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RESUMO

PINHEIRO MACHADO, Cecília M. “No nosso mundo a gente inventa”: um estudo sobre a
aprendizagem criativa em uma oficina de música para crianças. 2013. 144f. Dissertação
(Mestrado em Música – Educação Musical) – Universidade do Estado de Santa Catarina.
Programa de Pós-Graduação em Música, Florianópolis, 2013.
Esta pesquisa teve o objetivo de investigar as dinâmicas que movimentam as ideias de música
de crianças participantes de uma oficina de música, analisando e documentando como essas
ideias são compartilhadas e transformadas na comunidade de prática e aprendizagem
estabelecida em sala de aula. A pesquisa focaliza a perspectiva das crianças, buscando
compreender o modo como elas se relacionam com música e interagem socialmente dentro e
fora da Oficina. O estudo é fundamentado em pesquisas no campo da aprendizagem criativa
nas áreas de educação e educação musical. Essas pesquisas ressaltam a importância de
envolver as crianças no processo de aprendizagem, entendendo-as como agentes ativos e
coconstrutores de conhecimento. Nessa perspectiva, a criatividade na educação focaliza os
processos de construção coletiva de conhecimento, no qual são ressaltados: a imaginação; o
pensamento; a inventividade; a experimentação; a agência e o protagonismo e a
independência dos estudantes na construção de significados (CRAFT et al, 2008;
AROSTEGUI, 2012). Foi realizado um estudo de caso qualitativo em uma Oficina de Música
para crianças de 6 a 11 anos, oferecida à comunidade enquanto projeto de extensão da
Universidade do Estado de Santa Catarina. O desenho metodológico da pesquisa buscou
documentar a aprendizagem das crianças, através de um conjunto articulado de coleta de
dados: (1) observação e registro em vídeo de aulas ao longo do ano; (2) entrevistas
semiestruturadas iniciais com as crianças; (3) entrevistas de estimulação de recordação com
vídeos editado das observações, a partir dos quais as crianças analisaram e refletiram sobre
suas produções colaborativamente; e (4) registros produzidos voluntariamente pelas crianças
em diários individuais, produzidos para a pesquisa e chamados de cadernos de ideias de
música. A análise dos dados foi dividida em duas categorias: a primeira discute os registros
das crianças nos cadernos e como elas refletem e compartilham suas ideias de música a partir
de conversas sobre esses apontamentos; e a segunda analisa as atividades realizadas na
Oficina, visando compreender os movimentos dinâmicos acionados na sala de aula,
especialmente nas atividades de composição musical. Os resultados revelam que ideias de
música são compartilhadas e transformadas em sala de aula, em processos de negociação
percebidos entre as crianças, enquanto trabalhavam colaborativamente, incluindo as
professoras. A pesquisa ressalta também a importância de ouvir as crianças, valorizar sua
perspectiva e proporcionar ambiente que possibilite o desenvolvimento de sua agência e a
configuração de uma comunidade de aprendizado e prática musical na sala de aula. Sob a
óptica do referencial da aprendizagem criativa, argumenta-se pela importância de conhecer as
ideias de música das crianças para que a educação musical possa intervir de forma relevante e
significativa, reconhecendo e valorizando os olhares das crianças sobre seus processos de
aprendizagem musical.

Palavras-chave: Aprendizagem criativa. Ideias de música. Comunidades de prática e
aprendizagem. Perspectiva das crianças. Composição de crianças. Oficina de música.

ABSTRACT

PINHEIRO MACHADO, Cecília M. “Within our world we invent”: a study about creative
learning in a music workshop for children. 2013. 144 pgs. Dissertation (Master’s Degree in
Music – Music Education) – Santa Catarina State University. Graduate Program in Music,
Florianópolis, 2013.
The objective of this study was to investigate the dynamics that bring out the ideas of music
of children who participated in a music workshop, by analyzing and documenting how these
ideas are shared and transformed in the community of practice and learning established in the
classroom. The study focused on the children’s perspective, with the intent of comprehending
how they relate to music and interact social within and outside the Workshop. The theoretical
basis of the study was based on research studies of the field of creative learning in the areas of
education and music education. These researches studies point out the importance of
involving the children in the process of learning – viewing them as active agents and coconstructors of knowledge. Within this perspective, the creativity in education focuses on the
processes of collective construction of knowledge in which the following aspects are pointed
out: imagination, thinking process, inventing process, experimentation, the agency,
protagonism and independence of the students in the construction of meanings (CRAFT et al,
2008; AROSTEGUI, 2012). A qualitative case study was conducted in a Music Workshop for
children ages 6 to 11, offered to the community as an extension project of Santa Catarina
State University. The methodological design tried to document the learning process of the
children through an articulated group of data collection: (1) observation and video recording
of the classes during the year; (2) initial semi-structured interviews with the children; (3)
memory stimulation with edited videos of the observations, from which the children analyzed
and reflected about productions in a collaborative manner and (4) notes voluntarily taken by
the children in individual diaries, which were produced for the research and called ideas of
music notebooks. The data analysis was divided in two categories: the first discussed the
children’s notes in the notebooks and how they reflected and shared their ideas of music based
on conversations about these observations, and the second analyzed the activities performed
in the classroom, especially in the activities of musical composition. The results revealed that
the ideas of music are shared and transformed in the classroom through processes of
negotiation perceived among the children while working collaboratively, including the
teachers. The study points out also the importance of listening to the children, valuing their
perspective and offering an environment that offers the possibility of developing the agency
and configuration of a community of learning and musical practice within the classroom.
Under the optic of the referential of creative learning, the importance of knowing the ideas of
music of the children is strongly advocated in order for the musical education to intervene in a
relevant and significant manner, recognizing and valuing the point of views of the children
about their processes of musical learning.

