culturalmente construída, a música —
juntamente com seus princípios de organização — é um fenômeno 
histórico e social. (PENNA 2012, p. 30) 

O Centro Estadual de Educação Profissional em Música (CEEP 

Música), escola onde leciono e na qual se desenvolveu a pesquisa para a 

elaboração do presente trabalho, foi criado em 23 de junho de 2005, pela 

Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Inicialmente, tinha por nome 

Centro Estadual de Educação Profissional em Artes e Design e ofertava cursos 

técnicos do eixo de produção cultural e design, conforme Catálogo Nacional de 

Cursos Técnicos do Ministério da Educação. Mesmo com essa abrangência na 

oferta de cursos, desde o ano de 2011 estávamos ofertando exclusivamente 

cursos técnicos da área de música: Instrumento Musical, Documentação 

Musical e Canto, também conforme o catálogo do MEC. Nosso corpo docente 

é, em sua grande maioria, formado por professores licenciados em música e 

bacharéis em Composição e Instrumento Musical, o que reforçou, 

substancialmente, nossa oferta de cursos técnicos para a área de música. 

Consequentemente, os cursos com formação em música sempre lideraram a 

procura por matrícula. Éramos um Centro de Artes com especialização em 

música.  

Por termos essa demanda específica de público e expertise, a 

Superintendência da Educação Profissional e Tecnológica — SUPROT — 

entendeu que o CEEP Artes e Design, deveria se concentrar apenas nos 

Cursos Técnicos de Música. Através da Portaria n. 3.376/2017, de 17/05/2017, 

publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em 18/05/2017, resolveu-se, 

então, renomear o CEEP para Centro Estadual de Educação Profissional em 

Música. Temos, desde então, a finalidade de ofertar à população de Salvador e 

região metropolitana, cursos técnicos da área específica de música, na 

modalidade integrada ao ensino médio para egressos do ensino fundamental 

em idade regular, subsequente ou pós-médio para jovens e adultos egressos 

do ensino médio e a modalidade PROEJA (Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos). No turno matutino, é ofertado o ensino 

Técnico em Instrumento Musical integrado ao ensino médio para jovens a partir 
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dos 14 anos de idade, egressos do ensino fundamental. Os alunos, que podem 

ser oriundos das redes municipal, estadual ou privada, cursam quatro anos 

para obter a conclusão do curso técnico, no qual, além das disciplinas da base 

comum, também cursam as disciplinas técnicas que compõem sua formação 

em música. São disciplinas como Percepção e Teoria Musical, Prática de 

Instrumento, Canto Coral, Prática de Conjunto e História da Música, que 

constam na matriz curricular com carga horária regularmente distribuída 

durante os quatro anos da duração do curso.  

Em virtude da modificação da nomenclatura da escola e da 

especificidade dos cursos ofertados, o Superintendente da SUPROT, Prof. Dr. 

Durval Libânio Neto, solicitou-nos oficialmente a inclusão da música brasileira e 

da música regional da Bahia no currículo do ensino técnico, como forma de 

aproximação dos jovens instrumentistas à sua cultura. É fato que a formação 

profissional em música tem seu repertório consolidado com uma metodologia já 

desenvolvida, utilizada pelos inúmeros conservatórios e escolas de música, 

onde se determina o caminho que um instrumentista deva percorrer para 

construir seu aprendizado musical e, assim, constituir carreira. Com a nova 

proposta de ensino voltada para a inclusão da música brasileira e regional no 

Curso Técnico de Instrumento Musical, a reformulação curricular e a 

atualização das metodologias utilizadas até então, tornaram-se urgentes. Por 

isso, repensamos e discutimos juntos — professores e a equipe gestora — as 

diversas e possíveis formas de abordagem de aulas práticas, atualizando 

também os conteúdos adequados aos objetivos do aluno que ingressa no 

CEEP Música. 

Em 2017, conseguimos aprovar, no processo seletivo da Universidade 

Federal da Bahia – UFBA, para Licenciatura em Música e Bacharelado em 

Instrumento Musical e Música Popular, nove estudantes que concluíram o 

ensino técnico no CEEP em Música. Uma grande vitória para nós que 

trabalhamos com muita seriedade e compromisso para a formação desses 

alunos. Mas, embora o ensino da música seja ofertado e executado de forma 

consciente e responsável, estávamos replicando o mesmo sistema de 

educação musical das escolas e conservatórios europeus e fazendo da música 

estrangeira nosso repertório oficial para o desenvolvimento do instrumentista 
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técnico. Não que não seja um repertório válido para a formação do 

instrumentista, porém a música brasileira não estava, até então, 

desempenhando um lugar significativo no repertório dos alunos. Precisávamos 

incluí-la de forma sistematizada no Curso Técnico de Instrumento Musical, do 

CEEP Música.  

Em minha prática docente no ensino do violão desde o ano de 2005, 

sempre senti falta da música brasileira nos estudos de violão dos alunos 

iniciantes. Sou professora de Percepção e Violão das quatro séries do Ensino 

Técnico e acredito que tocar ou solfejar uma melodia conhecida e familiar aos 

nossos ouvidos brasileiros possa proporcionar resultados mais efetivos e 

internalizados, objetivando o desenvolvimento de uma aprendizagem musical 

vivenciada nas músicas da nossa própria cultura.  Conforme Penna (2012, 

p.31),  

[...] a compreensão da música tem por base um padrão culturalmente 
compartilhado para a organização dos sons numa linguagem artística, 
padrão este que, socialmente construído, é socialmente aprendido – 
pela vivência, pelo contato cotidiano, pela familiarização-, embora 
também possa ser aprendido na escola.  

 Acredito que a utilização do processo de ensino e aprendizagem com 

música brasileira possibilitou ao aluno ampliar sua escuta fora das ofertas 

midiáticas. Com a proposta, tocamos e ouvimos uma música brasileira que 

muitos não têm conhecimento da existência, porque não estão nos programas 

de TV, nem em propagandas midiáticas que invadem a internet, acessível nos 

celulares. Apesar do acesso à internet ser livre e estar ao alcance de quase 

todos, o bombardeamento de informações direcionadas e a indústria do 

entretenimento elegem este ou aquele artista do momento, influenciam os 

acessos à informação e ao conhecimento sobre obras e artistas que estão fora 

dos padrões do sucesso atual.  

Então, para ressignificar a formação técnica em Música e ofertar um 

estudo contextualizado e atualizado, dialogando com as novas expectativas e 

necessidades da formação técnica ofertada pelo CEEP Música nós, docentes e 

equipe gestora, discutimos uma nova organização das aulas práticas e 

teóricas, buscando atender aos objetivos que gostaríamos de alcançar com a 

formação dos estudantes do curso de Instrumento Musical. Para isso, teríamos 
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que reformular a metodologia de ensino que estávamos utilizando. 

Precisávamos replanejar nossa prática para além da leitura das partituras e do 

repertório pronto e já estabelecido. Azevedo, Grossi e Montandon (apud 

Mateiro e Souza, 2009, p.67) discutem a formação docente na graduação em 

Música, sinalizando a importância do professor reflexivo e prático, não 

desvalorizando a teoria, mas articulando uma equivalência entre teoria e 

prática. Conforme o texto das autoras, “[...] integração que amalgama a 

atividade profissional do professor.” Azevedo, Grossi e Montandon (apud 

Mateiro e Souza, 2009, p.68). 