Key words: Creative learning. Ideas of music. Community of learning and practice. Children
perspective. Children composition. Music workshop.
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INTRODUÇÃO
A motivação para realização da pesquisa partiu da minha experiência como professora
de música para crianças de um a onze anos em escolas básicas, escolas de música e outros
projetos, nos quais buscava perceber a perspectiva das crianças nas aulas de música, os seus
interesses e de que modo a prática musical poderia ser significativa para elas, conectada às
suas experiências, de forma a ampliá-las. Na minha busca por propostas de educação musical
que atentassem aos modos particulares de aprender e significar a música das crianças, eu
conheci o trabalho de Maria Teresa Alencar de Brito (2007) e a maneira como ela olha e
entende o fazer musical das crianças me encantou.
Nesse trabalho, a autora cartografou ideias de música de crianças, o que chamou muito
a minha atenção e despertou meu interesse pelo tema. Posteriormente, o trabalho de Viviane
Beineke (2009), que descreve ideias de música de uma turma de terceira série, também foi
decisivo para a escolha do tema. A motivação partiu também da minha aproximação com a
área da sociologia da infância e das pesquisas sobre a produção de música para crianças, no
meu estudo para o trabalho de conclusão do curso de graduação (PINHEIRO MACHADO,
2009). O trabalho suscitou perguntas a respeito da recepção das crianças com relação a estes
produtos, assim como das suas produções culturais em música, suas práticas musicais.
No curso de mestrado, me aproximei do campo das pesquisas sobre a criatividade;
nele a área de educação musical vem ampliando estudos que procuram ouvir as crianças,
entendendo-as como produtores culturais, informantes e colaboradores de pesquisas, que
podem oferecer insights sobre suas vidas e experiências musicais. Autores alegam que
devemos valorizar a perspectiva e os conhecimentos das crianças, ouvir o que dizem e olhar
para o seu fazer musical para adquirirmos maior compreensão sobre os processos de
aprendizagem e significados do fazer musical em suas vidas (BARRETT; SMIGIEL, 2007;
BEINEKE, 2009, 2011; BRITO, 2007; CAMPBELL, 1998, 2006; GRIFFIN, 2009;
LAURENCE, 2010).
Nessa perspectiva, esta pesquisa investiga as dinâmicas que movimentam as ideias de
música de crianças em uma Oficina de Música, analisando e documentando como elas
compartilharam e transformaram colaborativamente suas ideias de música em sala de aula,
aprendendo criativamente no contexto de uma comunidade de aprendizagem e prática
musical. A pesquisa foi realizada na Oficina de Música1 do MUSE, um projeto de extensão
1

Houve um movimento educacional no Brasil chamado ‘Oficina de Música’, como informam os trabalhos de
Campos (1988) e Fernandes (1993), porém esta oficina não está vinculada a estes princípios teóricometodológicos.
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oferecido pelo programa Música e Educação, da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC)2. O projeto visa oportunizar atividades musicais para alunos de escolas básicas,
além de constituir-se em espaço de atuação para a formação de licenciandos e espaço para
pesquisa e produção de conhecimentos na área de educação musical. O projeto articula assim
ensino, pesquisa e extensão, produzindo conhecimentos a partir da prática pedagógica.
A proposta da oficina é valorizar o fazer musical das crianças em práticas coletivas e
atividades criativas, proporcionando diferentes modalidades de prática musical – composição,
apreciação e execução, envolvendo o canto e a execução de uma variedade de instrumentos
musicais, bem como, gravações e reflexões críticas das crianças sobre esses processos. Por
meio de reflexões feitas sobre fazeres musicais autênticos e criativos, o intuito do projeto é
ampliar as ideias de música das crianças e formar sujeitos críticos que possam refletir sobre o
universo musical onde estão inseridos. (BEINEKE, 2013). As aulas da oficina acontecem no
laboratório de educação musical do Departamento de Música, uma sala equipada com
diversos instrumentos e materiais para educação musical, em encontros semanais de 1h e
15min de duração. As aulas são ministradas por bolsistas e estagiários, acadêmicos do Curso
de Licenciatura em Música. São oferecidas três turmas, cada uma com até quinze crianças,
com idades entre seis e onze anos, e, em cada grupo as idades dos participantes variam em até
três anos.
Eu acompanhei uma turma da Oficina de Música no segundo semestre de 2011,
quando comecei um trabalho preliminar de campo, assistindo às suas aulas e apresentações,
para conhecer o contexto e as crianças, levantando questões para ajudar na construção do
objeto de pesquisa3. O contexto se mostrou adequado para a pesquisa pelo modo como as
crianças estavam envolvidas em atividades coletivas e colaborativas, nas quais são
valorizadas sua prática musical e suas opiniões. As crianças eram incentivadas à tomada de
decisões artísticas e a refletir sobre suas práticas, o que possibilita conhecermos suas ideias de
música. Desta forma, o planejamento do professor pode considerar essas ideias, para que
sejam ampliadas e desenvolvidas. A proposta da pesquisa em uma turma da Oficina foi,
também, uma forma de valorizar o espaço de pesquisa oferecido pelo projeto e reconhecê-lo
como espaço que visa educação musical relevante e s ignificativa.
Este estudo se fundamenta em pesquisas no campo da aprendizagem criativa, que vêm
sendo desenvolvidas nas áreas de educação e educação musical. Na abordagem da
2

Este programa é uma das ações do grupo de pesquisa Música e Educação (MUSE) que promove, entre outras
atividades, projetos de pesquisa e extensão. O projeto é coordenado pela professora Viviane Beineke,
participando também a professora Gabriela Flor Visnadi e Silva como orientadora dos estágios.
3
Os dados apresentados e discutidos neste trabalho são relativos apenas às observações realizadas em 2012.
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aprendizagem criativa, entende-se que o ensino relevante e significativo deve desenvolver a
criatividade. Porém, o desenvolvimento da criatividade é visto como dependente do contexto
de aprendizagem e das relações intersubjetivas, e não atribuído somente às capacidades
individuais, psicológicas, ou à análise de produtos (BEINEKE, 2009). Os estudos sobre a
criatividade na aprendizagem criativa mostram que o foco está no seu desenvolvimento em
áreas específicas do conhecimento (CRAFT, 2008; CRAFT; CREMIN; BURNARD, 2008,
CREMIN; CRAFT; BURNARD, 2006 e KAUFMAN; BAUER, 2008).