Assim, busquei proporcionar a experimentação da música brasileira 

instrumental, inclusive para os alunos iniciantes, e dentro das aulas práticas 

abordar assuntos teóricos estudados nas aulas de Percepção e Teoria Musical, 

fazendo a conexão com a peça executada. Teoria e prática completamente 

relacionadas.  Penna (2012, p. 33) diz que o indivíduo aprende uma música 

pelo que é primeiramente perceptível — a letra —, enquanto a instrumentação 

e os arranjos não o são inicialmente, pois o “verbal oferece um sentido 

facilmente detectável com base na comunicação cotidiana”, por isso se torna 

mais fácil sua compreensão. Para que os alunos desenvolvam a percepção da 

música, compreendendo todos os seus aspectos instrumentais, harmônicos e, 

também, interpretando o texto através da letra, é preciso musicaliza-los, 

porque,  

na perspectiva abordada [...] musicalizar é desenvolver os 
instrumentos de percepção necessários para que o indivíduo possa 
ser sensível à música, apreendê-la, recebendo o material 
sonoro/musical como significativo.  (PENNA, 2012, p.33)   

Ensinar uma música que seja significativa para eles, para que não 

sejam apenas instrumentistas repetidores com técnicas e significados musicais 

preestabelecidos, foi a minha intenção. Como também contribuir com a 

formação de músicos críticos e com identidade própria,  

pois nada é significativo no vazio, mas apenas quando relacionado e 
articulado ao quadro das experiências acumuladas, quando 
compatível com os esquemas de percepção desenvolvidos. (PENNA, 
2012, p.33) 

Diante dessa reflexão, precisávamos responder como nós, professores 

do Curso Técnico de Instrumento Musical do CEEP Música, deveríamos utilizar 
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a forma didática mais apropriada para atender aos alunos. A partir daí 

questionamentos surgiram: como conseguir bons resultados na execução 

instrumental? como desenvolver uma consciência musical que permita ao 

aluno relacionar os conteúdos teóricos à sua prática instrumental e à música 

que está produzindo, incluindo a música brasileira e regional no seu estudo?  

Ainda conforme Penna (2012), a predominância do modelo 

conservatorial dificulta e atrasa qualquer atualização de práticas pedagógicas e 

metodológicas enraizadas e, para se reconstruir o ensino da música de forma 

democrática e efetiva, precisamos de duas atitudes renovadoras. A primeira 

seria,  

em lugar da acomodação, que leva a repetir sem crítica ou 
questionamentos os modelos tradicionais do ensino da música, faz-se 
necessário a disposição de buscar e experimentar alternativas de 
modo consciente.  (PENNA, 2012, p.28) 

A segunda atitude,  

em lugar de se prender a um determinado “padrão” musical, faz-se 
necessário encarar a música em sua diversidade e dinamismo, pois 
sendo uma linguagem cultural e historicamente construída, a música 
é viva e está em constante movimento.”  (PENNA, 2012, p. 28) 

As aulas práticas de Instrumento Musical que estávamos ofertando se 

distanciavam da realidade dos alunos. E esta parece não ser uma prática 

exclusiva da nossa escola. Segundo Penna (2012, p. 34) “O padrão — 

referência e modelo — que tem direcionado a educação musical nas escolas 

brasileiras (especializadas ou não) tem sido o da música erudita europeia de 

base tonal”. A música brasileira não está contemplada nesse processo e, para 

alunos iniciantes, inclusive mais distanciada. Kiefer (apud Penna 2012, p.34) 

exemplifica que os jesuítas, com sua catequização, foram os primeiros 

professores de música europeia no Brasil que desculturaram a música indígena 

a tal ponto que não restam vestígios dela na chamada “música brasileira”. 

Estamos nós, brasileiros, ainda hoje, seguindo os mesmos modelos de ensino 

da música europeia, majoritariamente. 

Além de incluirmos a música brasileira no ensino técnico de Música, 

precisávamos também reformular a metodologia das aulas práticas de 

Instrumento Musical. Buscamos uma forma que pudesse proporcionar ao aluno 
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um aprendizado gradativo, de forma coletiva, com troca de experiências e 

diálogo com outros alunos do mesmo nível técnico ou de níveis técnicos 

diferenciados. Temos que trabalhar com os alunos ao mesmo tempo, num 

mesmo horário de aula, uma vez que são da mesma turma/série, e não 

classificados por nível técnico de desenvolvimento no instrumento. Todos os 

alunos de cada turma específica frequentam a mesma aula do instrumento 

musical escolhido, mesmo com níveis instrumentais diferentes.   

Desde a década de 1990, os professores da UFBA, Cristina Tourinho 

(1995), Joel Barbosa (2004), Alda Oliveira (1998), utilizam o ensino coletivo do 

instrumento musical como metodologia de ensino. Esta metodologia tem 

alcançado resultados positivos de aproveitamento e desenvolvimento do 

estudante de Instrumento Musical de tal forma que, para discuti-la mais 

sistematicamente, foi criado o Encontro Nacional de Ensino Coletivo de 

Instrumento Musical, em 2004, ENECIM, uma iniciativa que vem se firmando a 

cada ano, para que os educadores musicais tenham a oportunidade de discutir 

sobre esse tema e partilhar suas experiências e pesquisas na área do ensino 

coletivo de Instrumento Musical. Para Cruvinel (2003, p. 1), 

[...] através de uma educação musical transformadora, os alunos 
poderão vivenciar novas experiências tanto no âmbito individual 
quanto no coletivo, procurando conhecer seus mundos interiores e 
exteriores, uma vez que o processo de socialização musical é uma 
importante ferramenta para que os alunos entendam de maneira mais 
sensível e crítica a realidade no qual estão inseridos.  

Mesmo contando com iniciativas específicas para discussões sobre o 

ensino coletivo do Instrumento Musical, ainda temos, como professores de 

instrumento, várias questões que precisam ser mais aprofundadas, além de 

estimular a produção de material didático, a fim de que o ensino para conjunto 

atinja um número maior de educadores e que seja mais praticado em escolas 

de música e conservatórios distribuídos pelo país. Os questionamentos sobre o 

tipo de música que se deve trabalhar no ensino coletivo, o número de alunos 

por turma, qual forma iniciar o aluno no instrumento musical seja por partitura, 

por tablatura, por cifra, como explicar mais facilmente as notas no instrumento 

musical e como relacionar os assuntos teóricos na prática instrumental, são 

perguntas que fazem parte das estratégias diferenciadas que cada professor 

elege para trabalhar com determinada turma de alunos.  
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Por serem inúmeras as abordagens diferenciadas a cada turma que se 

inicia, é que as estratégias utilizadas em cada grupo de alunos tendem a se 

modificar. Por isso é preciso que se discuta e se pesquise cada vez mais, para 

que a troca de experiências nos possa auxiliar como professores e 

pesquisadores. 

Para Tourinho (2007), o ensino tutorial de música nas escolas 

especializadas privilegia poucos. Após um severo teste de seleção, quase 

sempre se excluem iniciantes que não tiveram a oportunidade de ter qualquer 

contato com o instrumento que gostariam de aprender, além de abordar, em 

sua grande maioria, um repertório de música de origem europeia. Vivencio 

situações como essas na escola em que atuo como professora, utilizando um 

repertório que não tem relação de similaridade ou associação com nossa 

cultura ou com nossas tradições.  