Desta forma, a

educação é entendida como a aprendizagem em grupo social que depende do contexto e
interação entre as pessoas e a criatividade, como um processo de construção coletiva de
conhecimentos (AROSTEGUI, 2012; CRAFT; CREMIN; BURNARD, 2008).
Com objetivo de entender o que é, como acontece e porque a aprendizagem criativa é
importante, diversos autores têm se esforçado em documentar e identificá-la em diversos
contextos culturais (FELDMAN, 2008). A documentação tem dado suporte para os
pesquisadores entenderem como acontece a aprendizagem criativa, e tem servido, também,
aos próximos passos da aprendizagem, permitindo a reflexão dos envolvidos sobre seus
processos de aprendizagem (CRAFT; CREMIN; BURNARD, 2008). As autoras expõem que
discussões sobre documentação refletem sobre quem está envolvido, o que é documentado e
como ela é feita, incluindo também a participação das crianças na documentação dos seus
próprios processos de aprendizagem.
Há também uma clara necessidade de estender a nossa metodologia em
documentação, adotando abordagens mais inovadoras para pesquisar as
ideias das crianças, suas experiências e seu engajamento e em como
mensurar a aprendizagem criativa (CRAFT; CREMIN; BURNARD,
2008, p.175)4.

Martin (2008) afirma que o pesquisador que está documentando a aprendizagem
criativa deve investigar como os aprendizes constroem sentidos, assim como, a maneira que o
professor dá condições para que este aprendizado ocorra. Apoiando-se em trabalho de Jeffrey
(2005 apud Martin, 2005, p.54) o autor aconselha que se preste atenção no processo de
aprendizagem no qual são feitas relações; no pensamento de possibilidades; na discussão e
avaliação de opções; na busca por soluções alternativas e na tomada de riscos. Os autores
ressaltam que o pesquisador deve investigar os papeis daqueles envolvidos na aprendizagem
criativa. Em concordância, St. John (2006) ressalta a importância de investigar as estratégias
4

Em todos os casos de texto original em língua estrangeira a tradução é nossa.

18

sociais, observando enquanto as crianças interagem e criam em conjunto. “No esforço de
melhor entender os esforços colaborativos numa sala de aula, é necessário examinar as
estratégias sociais das crianças enquanto elas manipulam e negociam o material musical
juntas” (ST JOHN, 2006, p.243).
Com base nesse referencial, este estudo tem por objetivo pesquisar as dinâmicas que
envolvem o compartilhamento e transformação das ideias de música das crianças na Oficina
de Música do MUSE. A expressão ideias de música foi referenciada em trabalhos dessa
década (BEINEKE, 2009; BRITO, 2007; SANTOS, 2006) e compreende a maneira como as
crianças entendem e fazem música, envolvendo aspectos do fazer musical social. Diversos
autores argumentam sobre as maneiras particulares de pensar e aprender das crianças com
relação aos adultos (BRITO, 2003, 2007; BURNARD, 2006b; CAMPBELL, 1998, 2006,
2007; GRIFFIN, 2009). Essa afirmação exige pensar nas crianças como agentes sociais, que
possuem cultura própria e, capacidade “de construir de forma sistematizada modos de
significação do mundo e de ação intencional, que são distintos dos modos adultos de
significação e ação”, como vem defendendo a área da Sociologia da Infância (SARMENTO,
2003, p.4). Seguindo esse pressuposto, em diversas áreas crescem os estudos sobre e com
crianças, valorizando a sua perspectiva. Para investigar como são elaboradas e compartilhadas
as ideias de música em sala de aula na Oficina e entender o ponto de vista das crianças sobre
as experiências com música, é fundamental ouvi-las e observá-las atentamente.
Para ampliar e focar a pesquisa em alguns pontos que auxiliassem a compreensão da
questão principal foram elaboradas algumas perguntas secundárias, sendo elas: Como as
crianças compartilham ideias de música em sala de aula? Em que momentos são acionados os
processos dinâmicos que movimentam suas ideias? Como se articulam as suas experiências
musicais fora da oficina com as ideias de música que estão presentes nela? Os autores
estudados ressaltam a importância de buscar a perspectiva das crianças, visando favorecer o
planejamento de práticas musicais contextualizadas e relevantes para as suas vidas; que
respeitem as suas experiências e sentimentos (CAMPBELL, 1998; GRIFFIN, 2009, 2011).
Deste modo, a busca por maneiras de ouvir a perspectiva das crianças orientou a
elaboração da metodologia desta pesquisa, que conta com diferentes fontes de dados, para
analisar como as crianças compartilham e transformam ideias de música colaborativamente
nas aulas de musica. O trabalho foi dividido em duas partes, cada uma com dois capítulos. A
primeira parte apresenta os fundamentos teóricos e metodológicos que orientam a pesquisa; e,
a segunda, a discussão sobre os dados coletados. Nas considerações finais, são retomados os
dados discutidos, articulando-os com os referenciais que orientaram a pesquisa.
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PARTE I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
Esta primeira parte do trabalho é formada por dois capítulos. No primeiro capítulo são
detalhados os pilares conceituais que orientaram a construção desta pesquisa. Apresentaremos
o conceito ideias de música, a abordagem da aprendizagem criativa, e a teoria das
comunidades de prática e de aprendizagem musical, referenciais escolhidos para olhar as
relações em sala de aula e, o conceito de reprodução interpretativa, que dá suporte para
entender as produções das crianças no contexto da Oficina. No segundo capítulo são descritos
os procedimentos que guiaram a construção metodológica da pesquisa, coleta e análise dos
dados.

1 UM OLHAR PARA AS CRIANÇAS NAS PESQUISAS EM EDUCAÇÃO MUSICAL

Autores têm ressaltado que as crianças possuem maneiras diferentes dos adultos de
aprender, fazer e significar música nas suas vidas (BRITO, 2003, 2007; BURNARD, 2006b;
CAMPBELL, 1998, 2006, 2007; GRIFFIN, 2009) e são recentes as pesquisas que buscam
olhar para as características particulares das crianças, principalmente a partir de relatos de
suas perspectivas. Campbell (2006) afirma que pouca ou nenhuma atenção se dava, há pouco
tempo, às expressões culturais, artísticas e principalmente musicais das crianças. Em estudo
sobre as práticas musicais de crianças pelo mundo, relatou pesquisas etnográficas feitas em
diversos contextos para verificar como é a transmissão de conhecimentos musicais e notou
que eram focadas majoritariamente atividades adultas. Campbell5 afirma que as áreas de
antropologia, educação musical e sociologia estão há pouco tempo estudando as crianças a
partir das suas próprias perspectivas e estão descobrindo suas crenças, interesses e
necessidades.
Está em processo um movimento para conhecer as crianças como elas são
naturalmente dentro de seus ambientes locais, sociais e culturais, com a
intenção de juntar os casos de culturas específicas para desenvolver uma
compreensão mais ampla e mais global delas (CAMPBELL, 2006, p. 416).