Portanto, a proposta pedagógica formula as seguintes perguntas: se 

utilizarmos a música popular e regional brasileira em arranjos para conjunto de 

violão, desde o início do aprendizado do aluno de forma coletiva, poderemos 

estimular a construção da identidade musical desse estudante e promover uma 

aproximação das características culturais aos conteúdos teóricos abordados 

em sala de aula? Isso tornaria o aprendizado mais internalizado, construído 

através da percepção de um material sonoro significativo, visto que foi 

constatado que os alunos, em sua maioria, não conhecem as melodias 

estudadas? E onde buscar material didático com música brasileira para alunos 

iniciantes? 

Para responder a essas perguntas, iniciei a pesquisa selecionando 

músicas dos compositores nacionais que, na minha opinião, mais retrataram as 

suas regionalidades: Dorival Caymmi que retrata a Bahia e suas singularidades 

em sua obra, e Luiz Gonzaga que expõe a região Nordeste com seus ritmos de 

baião, xote e xaxado. Confirmando Tavares e Cit (2008, p.76) “obviamente 

qualquer professor faz o primeiro recorte levando em conta a sua vivência e 

seu conhecimento musical”, e foi isso que eu fiz. Quis dar aos alunos a 

oportunidade de ampliar seus repertórios, uma vez que os dois compositores 

não são muito tocados nos meios de comunicação atualmente e tampouco 
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encontro peças instrumentais dessas músicas para conjunto de violões, apesar 

de serem compositores que fizeram e fazem parte do meu capital 

musical/cultural desde a infância. Eles foram importantes na minha formação 

musical e “Este é um fator que influenciará o trabalho, e que, talvez garanta 

mais segurança e qualidade para o desenvolvimento das atividades de 

apreciação e produção musical ativas”. (TAVARES e CIT, 2008, p. 76) 

 Dando prosseguimento ao desenvolvimento do estudo, utilizei como 

instrumentos de pesquisa um questionário para coleta de dados, gravações e 

fotografias do processo de aprendizado dos alunos, para posterior produção de 

material didático baseado nas músicas executadas. Produzi arranjos didáticos, 

respeitando o nível técnico de cada estudante de violão. As músicas 

selecionadas também foram analisadas para que os arranjos ficassem dentro 

do nível técnico possível a cada execução. 

Acredito que a música estudada de forma contextualizada é 

internalizada e apreendida, desenvolve o sentimento de pertencimento e 

aproxima o estudante do estudo, a música do músico, sem lacunas nem 

distâncias. Trabalhar com o ensino de violão de forma coletiva facilitou o 

aprendizado dos alunos do primeiro ano Técnico de Instrumento. Este foi um 

marco determinante em minha prática docente. E durante esses 12 anos de 

experiência como professora de violão, foi a melhor forma de trabalhar com o 

aluno iniciante. 

Também continuei a utilizar o estudo da música de outras 

nacionalidades e períodos, mesmo porque a proposta é que se amplie o 

repertório e a percepção dos estudantes em relação à nossa música brasileira 

e à música do mundo, para que se percebam as diferenças e as similaridades 

culturais. Além disso, essa vivência musical ampla pode contribuir para a 

construção da identidade musical de cada um. 

Dialoguei com as obras de Cristina Tourinho (2007) e de Flávia 

Cruvinel (2003) no que diz respeito ao ensino coletivo do violão; Maura Penna 

(2012) e Teresinha Azeredo Rios (2010), na importância da musicalização e da 

afetividade no ensino da música; Tomaz Tadeu Silva (2015) e Moacir dos Anjos 

(2005), no local e global da cultura, na influência que a música brasileira pode 
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ter no desenvolvimento do aluno de violão ao iniciar seus estudos tocando a 

música do seu país, de forma coletiva, onde o desempenho do instrumentista 

está diretamente relacionado ao desempenho do conjunto. 

Todas essas reflexões serão detalhadas a seguir, desde o início da 

proposta do ensino coletivo de violão com músicas de Dorival Caymmi e Luiz 

Gonzaga para conjunto de violões até a elaboração de uma metodologia que 

possibilite a superação das dificuldades de cada estudante ou grupo de 

estudante do curso de Instrumento Musical do CEEP. 

2 Refletindo com alguns autores 

 

Uma reflexão implica sempre uma análise crítica do trabalho 
que realizamos. Se estamos fazendo uma reflexão, sobre nosso 
trabalho, estamos questionando sua validade, o significado que ele 
tem para nós e para os sujeitos com que trabalhamos e para a 
comunidade a qual fazemos parte e que estamos construindo. (RIOS, 
2010, p.46-7) 

 

Mesmo após a aprovação de alguns alunos no curso de Licenciatura e 

Bacharelado em Música, da UFBA, observamos que as conexões musicais 

referentes ao aprendizado do aluno no CEEP Música, no que se refere ao 

ensino do instrumento musical, ainda não estavam consolidadas. Temos quatro 

turmas de alunos que cursam o Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico em 

Música, e nem todos conseguiam tocar seu instrumento com conhecimento 

musical estruturado. Conforme Rios (2010, p. 36),  

Uma das características deste mundo é o que Hobsbawn 
(1997) chamou de “presentismo” uma consideração apenas do 
momento presente, desligamento das raízes do passado e ausência 
de perspectiva em relação a continuidade da vida e da história. 
Estamos diante do apelo ao pragmatismo, da valorização do 
imediato. Neste quadro parece que para alguns ensinar e refletir são 
coisas desacreditadas ou pelo menos de importância menor. (RIOS, 
2010,) 

 

Ao ingressarem na escola, os alunos trazem consigo suas vivências e 

experimentações,  e quando iniciam seus estudos musicais formais são 

convidados a, simplesmente, abandonarem tudo aquilo que conhecem e a 

“reaprender” o que é música, qual música se estuda normativamente, as 

notações musicais que se aplicam às peças estrangeiras estudadas no 
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instrumento e a mergulharem em um mundo que desconhecem completa ou 

parcialmente, sem referências passadas.  

Ainda segundo Rios (2010, p.44), “O conceito de compreensão guarda 

em seu interior uma referência a uma dimensão intelectual e a uma dimensão 

afetiva.” O método e o repertório que todo aluno deve executar para tocar bem 

e apreender a música que estamos ensinando, nem sempre tem alguma 

relação de afetividade com as histórias de vida e experiências desses alunos. 

Seguindo ainda o pensamento da autora, “Há uma capacidade de 

conhecimento, uma argúcia da inteligência que lê dentro ou nas entrelinhas da 

realidade. A esse aspecto cognoscitivo se conjuga uma perspectiva de afeto.”  

Então, para se aprender música de forma significativa, não basta 

apenas trabalhar os aspectos que a constroem, se não utilizarmos músicas 

com ritmos e elementos melódicos reconhecidamente familiares aos ouvidos 

dos alunos. Portanto, que música ensinar diante das várias músicas que 

podem ser escolhidas? “A obra de arte considerada enquanto bem simbólico 

não existe como tal a não ser para quem detenha os meios de apropriar-se 

dela” (Bourdieu e Darbel apud Penna, 2012). Já Rios (2010, p.47), considera 

que 

A resposta as questões que nos propomos só pode ser 
encontrada em dois espaços: no da nossa prática, na experiência 
cotidiana da tarefa que procuramos realizar, e no da reflexão crítica 
sobre os problemas que essa prática faz surgir como desafios para 

nós.  

Ao me questionar sobre o ensino da música da forma tradicional e 

conservatorial que estava proporcionando aos alunos, busquei uma forma de 

oportunizar, além das aulas práticas coletivas, o estudo em conjunto, para que 

tocar em conjunto levasse também a crescer em conjunto. Santos (1990, apud 

PENNA, 2012) afirma que:  

 
[...] enfatizar o treino de relações isoladas, objetivando sua 
automatização, é reduzir os elementos musicais a categorias rígidas 
que não guardam mais nenhuma relação com o fenômeno real, vivo 
em cada contexto, descaracterizando a linguagem. 

  
 

Meu objetivo também foi vencer as dificuldades através do crescimento 

coletivo, buscando associar os elementos e conteúdos teóricos estudados em 
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sala de aula ao desenvolvimento de uma prática instrumental reflexiva e 

internalizada, incluindo a música brasileira. A hipótese inicial anterior à 

investigação científica realizada, e que se confirmou, é que tocando juntos os 

alunos se apoiam, observam-se uns aos outros, vencem a timidez de tocar 

sozinhos e, consequentemente, de se apresentarem em público. Enfim, são 

inúmeros pontos positivos.  

Entretanto, associando o ensino coletivo com a música estudada, de 

que forma o repertório brasileiro poderia ser associado à aprendizagem dos 

elementos teóricos, da leitura e da técnica musical no violão? Quais os 

compositores, que estilos, de que forma ensinar e o que escolher para 

oportunizar aos alunos a experimentação de uma música brasileira que não se 

toca mais, que não está na mídia e nem nos meios de comunicação de massa 

que eles estão acostumados a ouvir, mesmo sendo considerada por vários 

historiadores como de grande importância para a história da música brasileira? 

Conforme Tourinho (2007), no ensino coletivo de violão, o 

planejamento é feito para o grupo, levando-se em conta as habilidades 

individuais de cada um. E foi exatamente como trabalhei. Não obtive resultados 

satisfatórios nas peças solo que comecei a trabalhar com a turma de primeiro 

ano, mesmo sendo aulas coletivas, e então iniciei uma peça para dois violões, 

um dueto de música espanhola e o resultado já foi surpreendente. Houve 

integração entre os alunos, a sonoridade foi superior ao esperado por serem 

alunos iniciantes no estudo do instrumento e nunca, antes de ingressarem na 

escola, terem tocado violão. Apesar de ter sido uma peça estrangeira, a turma 

de primeiro ano foi uma grata surpresa. 

Sempre preferi complementar minhas aulas individuais com um 

repertório para conjunto de violões, mesmo com estudantes iniciantes. Existe 

um vasto repertório de música para conjunto em várias nacionalidades: alemã, 

Joseph Kuffner (1776-1856) e Leonhard Von Call (1768-1815); inglesa, John 

Dowland (1563-1626), italiana, Ferdinando Carulli (1770-1841). E tantos outros 

que também utilizo em peças solo, como Henrique Pinto, Matteo Carcassi, 

Isaías Savio, Antônio Cano. As escolas de violão internacionais têm grande 

produção de repertório, seja ele para execução solo ou para conjunto de 

violões, e com esse material trabalhei por 12 anos. Mesmo com minhas aulas 
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individuais, conseguia uma forma de reunir meus alunos com os alunos de 

outros professores de violão e trabalhar música para conjunto, misturando, por 

muitas vezes, diferentes níveis de instrumentistas. Já estava trabalhando com 

o ensino coletivo de violão mesmo que de forma intuitiva. Agora, então, era a 

hora de mudar o repertório, melhor dizendo, ampliar o repertório e trazer para 

os alunos a música brasileira instrumental para violão. 

Apesar de Anjos (2005) refletir sobre a cultura movente, não estática e 

renovável, existe uma base cultural que define e conceitua nossa música 

brasileira e, mais especificamente, a música nordestina com suas 

características próprias. Mesmo sendo a cultura adaptada ao tempo, a 

movimentação da sociedade e aos acontecimentos e tecnologias da 

atualidade, acredito que as composições de Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga 

deram uma importante contribuição para a música brasileira. Nessa 

perspectiva,  

não se pensa o ensino desconectado de um contexto. A consideração 
do ensino como uma prática educacional, historicamente situada, 
impõe à didática a necessidade de compreender seu funcionamento e 
suas implicações estruturais, buscando ao mesmo tempo olhar para 
si mesma. (RIOS, 2010, p.55) 

Silva (2015, p. 85) nos diz que o currículo é construído de forma 

inseparável das questões de poder.  Ainda para o mesmo autor, os currículos 

passam por uma cultura comum, a cultura do grupo social e culturalmente 

dominante. É fácil compreender por que estudamos música europeia até os 

dias atuais com modelos conservatoriais preservados por décadas. Para 

Santos (2015, p.42), a música diz respeito a mundos musicais, a uma prática 

de todas as culturas, povos, tempos e lugares. Então, de que forma incluir 

música brasileira nos estudos de violão dos alunos do CEEP Música? 

Para Penna (2012, p.38) “a escola atual é excludente, observando-se 

os altos índices de evasão e repetência e com a música este quadro não se 

altera”, tendo em vista que  

uma educação musical qualquer não” compensa” necessariamente o 
acesso socialmente diferenciado a arte, pois, como foi visto, num 
quadro de um sistema educacional elitista e excludente, antes reforça 
as diferenças socioculturais. (PENNA, 2012, p.43). 

Por todas essas questões, acredito que repensar a forma com que se 

ensina música, sem excluir estudos e peças de outras nacionalidades, mas 
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acrescentando um repertório de música brasileira sistematizado, estaremos 

colaborando com a formação do músico e do cidadão brasileiro. Não basta 

apenas termos peças e estudos muito bem tocados se não trabalharmos a 

consciência e o fortalecimento cultural do/no aluno. Eles serão músicos 

brasileiros e, como no ensino tradicional de música se estuda períodos e 

repertórios de várias nacionalidades, é preciso ter conhecimento e propriedade 

sobre sua própria música. Nesse contexto, concordo com Penna (2012, p.43) 

quando assevera: 

Por isso é tão necessário repensar profundamente a nossa prática e 
seus pressupostos, articulando esforços tanto no plano da ação como 
da reflexão. Através da análise do ensino da arte e da música (que 
não ocorre no vazio, mas no quadro da educação brasileira), procurar 
conhecer os mecanismos de exclusão; entender como se reproduz 
uma competência musical para poucos, para poder pensar a 
musicalização como um processo pedagógico orientado que busque 
democratizá-la. 