Segundo Griffin (2009), Campbell indica que as perspectivas das crianças escolares
sobre as suas vidas musicais eram tidas como insignificantes e eram comumente
desconsideradas pela literatura. Griffin afirma que dar voz às crianças se tornou um tópico de
5

Ibid.
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discussão na literatura de educação e cita pesquisas etnográficas do final da década de 90 e
anos seguintes que investigaram atividades específicas com relação à prática musical de
crianças. Essa autora apresenta pesquisa sobre as perspectivas das crianças com relação às
suas vidas musicais dentro e fora da escola, afirmando que para compreender as múltiplas
camadas que influenciam sua percepção musical foi importante observá-las, mas também
conversar e ouvir as crianças (GRIFFIN, 2009, p.171).
Discutindo pesquisas sobre a criatividade a partir de composições de crianças, Burnard
(2006b) explica que foi a partir da recuperação dos estudos da psicologia social e das teorias
socioculturais na educação musical que se começou a dar importância ao estudo das crianças
em contexto. Foram desenvolvidas, para tanto, metodologias que englobavam abordagens
qualitativas, etnográficas e videográficas, para levar em conta além do contexto, o tempo e o
compartilhamento de significados entre as crianças. A partir das suas pesquisas com crianças
de doze anos, a autora ressalta a necessidade não só de entender o que as crianças produzem
(produto) e como produzem (processo), mas ouvir o que elas pensam e dizem sobre
composição em pesquisas situadas nos contextos onde as práticas ocorrem.
Burnard6 afirma que as abordagens empíricas merecem destaque nas pesquisas em
educação musical levando em conta as múltiplas perspectivas e as múltiplas vozes das
crianças e baseando-se no pressuposto de que elas são produtoras de práticas musicais e de
sentido porque atuam a partir da sua compreensão. Desta forma, as experiências com música
colaboram na formação dos entendimentos dos sujeitos sobre o que ela é; e, neste estudo,
buscamos investigar como são esses entendimentos sobre música são elaborados e
compartilhados, nas relações sociais entre as crianças enquanto fazem música. Estes
entendimentos, compartilhados e transformados em sala de aula, chamamos ideias de música.

1.1 IDEIAS DE MÚSICA
Nesta pesquisa é utilizado o conceito ideias de música, (BEINEKE, 2009; BRITO,
2007; SANTOS, 2006) expressão que se refere às concepções das crianças sobre música e aos
critérios que as guiam nas suas práticas musicais. Em sala de aula, as ideias de música são
compartilhadas socialmente, em dinâmicas que se estabelecem nas atividades musicais,
envolvendo o questionamento, a transformação e a ampliação das ideias de música
(BEINEKE, 2009). Este conceito se refere a ideias musicais e abrange outros aspectos
relativos ao fazer musical social. Em sala de aula, as ideias de música são compartilhadas
6
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socialmente (Beineke 2009, p.81), em dinâmicas que envolvem o questionamento, a
transformação e a ampliação de concepções provisórias que, dinamicamente, caracterizam as
maneiras próprias das crianças de pensar e fazer música.
Santos (2006) realizou pesquisa com crianças de oito a onze anos, propondo um
exercício de escuta e composição de paisagens sonoras a partir dos sons do Calçadão do
centro da cidade de Londrina. A autora defende a atualização e a ampliação da ideia de
música a partir do desenvolvimento da “escuta nômade”, com respaldo em questões estéticomusicais contemporâneas e no conceito de nomadismo do filósofo Deleuze. A autora explica
que o espaço nômade, de Deleuze, é um espaço de acontecimentos, onde todas as conexões
são possíveis sem pontos fixos de referência. Da mesma forma, a “escuta nômade”, segundo a
autora (2006,2009), vaga no jogo entre o sonoro e musical, e assim, inventa e compõe.
Tal escuta não consiste no conhecimento da significação da obra musical,
nem na percepção única do objeto-sonoro. Não se trata da correspondência
entre a composição e o que é escutado, nem sequer de ver o objeto composto
do ponto de vista do compositor mas, simplesmente, de buscar os diversos
jogos do som sem a preocupação em saber o que eles significam (SANTOS,
2009, p.5).

Santos (2006) relata que a composição de paisagens sonoras por meio da captação
sonora guiada pela escuta e também pela manipulação dos sons do Calçadão, ambas
realizadas pelas crianças, demonstrou o seu despertar para novas maneiras de ouvir o mundo,
de se relacionar com ele e, de reinventá-lo. Proporcionou novas maneiras de entender a
música e também de produzi-la; já que a composição de paisagens sonoras permite a criação
independente de modelos existentes, possibilitando a ampliação da ideia de música7.
Em sua tese, Brito (2007) traz exemplos de condutas de crianças mostrando o caráter
singular do fazer musical na infância, cartografando ideias de música8 observadas durante sua
trajetória de trabalho de muitos anos, acompanhando-as e observando os modos como elas
escutam, pensam e fazem música9. Para Brito (2007, 2009) a música é um sistema aberto e
dinâmico no qual as ideias de música surgem, se estabelecem e também se transformam
dependendo da pessoa, grupo, escala de tempo e período histórico. A autora afirma que o
fazer musical das crianças é singular e próprio pela maneira particular das crianças de ser,
perceber e recriar o mundo, reinventando relações e sentidos com o sonoro. As ideias de
7

Para mais informações sobre essa pesquisa ver também os artigos da autora de 2007 e 2009.
Santos (2006) se refere a ampliação da ideia de música, no singular, enquanto Brito (2007) fala em ideias de
música no plural.
9
A pesquisa de Brito baseia-se no trabalho que realiza na sua escola de música Teca Oficina de Música, onde
acompanha crianças a partir de três anos.
8
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música das crianças, para Brito10, representam o “modo de escutar e significar o
acontecimento musical em suas vidas”. Elas são construídas quando as crianças têm contato
com materiais musicais, no seu jogo sonoro-musical e esse processo é singular, mesmo que
existam similaridades de acordo com a faixa etária. Ela expõe que é importante escutá-las e
respeitar a sua produção musical, para entender e poder contribuir com a ampliação das suas
ideias de música. Como mostra no trecho abaixo, as ideias de música são consideradas pela
autora como as representações mentais das crianças, como lidam com conceitos, com a prática
e também envolvem os significados afetivos que a música tem para eles.
Reconhecer e respeitar a produção musical infantil implica reconhecer que a
música também é um sistema aberto e dinâmico e que as crianças elaboram e
reelaboram suas ideias de música dinamicamente, em planos que consideram
o emergir dos acontecimentos. Ideias que abarcam as representações mentais
acerca da questão, o modo como elas lidam com os conceitos envolvidos, a
prática e os significados afetivos, inclusive, que são conferidos ao fazer
musical (BRITO, 2009, p.30).