  

Democratizando o ensino da música, trazendo a música brasileira para 

dentro da sala de aula, cabe ainda, segundo Penna (2012, p. 44), “à ação 

pedagógica voltada para a aquisição dos esquemas de percepção da 

linguagem musical desenvolver condições para a compreensão crítica da 

realidade cultural de cada um”, ou seja, através do ensino da música brasileira 

nas escolas, de forma estruturada e orientada, é possível construir, junto aos 

alunos, elementos que ampliem a sua experiência musical e suas escutas 

informais e cotidianas. Só estreitando a distância entre a música estudada na 

escola, em espaços formais e não formais, e a música ouvida, apreciada e 

vivenciada no cotidiano do meio cultural em que se está inserido, é que se 

pode conseguir instrumentalizar, significativamente, o aluno para expandir seu 

próprio universo de vida, porque  

[...] o objetivo da educação musical consiste em colocar o homem em 
contato com seu ambiente sonoro, descobrir e ampliar os meios de 
expressão musical, em suma,” musicaliza-lo” de uma forma mais 
ampla [...] (Gainza apud PENNA, 20012, p.48) 

 

Incluir a música brasileira no currículo do ensino técnico de violão, no 

CEEP Música, proporcionou uma modificação substancial na escuta dos 

alunos, ampliando seus horizontes musicais. Não quis com esse trabalho deter-

me na experiência musical do aluno, e sim ampliar suas experimentações 



19 
 

musicais com a cultura brasileira, propondo escutar compositores que 

desconheciam, pois também acredito que 

[...] concebemos a musicalização como um processo educacional 
orientado que, visando promover uma participação mais ampla na 
cultura socialmente produzida, efetua o desenvolvimento dos 
esquemas de percepção, expressão e pensamento necessários a 
apreensão da linguagem musical, de modo que o indivíduo se torne 
capaz de apropriar-se criticamente das várias manifestações musicais 
disponíveis em seu ambiente [...] em seu meio sociocultural de modo 
crítico e participante. (Penna,2012, p.49) 

 

Após refletir sobre os constructos teóricos, dos autores já mencionados 

e outros, sobre o ensino e aprendizagem de música em escolas públicas, é que 

a proposta dos arranjos de música brasileira produzidos para conjunto foi 

norteadora do ensino coletivo de violão para os alunos tanto do primeiro, 

quanto os do segundo ano Técnico de Música, que são meus alunos desde 

que ingressaram na escola, onde aprenderam a tocar violão. O passo a passo 

do método que utilizei foi construído gradativamente, após cada dificuldade 

encontrada, procurando adaptar arranjos, eleger músicas mais simples 

ritmicamente, equilibrar os naipes e, acima de tudo, fazer música brasileira de 

forma consciente, associando os conhecimentos teóricos musicais estudados 

em sala de aula à prática instrumental de cada um. 

2.1 Ampliando os repertórios  

 

Como já foi dito anteriormente, é certo que, para o desenvolvimento 

técnico do estudante de violão, existe um vasto repertório de partituras para 

solistas e para conjunto de violões de várias nacionalidades e períodos da 

história da música, seja ela erudita, seja popular. Mas será que é só isso que 

buscamos?  

Falta-nos esse mesmo vasto material de música brasileira para 

conjunto de violões para alunos iniciantes desenvolverem sua prática 

instrumental. Apesar de existir material de música brasileira arranjada para 

grupos de violões, enfrentamos o problema da difusão deste material, uma vez 

que a cobrança de direitos autorais significa altos custos, portanto, são pouco 

divulgados e impressos comercialmente. Não tive acesso a nenhum material 

publicado, portanto, resolvi produzir meu próprio material didático. Um outro 
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aspecto que deve ser levado em consideração é que, em se tratando de alunos 

iniciantes, os arranjos que funcionam muito bem para um determinado grupo, 

podem necessitar de algumas alterações para outro.  

Para atingir o entendimento desses alunos iniciantes em seus estudos 

musicais, utilizei a percepção e os elementos da teoria musical para que 

pudessem compreender a estrutura da música, sua organização instrumental e 

o caminho harmônico utilizado. Esse é um processo referente ao aprendizado 

que o estudante instrumentista deve, efetivamente, desenvolver para aprender 

a pensar música. Portanto, desenvolver uma metodologia diversificada e 

adaptada às necessidades e dificuldades de cada estudante ou grupo do Curso 

Técnico de Instrumento Musical do CEEP em Música foi o desafio proposto 

neste trabalho.  

Segundo Leão e Sá (2015), observa-se que os materiais didáticos 

elaborados para o ensino coletivo de violão são poucos. A dificuldade 

encontrada pelos professores que aderem a essa metodologia faz com que se 

tenha várias abordagens diferentes, além de se utilizarem métodos para violão 

solo em aulas coletivas. Toda uma concepção e classificação de método 

também faz parte da construção e diálogo sobre o ensino coletivo de violão, 

“visto que se concebe como método, o caminho traçado passo a passo para se 

atingir os objetivos”, conforme os mesmos autores. 

Atualmente, já podem ser encontrados blogs na internet destinados à 

socialização de trabalhos para grupos de violão, a exemplo do “Violão em 

Grupo: Ensino Coletivo e Grupos Artístico-Pedagógicos”, no Facebook. Nas 

redes sociais que publicam partituras para violão, “Violão na pauta “e “Ensino 

coletivo”, apesar de serem uma excelente iniciativa, contemplam peças para 

violonistas que já possuem um certo tempo de estudo e uma leitura já 

desenvolvida. Então, como seria o processo de aprendizagem com ensino 

coletivo caso se utilizasse também música brasileira desde o primeiro ano 

técnico?  

Para definir um repertório de música brasileira neste trabalho, apliquei 

um questionário para, entre outras perguntas, sondar o gosto musical de cada 

aluno. Quis saber o que gostavam de ouvir para depois selecionar como e com 
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o que iríamos trabalhar. Nunca foi minha pretensão conhecer os mundos 

musicais dos meus alunos e manter-nos nele, formar guetos musicais de 

aprendizagem. Sempre pensei em ampliar os repertórios que tocavam e, 

consequentemente, construir uma ponte para as novas escutas, a partir das 

peças dos compositores que iríamos estudar.  

Existem gravações variadas de uma mesma canção em épocas 

diferentes, com intérpretes e arranjos diferentes. Apostei na curiosidade que a 

juventude traz em si. Ao decidir ampliar suas escutas e apresentá-los a uma 

música brasileira que não estavam acostumados a ouvir, deparei-me com 

surpresas inusitadas. 

Muitos desconheciam os estilos musicais que deram origem aos tantos 

outros que ouvimos hoje, dentre eles a própria forma de releitura sobre 

músicas mais antigas, as quais ganham uma nova abordagem e apresentação. 

Músicos que se inspiram em outros tantos músicos do passado para 

desenvolver seus estilos e performances, enfim, não se constrói coisa alguma 

do nada. É preciso história, cultura, tradição.  Até aplicar o questionário, não 

havia me dado conta do tamanho do prejuízo cultural da atualidade.  

Ao propor Luiz Gonzaga e Dorival Caymmi, busquei retratar, nas 

músicas selecionadas, toda a afetividade dos autores pelas suas 

regionalidades e a minha afetividade também pela identificação pessoal com a 

obra de ambos. Inicialmente, pensei que seria um resgate cultural de uma 

música que, embora não estivesse na mídia, se mantivesse presente no meio 

familiar de cada um por serem músicas regionais e tão características da nossa 

cultura. Mas, para minha surpresa, desconheciam quase que completamente a 

obra desses dois compositores. 

Para Tourinho (1995), existe uma motivação por parte do aluno quando 

se estuda um repertório de seu interesse. Mas como conseguir esse mesmo 

interesse ao propor uma música brasileira que o aluno não conhece e que, 

certamente, acrescentaria diversidade ao repertório e conhecimento à sua 

formação como instrumentista? 

A obra de Caymmi tem em sua poesia uma descrição e detalhamento 

da cultura caracteristicamente baiana. Lugares, cheiros, costumes e tradições 
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que descrevem espaços frequentados até hoje. Esse sentimento de 

pertencimento através da letra da obra de Caymmi foi fator importante para 

aproximar meus alunos desta música. Como já citado anteriormente, Penna 

(2012, p.33) ressalta que a letra é “o foco de atenção numa música popular de 

sucesso [...]”, então, busquei primeiro cantar a música para meus alunos e 

tocá-la, para que ouvindo sua poesia se identificassem com ela. O mesmo foi 

feito com a obra de Luiz Gonzaga. 

3 Metodologia  

 

Desde o início do PROFARTES, as aulas me levaram a refletir sobre 

vários contextos: conteúdos trabalhados em sala de aula, minhas 

metodologias, diferentes tipos de abordagens desses conteúdos, 

especialmente pensar em cada aluno em particular.  

Os textos de Silva (2015) sobre identidade me permitiram refletir sobre 

o tema escolhido para este trabalho: a identidade cultural dos dois 

compositores, as questões de gênero e as narrativas étnico-raciais presentes 

nas duas obras. Caymmi e Gonzaga nos permitem passear por este contexto 

social e humano. São obras vivas que retrataram a realidade do País. A 

escolha desses compositores reflete também a minha identificação e 

afetividade com a música de ambos. Há uma grande importância em 

estudarmos sobre o compositor, entender sua obra, e como estou introduzindo 

o estudo da música brasileira no conjunto de violões, nada mais facilitador do 

que buscar o que nos é próximo, o que retrata a nossa cultura.  

Iniciei o trabalho de composição produzindo os arranjos para grupo de 

violões a três e quatro vozes, com o software de edição de partituras 

Musescore, que é gratuito, disponível para que meus próprios alunos também 

pudessem acessá-lo e utilizá-lo se tivessem interesse. Isso foi completamente 

inovador visto que, durante minha experiência como docente, nunca havia feito 

qualquer arranjo instrumental. Ampliei meu repertório como professora de 

violão. Acredito que na docência nenhum aprendizado é unilateral. Todos nós, 

professores e alunos, estamos aprendendo juntos. 

 Durante o período de composição dos arranjos e escolha do 

repertório, pensei em utilizar, dentro da vasta obra desses dois artistas, as 
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músicas que tivessem a melodia mais simples e ritmos que não fossem 

sincopados ou em graus de habilidade técnica acima da possibilidade de cada 

aluno, individualmente. Mesmo tocando em conjunto, preciso planejar o que 

cada um pode fazer, conforme nos ensina Tourinho (2007).  

Carlos Gabriel e Rodrigo Luciano, do 4º ano técnico de Instrumento 

Musical, disseram-me que “aprenderam a gostar de Dorival Caymmi por minha 

causa!” Não conheciam sua obra e estavam acostumados a ouvir rock 

“metálica” e chorinho, no caso do segundo aluno. Além da beleza da obra de 

Caymmi, a afetividade e o vínculo estabelecido e construído entre professora e 

alunos foi de extrema importância para que houvesse aceitação e empatia 

pelas músicas tocadas e, assim, o repertório deles fosse ampliado.  

3.1 Conhecendo Dorival Caymmi 

 

Os alunos começaram a estudar as peças em agosto de 2016. 

Apresentei a eles “A mãe d’água e a menina”, de Caymmi e, para minha 

surpresa, passaram-se dois meses sem se conseguir tocar a música inteira.  

Antes de começar o trabalho, tinha uma ideia estabelecida sobre 

cultura, resgate da memória cultural, refazer as relações de pertencimento, 

fortalecer a cultura nordestina e brasileira e logo que comecei a trabalhar as 

músicas de Caymmi, percebi que faziam parte da minha cultura, dos meus 

laços de tradição cultural e de memória.  Os alunos desconheciam os 

compositores e estavam sendo apresentados a eles naquele momento, apesar 

de vivenciarem elementos rítmicos e melódicos associados às canções 

trabalhadas. O forró, o xote e o baião de Luiz Gonzaga são parte do repertório 

de várias bandas que se apresentam nas festas juninas, e o samba vem se 

fazendo presente na música popular brasileira. Ao ler Moacir dos Anjos (2005), 

pude perceber o que havia acontecido na prática comigo. Conforme o autor,  

[...] identidades culturais não são construções atemporais dotadas de 
um núcleo imutável de crenças e valores que singularizariam, desde 
e para sempre, um local entre outros quaisquer; são antes [...] 
resultado de processos de expressão humana [...] continuamente 
reelaboradas diferenças entre grupos diversos. (Anjos, 2005, p. 12) 
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Por isso a dificuldade que encontrei em executar o arranjo da música 

“A mãe d’água e a menina”. Mesmo contextualizando a obra, falando sobre 

Dorival Caymmi, conversando e discutindo sobre as células rítmicas, a melodia, 

a harmonia e a letra das músicas. A dificuldade dos alunos em compreender a 

música foi grande. E isso me causou estranheza porque esses mesmos alunos 

estavam acostumados a tocar peças solo e em conjunto, em um grau de 

dificuldade técnica bem maior que essa peça. 

Além do embate do tempo cronológico da cultura, existe uma 

resistência religiosa considerável, relacionada ao crescimento das religiões 

evangélicas neopentecostais no meio social em que os alunos estão inseridos. 

A obra de Caymmi está repleta de referências ao candomblé, seus ritmos, sua 

poesia, enfim, é uma obra da antiga Bahia, onde não havia tanta resistência 

contra as religiões e tradições de matrizes africanas. Suas músicas falam de 

mãe d’água, histórias de pescador com Iemanjá, Santa Clara que clareia o céu 

depois das chuvas e toda a poesia composta por Caymmi. Porém, não obtive a 

menor resistência quanto a esse fato. As letras não lhes causaram estranheza. 

Enfim, conseguimos tocar juntos depois de dois meses, exatamente 

oito semanas. A obra de Caymmi é tão bonita quanto complexa. A rítmica das 

músicas brasileiras e, mais especificamente, da música baiana, tem 

características da cultura de matriz africana, onde o ritmo é sempre mais 

complexo. A música “Vatapá”, que já ouvimos gravada por diversos intérpretes, 

foi uma das últimas peças trabalhadas pela sua complexidade rítmica, pelas 

síncopes e ligaduras, apesar de não existirem grandes saltos de notas 

melódicas que estão, em sua maioria, em graus conjuntos. 

 

     Meus alunos de violão estão acostumados a tocar peças de música 

estrangeira em conjunto. Tocaram divisões e subdivisões rítmicas nas peças 

de Von Call, Kuffner e até o momento não haviam deixado de executar 

nenhuma peça que tivesse proposto. A música brasileira é uma concepção de 

música completamente distante das músicas europeias que estudamos até 
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então. O trecho abaixo é o primeiro sistema da peça “A mãe d’água e a 

menina” com o arranjo para três violões. 

 

Compus um arranjo simples para que pudessem tocar sem sentir 

dificuldades técnicas, já que se tratava da primeira música brasileira que 

estávamos estudando. Esse arranjo já é uma segunda versão que reescrevi.  