A autora afirma que a ampliação das ideias de música, o enriquecimento do fazer
musical, se dá quando a ele se agrega complexidade, o que acontece escutando, respeitando e
interagindo com as crianças enquanto brincam e dominam elementos, conquistando técnica à
medida que fazem música. A autora expõe uma série de acontecimentos ocorridos em aula,
chamados Cenas Infantis nos quais descreve as ideias de música por ela percebidas,
mostrando que o jogo-sonoro-musical das crianças e seus pensamentos sobre o fazer musical
andam juntos.
A partir do estudo do fazer musical da infância, Brito (2007) chama atenção para
outros modos de escutar e considerar as produções musicais das crianças. Ela percebeu
aproximações entre o jogo musical das crianças com a postura intencional de compositores da
estética contemporânea, fundamentando a sua observação nas ideias do educador e
compositor alemão Hans-Joachim Koellreutter e do compositor francês Pierre Schaeffer11. E,
buscando não excluir possibilidades da relação entre as pessoas os sons e a música, propõe
pensar a composição das crianças a partir do som e não de uma musicalidade pré-definida,
entendendo o que é sonoro como musical; o que pode incluir ruídos e acontecimentos não
métricos. A autora explica que a as crianças lidam com o material sonoro buscando realizar
gestos conhecidos e produzir sonoridades, primeiramente sem buscar precisão de durações ou
alturas.
10
11
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Fazendo relação com a estética do impreciso e paradoxal proposta por Koellreutter,
Brito (2007) afirma que as características de precisão e imprecisão marcam a trajetória da
expressão musical das crianças com relação a estes parâmetros da música instituída. Os
termos precisão e imprecisão não são critérios valorativos, explica a autora, mas uma forma
de relação com o mundo sonoro. “Referimo-nos, sim, a uma forma de pensar e fazer música
em sintonia com a infância, especialmente nos primeiros anos; com uma maneira de sonorizar
a relação com o espaço-tempo – liso – das crianças; espaço não fragmentado, não
racionalizado” (BRITO, 2007, p.81). À maneira particular de fazer música das crianças, a
autora nomeia modo menor, por reinventar relações com o mundo sonoro, experimentando o
todo, sonorizando sensações, o que pode abarcar o não métrico, o ruído, alturas apenas
sugeridas e o gesto sonoro, em contraposição ao modo maior, que representa a música da
cultura com as suas regras e parâmetros definidos12.
A autora propõe um questionamento sobre o que é música, o que a define. “Seria
música apenas aquela que se orienta pela ordenação das notas musicais ou também aquela que
prima pela produção de sonoridades? Música das notas ou dos sons?” (BRITO, 2007, p.83).
Ela considera que a diferença da música executada por um adulto é apenas o grau de
complexidade e explica que embora as crianças sejam capazes de fazer execução musical
métrica, esse não parece ser um valor para elas. Ela esclarece que à medida que as crianças
têm contato com a música da cultura a sua produção musical vai convergindo com esta
música, como ela comenta abaixo.
No entanto, se os planos musicais das crianças se aproximam daqueles
concernentes à estética do impreciso e do paradoxal, tal como apontamos,
elas são continuamente capturadas pelo modelo musical maior, orientando-se
para a precisão das alturas e durações, para o tempo pulsado e cronometrado,
para as formas musicais estabilizadas e estabelecidas que caracterizam os
diversos gêneros e estilos musicais. Música da tradição, dominante no
espaço da comunicação: em casa, na escola, na mídia; concernente ao
paradigma da ciência clássica, fundando-se no sistema tonal ocidental
(BRITO, 2007, p.81).

Brito (2007, p.156) ressalta que somente escutando as crianças enquanto fazem e
refletem sobre música que se pode participar da construção de sentidos para o seu fazer
musical. “Concluímos [...] que observar e respeitar o modo de pensar de cada criança, em
cada fase da vida, inclui considerar as ideias de música que também emergem e se