Na primeira versão, utilizei células rítmicas que todos já haviam tocado em 

outras peças estrangeiras, porém nessa peça, não conseguíamos sair do 

primeiro sistema. Então, fiz uma revisão no segundo e terceiro violões, 

simplifiquei os ritmos e seguimos. Como estava vivenciando também pela 

primeira vez a experiência de escrever arranjos, procurei enfatizar, nas 

melodias criadas, uma forma didática na digitação utilizada para que, 

associadas ao ritmo, as melodias não estivessem acima do desenvolvimento 

técnico de cada aluno. Todos os arranjos foram feitos e pensados 

especialmente com essa intenção, individualmente.  

Acredito também que o conjunto da obra é que se torna complexo na 

música de Dorival Caymmi e não só a rítmica. É uma melodia simples e uma 

harmonia igualmente leve, mas associada ao ritmo baiano temos uma música 

sinfônica e grandiosa, em minha opinião. Foi preciso mergulhar no mundo 

caymmiano para podermos tocar sua música. 

3.2 A hora e a vez de Luiz Gonzaga  

 

Talvez por ter iniciado as leituras das peças por Caymmi — são mais 

complexas — quando comecei as leituras de Gonzaga, percebi que os alunos 

já estavam mais conectados e próximos da música brasileira estudada. Por ser 

um compositor que retrata a vida do nordestino do sertão, da seca e da vida 

difícil de quem vive nela e esteja mais presente nas festas juninas, que são 
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expressão máxima da cultura nordestina, a música aconteceu de forma 

tranquila e orgânica. A poesia da simplicidade e do regionalismo nordestino de 

Gonzaga os conquistou. Poucas notas musicais, muita sensibilidade e um ritmo 

marcante, forte e decidido como se bem representa o povo nordestino. 

Numa das gravações que fiz durante os ensaios, perguntei a uma 

aluna do primeiro ano como era tocar Gonzaga para ela. A resposta veio ao 

encontro favorável a tudo que imaginei quando iniciei o trabalho: “É tão bom 

poder tocar uma música que eu conheço a melodia! Fica tão mais fácil!!”. Fácil 

porque está próximo e é familiar, faz parte da sua história, das suas vivências e 

da sua vida.  

Consegui o resultado com Gonzaga porque vive através das 

manifestações culturais nordestinas das festas de junho. E com os outros 

compositores da música brasileira que não são tocados atualmente? Não se 

escuta, não se toca, não se conhece. 

Abaixo está um trecho do arranjo de Asa Branca de Luiz Gonzaga, que 

compus para quatro violões. Inicialmente, fiz o arranjo para três violões, mas 

como esse ano de 2017 recebemos uma turma de primeiro ano que era 

realmente de iniciantes e não tocavam o instrumento, resolvi incluir mais uma 

voz, só com figuras de tempo. Apenas semínimas para preencher a harmonia e 

proporcionar a esses alunos iniciantes a oportunidade de tocar junto com 

outros alunos dos anos subsequentes, com mais experiência e mais tempo de 

estudo, porém, executando juntos a mesma peça musical. O resultado foi 

excelente. 
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3.2.1 Questionário de entrada  

 

O questionário foi elaborado com a intenção de saber o que os alunos 

estavam acostumados a ouvir e qual o gosto musical de cada um. Mesmo 

querendo ampliar seus repertórios, jamais imaginei que fossem compositores 

completamente desconhecidos os que eu iria propor, mas tanto as músicas de 

Caymmi, quanto as de Gonzaga, não faziam parte dos seus repertórios, e 

deste último apenas Asa Branca era conhecida por todos. Responderam ao 

questionário cinco alunos do segundo ano e três do primeiro ano técnico de 

Instrumento Musical, totalizando oito alunos. 

A primeira pergunta foi relacionada ao seu gosto musical, ao que 

estavam acostumados a ouvir, o tipo de música que gostavam de escutar e 

tocar. As respostas se concentraram em dois gêneros musicais: rock e MPB. 

Também foi perguntado sobre o tipo de aula que gostavam de ter, se individual 

ou em grupo e como preferiam estudar. A totalidade das respostas, ou seja, 

100% dos alunos preferem aulas coletivas de instrumento. Consequentemente, 

preferem estudar e tocar juntos. O sucesso sobre o ensino coletivo de 

Instrumento Musical ficou comprovado. A forma de estudar música, a 

cooperação do grupo e o espírito de coletividade ficou estabelecido e 

concretizado. Já estamos realizando as aulas coletivamente desde o início do 

ano de 2016, e a execução das peças de música brasileira só foram iniciadas 

no segundo semestre do mesmo ano. Por isso a pergunta sobre o tipo de aula 

que mais gostavam de ter, se de forma coletiva ou individual, como vínhamos 

realizando anteriormente. 

A pesquisa, então, foi iniciada a partir desse mapeamento do gosto 

musical dos alunos de violão, experimentando a proposta de ampliação de 

repertório com música brasileira dos compositores Dorival Caymmi e Luiz 

Gonzaga, que não faziam parte das suas escutas, com a metodologia do 

ensino coletivo de violão que já estava sendo posta em prática desde o início 

do ano letivo de 2016. O questionário, na íntegra, encontra-se como apêndice 

deste trabalho, na proposta pedagógica em anexo, assim como as partituras e 

todo detalhamento do processo de aprendizagem dos alunos. 
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3.2.2 Questionário de saída 

 

Depois de atravessarmos juntos todas as adversidades e conquistas da 

proposta de ensino coletivo com música brasileira, toda a experiência de 

tocarmos juntos Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga foi, posteriormente, registrada 

por meio de fotografias, filmagens e ainda um questionário de saída. 

O questionário foi respondido pelos alunos de violão que vivenciaram a 

experiência de tocar em conjunto músicas dos dois compositores até o final do 

ano letivo de 2017.  

A preferência por estudar e tocar juntos foi consolidada pelas respostas 

dadas: cem por cento deles acreditam ter melhor desempenho no seu 

instrumento, o violão, ao estudar e tocar música brasileira. Também a 

totalidade das respostas positivas foi dada para a aproximação com a sua 

cultura brasileira, depois de estudarem e tocarem a música de Dorival Caymmi 

e Luiz Gonzaga. E, finalmente, ampliamos o repertório e a escuta dos alunos, 

construindo conhecimento através do estudo da música brasileira dos dois 

compositores ilustres. O questionário de saída e os resultados tabulados 

encontram-se no apêndice. 

3.3 Enfim, o que levamos dessa experiência?  

 

Aqui estão transcritos alguns relatos dos alunos que participaram da 

experiência do ensino coletivo de violão, associado às músicas brasileiras de 

Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga, e os resultados dos questionários aplicados. 

Rodrigo Luciano (18 anos), 3º ano do Ensino Técnico de Música, em 

2016:  

A primeira experiência que tive com o repertório de Luiz 
Gonzaga e Dorival Caymmi foi com a Orquestra de Violões do CEEP 
Música. Para mim, esse contato foi muito importante pois, sendo 
parte de uma geração posterior, me chamou bastante atenção não só 
no sentido musical, mas também referente ao legado histórico e 
nacional que o Brasil possui. As construções melódicas de Caymmi, 
sua poética marítima e a sanfona de Luiz Gonzaga que caracterizou o 
nordeste de forma incomensurável, hoje me auxiliam na minha 
jornada para uma formação musical. 
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Camila Ceuta (16 anos), 1º ano do Ensino Técnico de Música, em 

2016: “Tocar uma melodia já conhecida é tão mais prazeroso e mais fácil.” 