12

Os conceitos de menor e maior e outros que fundamentam teoricamente a tese de Brito (2007) são
provenientes dos trabalhos de Deleuze e Deleuze e Guatari.
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transformam dinamicamente”. A autora afirma que a música deve ser mais que aprender e
reproduzir tons e ritmos, e modelos estabilizados, e chama atenção para a importância de
entender o modo de ser e viver da criança. Ela defende uma educação musical como
acontecimento, modo de comunicação e pensamento.
Em pesquisa sobre as dimensões da aprendizagem criativa em atividades de
composição, em aulas de música de uma turma de segunda série13, de uma escola básica
Beineke (2009) ouviu alunos e professora para compreender os significados e as concepções
que a composição, a música e a prática musical tinham para eles, entre outros aspectos. A
pesquisa mostra a construção coletiva de conhecimentos em processos intersubjetivos que
potencializam a aprendizagem criativa, abrindo espaço para a ampliação das ideias de música
dos alunos. Na pesquisa de Beineke (2009), o conceito ideias de música é usado para discutir
as compreensões de música estabelecidas intersubjetivamente em sala de aula, por crianças e
professor, que formam o domínio musical da sala de aula.
As ideias de música neste trabalho são entendidas na perspectiva de Beineke (2009)
como os entendimentos que guiam as crianças nas suas práticas, tomando como foco de
investigação a maneira como as crianças compartilham e colaborativamente transformam
ideias de música socialmente.
As ideias de música que se estabelecem em sala de aula podem ser construídas a partir
de ideias que as crianças já possuem (extraescolares, familiares, da mídia etc.), e também as
ideias de música trazidas pelo professor. De acordo com Beineke (2009), a forma como se dá
esse processo em sala de aula está relacionado também com as concepções e práticas
educacionais do professor. Quando ele dá espaço para que as crianças elaborem e exponham
suas ideias, e a forma como as reconhece e valoriza, faz com que contribuam com a
construção das ideias de música colaborativamente em sala de aula. Por outro lado, a
importância da articulação das ideias de música do professor com aquelas construídas em sala
consiste na possibilidade de ampliar as ideias de música construídas colaborativamente em
sala de aula pelos conhecimentos e experiências que ele pode proporcionar às crianças.
Quando as ideias de música das crianças não são consideradas, as ideias de música
construídas em sala de aula não se conectam com as suas experiências extraclasse e pode
existir a imposição das ideias do professor, que predominam sobre as ideias das crianças. As
ideias construídas em sala de aula podem estar mais ou menos relacionadas com as ideias do
professor ou das crianças, como podem também, não estar relacionadas a nenhuma das
13
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experiências, o que resulta na criação de uma “música de sala de aula” com pouco vínculo
com as experiências musicais extraclasse (BEINEKE, 2009, p. 288).
A partir de observações de aulas de música e grupos focais com as crianças, Beineke
(2009) identificou algumas ideias de música que as orientavam nas atividades de composição,
tanto ao elaborar suas composições e arranjos como para avaliar os trabalhos apresentados. A
primeira concepção é com relação à função da música do ponto de vista das crianças, que
revelaram entenderem-na como atividade social, feita com e para outras pessoas. A segunda
ideia de música descrita pela autora revela que as composições em sala de aula deveriam ser
bem planejadas entre os colegas. A terceira, também com relação à análise dos trabalhos
feitos em aula, discute a importância que as crianças atribuem à participação e interação nas
composições. E, a quarta ideia destacada pela pesquisa é que as crianças mostraram não
dissociar composição de execução musical.
Beineke (2009) explica que a função atribuída pelas crianças à música tem a ver com
as práticas sociais que vivenciam, tais como a escola, a família ou a mídia. Para eles a música
é entendida como prática social e comunicação; a ser vivida coletivamente. A autora discute,
então, a centralidade que tem a performance, pois é no encontro das pessoas que está o
significado e a função da música. A segunda ideia, do bom planejamento, revela um critério
para que uma música seja considerada boa pelas crianças da pesquisa. Eles expuseram que
para isso todos devem tocar; cada um tem a sua vez, que deve seguir ordem lógica; a música
não pode repetir muitas vezes; não pode ser muito longa; e, deve ter partes bem definidas,
entre outros critérios.
A autora destaca que a terceira ideia de música das crianças revela critérios que na
perspectiva dos adultos seriam considerados extramusicais. É atribuída muita importância à
qualidade do entrosamento e engajamento dos colegas nos grupos. Foram frequentes nas
análises observações sobre o quanto cada um tocou, quem colaborou mais, quem não tocou
etc. Para as crianças, o processo e o produto são inseparáveis. Essas questões não são
percebidas ao observar as crianças enquanto compõe, mas sim quando falam sobre elas, como
ressaltado por Beineke (2009). A quarta ideia é com relação à construção da composição
desses alunos acontecer enquanto tocam e vão experimentando ideias em conjunto. “Nesse
caso, não se trata de compor para depois ensaiar, pois a composição e a execução/ensaio
acontecem ao mesmo tempo, ou de forma intercalada” (BEINEKE, 2009, p.150).
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Beineke14 observa que nas atividades de composição em grupo acontecem processos
de estabilização e desestabilização das ideias de música. Elas são, então, construídas em
processos intersubjetivos em sala de aula entre as crianças e professora nas experiências
musicais e reflexivas, são continuamente revistas, atualizadas e ampliadas. Dentro desse
processo são importantes os momentos de apresentação e avaliação dos trabalhos, quando são
discutidas as composições e nos quais acontece a atualização das ideias que circulam na sala
de aula.
A pesquisa de Ponso (2011) com crianças do primeiro ano do ensino fundamental de
uma escola municipal de Porto Alegre investigou como elas construíram a ideia do que é
música a partir das suas experiências musicais. A autora entende ideia como sinônimo de
concepção e argumenta que as concepções das crianças são evidenciadas por meio de
verbalizações; elementos musicais do contexto social evocados para dar sentido às
experiências na escola; pelos saberes cotidianos midiáticos; e, pela corporeidade e gestos
musicais. Segundo ela, as crianças possuem concepção própria sobre música e essa se constrói
nas atividades com música e se reconstrói frente a novidades.
A concepção musical de uma criança está no seu modo de falar sobre a
música, sua forma de dançar, de contar sua experiência musical na sua
religião, ou na prática musical da sua própria casa, no cantarolar diário, na
alegria de fazer música para si e para os outros. É na atividade com a música
que constrói sua noção sobre ela e reconstrói novamente frente a uma
novidade que se apresenta ou quando ela mesma cria algo novo (PONSO,
2011, p.82).

Os resultados de sua pesquisa evidenciaram também que a concepção das crianças é
atualizada nas trocas sociais com os colegas e a partir da sua ação no contexto musical, dentro
e fora da escola. Ela descreve que as crianças da pesquisa percebiam a música como área de
conhecimento e afirma que a maneira como a disciplina é vista por outros professores e pela
instituição escolar interfere na concepção das crianças. A pesquisa de Ponso (2011) contribui
com a área da educação musical à medida que analisa as concepções de crianças sob a
perspectiva cognitivista, mas esta não é a perspectiva teórica desta pesquisa.
O objetivo deste trabalho é investigar as dinâmicas que movimentam as ideias de
música de crianças em uma turma da oficina de música, buscando analisar e documentar
como elas são compartilhadas e transformadas na comunidade de prática e aprendizagem na
sala de aula. O foco da pesquisa envolve olhar para os processos que acontecem por meio das
14
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interações entre as crianças; buscando as suas perspectivas, tomamos como referencial teórico
as pesquisas no campo da aprendizagem criativa, pois parecem possibilitar o
compartilhamento e transformação de ideias de música já que consideram o aluno como
coconstrutor da sua aprendizagem.