Hannah Tamires (16 anos), 2º ano do Ensino Técnico de Música, em 

2016: 

          Eu achei muito interessante, no início foi muito difícil quando 
juntava os violões ficava complicado..., mas, depois quando juntou e 
deu certo ficou muito legal! Só conhecia algumas músicas de Dorival 
Caymmi e Luiz Gonzaga...foi muito interessante. 

 
Jéssica Santana (17anos), 2º ano do Ensino Técnico de Música, em 

2016:  

No início, foi bem difícil porque a gente não tinha esse costume 
de tocar música brasileira, é bem mais trabalhoso!...eu não conhecia 
essa música brasileira de Dorival Caymmi e só algumas coisas de Luiz 
Gonzaga. Foi um pouco difícil a adaptação, ainda estávamos com a 
música erudita na ponta dos dedos. Foi um ótimo acrescento na minha 
formação como musicista e brasileira. E tocar em conjunto é uma coisa 
esplêndida, ainda mais se for Dorival e Luiz Gonzaga” 

Rebeca Oliveira (18 anos), 2º ano do Ensino Técnico de Música, em 
2016:  

Antes eu ouvia música brasileira, mas, não era essa música 
cultural, que é uma coisa trabalhosa, é difícil...você vê a essência da 
música através das notas..., tocar música brasileira foi uma 
experiência maravilhosa, pois pude perceber que a música que 
escutamos serve como grande apoio e ânimo para tocarmos o que já 
conhecemos. No início, pareceu ser difícil, mas a cada música tocada 
comecei a ganhar gosto e a partir dali as outras músicas pareciam ser 
fáceis. Aprender sobre a nossa cultura através da música é muito 
bom!” 

 

Ícaro Bonfim (16 anos), 1º ano do Ensino Técnico de Música, em 2017: 

“Achei muito legal estudar música brasileira em conjunto. Me ajudou muito com 

as outras peças.” 

Ítalo Bonfim (16 anos), 1º ano do ensino técnico de música em 2017:  

Achei muito legal, me ajudou muito no desenvolvimento com o 
violão e nas execuções nas outras peças solos. E não conhecia as 
músicas de Dorival Caymmi, já tinha ouvido falar dele, mas nunca 
parei para ouvir suas músicas. Em geral gostei bastante, tanto para o 
desenvolvimento do meu instrumento quanto na cultura. 

 

4 Resultados Obtidos: não vamos parar por aqui 

 

Após um ano e meio de aulas coletivas que se iniciaram em 2016 e 

foram finalizadas em 2017, trabalhamos peças dos dois compositores 
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propostos para conjunto de violões e dessa experiência nasceu a Orquestra de 

Violões e outras Cordas, com página nas redes sociais2, as quais divulgam as 

apresentações agendadas em eventos oficiais da Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia e em variados espaços culturais da cidade de Salvador. 

Nossa proposta é a profissionalização do grupo, sempre agregando alunos que 

ingressarem no CEEP Música. Somos um dos grupos instrumentais oficiais da 

escola. 

Estamos todos nós, professores e alunos, vivenciando atualmente no 

CEEP Música, um processo de valorização da música brasileira e 

desconstruindo a mais valia do repertório estrangeiro já consolidado, como já 

foi abordado nesse trabalho. Não quero com isso desvalorizar a música de 

quaisquer culturas, mas sim ofertar ao nosso alunado a possibilidade de 

valorizar e aproximar o estudo sistematizado da música brasileira. Trazer 

compositores brasileiros para a sala de aula. 

Incluir a música brasileira ao ensinar violão de forma coletiva, com 

compositores nordestinos, foi uma forma de ampliar horizontes musicais dos 

estudantes, trazer para a sala de aula de violão visões poéticas nordestinas e, 

mesmo assim, diferenciadas de uma mesma região, aproximando os 

estudantes da música local não comercial, à qual se tem pouco acesso, foi 

proposta concretizada desse trabalho. 

Trabalhar com o ensino coletivo de violão também proporcionou a 

construção de laços de cooperação mútua entre os instrumentistas, do estudo 

em conjunto além dos horários de aula, do fortalecimento do estudo 

compartilhado entre eles e da troca de informações e técnicas de execução 

musical.  

Observei que a percepção musical é aprimorada e amplia a escuta de 

quem toca em conjunto. Os elementos teóricos da música, estudados nas 

aulas de Teoria e Percepção, foram associados às células rítmicas tocadas nos 

arranjos das músicas de Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga. Nas aulas de 

Percepção, durante a realização dos ditados rítmicos, os alunos participantes 

da investigação científica tinham mais facilidade em identificar e escrever 

                                                           
1 https://www.facebook.com/Orquestra-de-Viol%C3%B5es-e-Outras-Cordas-1427418914189482/ 
 

https://www.facebook.com/Orquestra-de-Viol%C3%B5es-e-Outras-Cordas-1427418914189482/
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células rítmicas das canções estudadas. A leitura musical foi plenamente 

contemplada, e o fato de tocar juntos aumentou a percepção rítmica e 

harmônica. Percebiam quando algum violão estava atrasado ou adiantado na 

execução das peças. 

Os horizontes se ampliaram e os compositores também. A música 

brasileira é rica e o material escrito publicado é escasso. Dando 

prosseguimento ao resultado do trabalho, pretendo elaborar e publicar um 

amplo material didático, utilizando a música brasileira para conjunto de violões. 

Através da pesquisa realizada, foi possível refletir sobre a minha 

prática como professora de Violão e Percepção, reestruturar minhas aulas, 

conectando os assuntos teóricos às canções brasileiras. Unir cultura e 

aprendizado musical sistematizado, ouvir e saber sobre o gosto musical dos 

alunos, suas vivências e saberes, tudo isso fez com que eu me expandisse 

como professora de violão. É importante ressaltar que todos os autores que 

nortearam o trabalho trouxeram contribuições inestimáveis para isso.  

Repensar minhas aulas práticas de violão de forma coletiva foi um 

grande desafio. Ensinar alguém a tocar um instrumento é uma experiência 

única. Ensinar várias pessoas a tocarem um instrumento ao mesmo tempo, é 

mais especial ainda. Como começar, como adequar uma aula coletiva para 

tantos, diversos e distintos alunos? Que música propor? Com certeza, 

brasileira. O método é como a cultura: movente! Para esse grupo específico 

trabalhei com Dorival Caymmi e Luiz Gonzaga e fui bem-sucedida. Com outros 

grupos, em outras turmas que ingressarem na escola, terei que elaborar e 

experimentar outras maneiras, outras músicas brasileiras, outros compositores, 

outros métodos de ensino coletivo, respeitando o tempo de aprendizagem e a 

característica de cada grupo de alunos. 

A inquietação pelo ensinar de forma que estimule meu aluno a pensar, 

a refletir e a construir conhecimento é que me motiva como professora a 

produzir. Ressignificar minha prática docente, reformular minha didática 

instrumental, repensar conceitos, abordagens e metodologias, esta foi a 

proposta plenamente alcançada desse trabalho, além de contribuir e dialogar 

com outros docentes que trabalhem com o ensino coletivo do violão e da 

música brasileira. 
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