1.2 APRENDIZAGEM CRIATIVA E REPRODUÇÃO INTERPRETATIVA

A aprendizagem criativa, um dos referenciais deste trabalho, é um conceito emergente
na área de educação (CRAFT 2008; CREMIN; CRAFT; BURNARD, 2006), que compreende
a criatividade na perspectiva dos processos de aprendizagem. O conceito aprendizagem
criativa entende a educação como uma experiência de igualdade; criatividade como
construção social, que depende do contexto e da relação entre pares (CRAFT, 2008). Assim, a
concepção de criatividade na educação sai de questões de desenvolvimento psicológico
individual e dos produtos e passa a pensar os processos intersubjetivos, envolvendo alunos e
professor (BEINEKE, 2010). Na última década, a partir de programas educacionais
governamentais na Inglaterra, com vistas a incluir a criatividade na educação (CRAFT;
CREMIN; BURNARD, 2008), as pesquisas no campo da educação e criatividade ganharam
espaço e levaram à criação dos conceitos de ensino e aprendizagem criativos (CRAFT, 2008).
Durante a década de 90 houve uma distinção entre ensino criativo, se referindo à
criatividade na pedagogia, e ensino para criatividade, com foco no desenvolvimento da
criatividade no aluno (CRAFT 2008). Craft, Cremin e Burnard (2008) explicam que o termo
aprendizagem criativa se situa entre o ensino criativo e o ensino para criatividade e, para que
ocorra, a aprendizagem precisa ser relevante e significativa. Assim, a prática criativa seria a
abordagem imaginativa do professor no seu trabalho com as crianças, enquanto uma prática
que incentiva a criatividade teria a preocupação de “garantir o incentivo às ideias e
possibilidades das crianças, sem bloqueá-las” (CRAFT, 2010, p.125). O foco está no
entendimento da criatividade e seu desenvolvimento no processo de aprendizagem em
domínios específicos do conhecimento, no caso deste trabalho, a música (CRAFT, 2005;
CRAFT; CREMIN; BURNARD, 2008).
Nesse enfoque, pesquisas revelam a importância de se estabelecerem relações sociais
positivas em sala de aula; de conectar os conhecimentos à vida dos alunos; valorizar as suas
opiniões; e, possibilitar a participação ativa dos alunos no processo educacional
(AROSTEGUI, 2012; JEFFREY e WOODS, 2009). Nessa perspectiva, são analisados os
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processos de construção coletiva de conhecimento, destacando-se: a imaginação; o
pensamento; a inventividade; a experimentação; o protagonismo e a independência dos
estudantes na construção de significados (CRAFT; CREMIN; BURNARD, 2008;
AROSTEGUI, 2012).
Alguns autores alegam que uma das evidências da aprendizagem criativa é o
pensamento de possibilidades (BURNARD; CREMIN; CRAFT, 2008; CRAFT, 2010). Este
pensamento acontece quando as crianças usam a imaginação para antecipar e experimentar
resultados, quando partem de questões do tipo ‘e se?’, buscando o que pode ser feito a partir
do que está dado. Segundo Craft, Cremin e Burnard (2008, p. 68), no pensamento de
possibilidades está implícito o envolvimento na resolução de problemas, caracterizado pela
autodeterminação e imaginação das crianças. Esse tipo de pensamento foi documentado no
trabalho em classes onde as crianças tinham liberdade para fazerem perguntas, que eram
tratadas com interesse e respeito, quando foi ofertado tempo para experimentarem e ficarem
imersas na atividade, na geração de novas conexões e ideias e envolvidas em imaginar e
inventar possibilidades tendo apoio para correrem riscos15.
As pesquisas sobre aprendizagem criativa têm apontado como central a ideia de que as
estratégias de ensino devem respeitar e honrar a compreensão, bem como a agência16 das
crianças no processo de aprendizagem (ST. JOHN, 2006; AROSTEGUI, 2012). A agência é
um conceito entendido como a “[...] intencionalidade e o controle que um indivíduo sente ter
sobre as próprias condições em uma situação particular um em um momento naquela
situação”; ela existe quando os alunos se sentem capazes de agir por si próprios (WIGGINS
2011, p. 91). Laurence (2010) concorda, definindo-a como a habilidade de agir e tomar
decisões de maneira autônoma e observa que a agência é fomentada pela crescente
consciência participativa das crianças. Wiggins (2011) defende que o senso de agência dos
alunos é fundamental para que consigam compor. Craft et al (2008, p. 69) afirmam a extrema
importância para a qualidade do aprendizado os professores darem valor à agência, motivação
15

Vários autores ressaltam a tomada de riscos como uma das características promovidas por um ambiente
acolhedor, assim como a capacidade de solucionar problemas e criar de forma inovadora, que possibilitam a
aprendizagem criativa (BARNES; HOPE; SCOFFHAM, 2008; CRAFT; CERMIN; BURNARD, 2008; CRAFT,
CREMIN, BURNARD; CHAPPEL, 2008; MARTIN, 2008). Os autores descrevem como uma habilidade
criativa ou um dos recursos que deve ser promovido e valorizado para a aprendizagem criativa; e, como um dos
focos da pesquisa sobre aprendizagem criativa. Em música sentir-se seguro para correr riscos talvez seja não ter
medo do julgamento dos outros, de como receberão a sua produção, podendo experimentar coisas sem ter a
certeza do resultado e mostrar o que quis fazer.
16
Na literatura estudada a palavra usada em inglês é ‘agency’, neste trabalho a traduzimos como agência como
utilizado na tradução do livro organizado por Paige-Smith e Craft (2010), intitulado O desenvolvimento da
prática reflexiva na educação infantil. Entretanto, usaremos a palavra em itálico para ressaltar o conceito e não
entre aspas como as autoras. Este conceito, no contexto da sociologia da infância, remete ao papel da criança
como agente em determinado contexto.
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e engajamento dos estudantes. As autoras argumentam que o professor deve ficar em segundo
plano para que a atividade das crianças direcione a pedagogia, oferecendo tempo e espaço
para que elas tenham ideias e as desenvolvam.
Diversos autores concordam ao afirmarem que todo processo de aprendizagem
depende da natureza do ambiente estabelecido pelo professor. Segundo eles, o professor deve
estabelecer relações positivas e ambiente acolhedor e encorajador, no qual as crianças
exercitem sua independência para tomar decisões e onde suas contribuições sejam valorizadas
(WIGGINS 2011; JEFFREY e WOODS 2009; AROSTEGUI 2012; CRAFT; CREMIN;
BURNARD, 2008; CRAFT, 2010). Arostegui (2012) afirma que o papel do professor é
desenvolver a autonomia dos estudantes com relação à tomada de decisões a partir dos seus
próprios critérios estéticos, para o desenvolvimento da atitude criativa. Desta forma, o papel
dos adultos é encorajar o aprendizado pela experiência, capacitando e possibilitando que as
crianças tenham confiança, tendo como principal desafio balancear estrutura e liberdade no
oferecimento de atividades em sala de aula (CRAFT; CREMIN; BURNARD, 2008). É
fundamental, para tanto, que crianças e professor se envolvam no processo, na coparticipação
da construção da aprendizagem (CRAFT, 2010).
Já em 1999 um relatório do Comitê Consultivo Nacional para uma Educação Criativa
e Cultural17 da Inglaterra, documento que contribuiu com diversas políticas educacionais
posteriores com relação à criatividade em todas as fases escolares nesse país, indicava que a
criatividade não provinha apenas da livre expressão, falta de inibição e restrições, e sim, que
envolve conhecimentos em área específica e o reconhecimento da interdependência entre
liberdade e controle. É ressaltado que para que a criatividade ocorra são necessários
conhecimentos sobre os materiais da área, assim como o desenvolvimento de habilidades
(NACCE, 1999, p.42).
Ao discutir sobre o papel do professor com relação à composição colaborativa em sala
de aula, Wiggins (2011) utiliza do conceito scaffolding18 que é uma metáfora para a mediação
e suporte do professor para o aprendizado. Segundo Robson (2006) o termo foi elaborado a
partir das ideias de Vygostky para descrever os diferentes tipos de suporte que as crianças
precisam para atingir a zona de desenvolvimento proximal, mas tem sido constantemente
reelaborado e desenvolvido. Mais recentemente, Rogoff (1990, 2003 apud ROBSON, 2006;
17

National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE). All Our Futures: Creativity,
Culture and Education. London: DfEE, 1999. Disponível em http://sirkenrobinson.com/skr/pdf/allourfutures.pdf
, acessado em 17/04/2013.
18
Segundo Wiggins (2011) o termo scaffolding foi cunhado pelos psicólogos cognitivistas Wood, Bruner e Ross
em publicação de 1976.
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WIGGINS, 2011) sugeriu que o termo deveria ser mais inclusivo abarcando o entendimento
de que o aprendiz também tem iniciativa no processo.
Wiggins (2011) usa o termo scaffolding porque a intervenção do professor nessas
atividades é intencional, mas alarga o seu sentido como Rogoff, levando em conta as
perspectivas das crianças, que possuem iniciativa e responsabilidades com relação ao trabalho
de composição coletiva em sala de aula. O termo ‘scaffolding’ foi traduzido livremente neste
trabalho como ‘alavancar’, no sentido de que o professor pode dar suporte e impulsionar as
tarefas do aprendizado, com algumas ações que devem ser constantemente pensadas para não
interferir na agência das crianças.
A autora relata que a participação do professor ‘alavancando’ as tarefas é tanto
musical como social, de maneira que ele deve estar ciente que sua intervenção nunca é
inocente e sua influência é inevitável em processos colaborativos, devido à natureza holística
dos produtos e processo. É importante destacar, para esta pesquisa, que a autora expõe que
nesses processos colaborativos os pares também tem papel ‘alavancando’ a aprendizagem. Na
mesma direção, Sawyer (2006, p. 162) argumenta que não é o professor quem ‘alavanca’ as
atividades, mas a criação de comunidades de prática musical em sala de aula, a prática
coletiva e a atividade por si só, que deve ser facilitada pelo professor.
Em abordagem sociocultural, Burnard (2006a) argumenta que o desenvolvimento
criativo acontece quando as crianças e os jovens participam como membros de contextos
culturais, dentro e fora da escola, com pares, com colegas, e/ou familiares; dependendo do
contato social onde existe o fazer musical. “São os mundos sociais e individuais das crianças
que interagem para criar a dinâmica cultural para mudanças no desenvolvimento” (2006,
p.354).
Os argumentos de Burnard19 são sustentados pelo modelo sistêmico de
Csikszentmihalyi, no qual a criatividade é vista como uma construção cultural, que tem
sentido porque outras pessoas lhe atribuem sentido. Para este autor, a criatividade depende da
interação entre um domínio (área, disciplina - música), a pessoa (individuo que cria) e o
campo, que seria a sociedade que avalia esta criação. A criatividade então é produto de
recepção e julgamento social (CSIKSZENTMIHALYI, 1999 apud BURNARD, 2006a,
p.355). Segundo Burnard, a criatividade musical é um produto social relacionado à maneira
como os indivíduos constroem a si mesmos a partir das redes culturais que vivem. Na figura

19

Ibid.
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1, abaixo, a autora mostra os mundos culturais que interagem com o mundo individual da
criança na construção da criatividade.

Figura 1: A supra-cultura da criatividade musical de crianças (adaptado de BURNARD, 2006b, p. 368).
Fonte: Beineke, 2009, p.79

Arroyo (2002) também discute a questão de interligação entre diferentes mundos
musicais na vida das pessoas. Em sua pesquisa, a autora percebeu a presença de vários
mundos musicais locais numa escola básica a partir das experiências musicais de seus atores e
propõe uma reflexão sobre o cruzamento de mundos musicais na prática musical escolar e sua
implicação para educação musical. A autora define mundos musicais com referência no
trabalho sociológico de Michel Bozon e antropológico de Ruth Finnegan como “um espaço
social marcado por singularidades estilísticas, de valores, de práticas compartilhadas, mas que
interagem com outros mundos musicais, promovendo o recriar de suas próprias práticas, bem
como o ordenamento de diferenças sociais” (ARROYO, 2002, p.101).
Arroyo (2002) está preocupada com a maneira pela qual a educação musical pode
oferecer experiências significativas que promovam a valorização da diversidade cultural e
inclusão de diversas culturas musicais. A autora percebeu o cruzamento de mundos musicais
no ambiente escolar e propõe que o profundo entendimento das experiências musicais vividas
nestes mundos e o reconhecimento de diferentes conhecimentos musicais é papel da educação
musical. Na escola o reconhecimento dos diversos mundos musicais contribui com a
ampliação das vivências dos estudantes, podendo, neste espaço, acontecer a ressignificação
das práticas que envolvem muitas vezes relações de poder em outros contextos, ajudando a
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lidar com choques culturais e a superar hierarquias, valorizando os diversos saberes e
processos de aprendizagem.
Arroyo explica que para crianças e jovens a música é um campo de referências
socioculturais significativas e a educação musical deve estar preparada para ouvir suas
mensagens. Pois, no cruzamento de mundos musicais se está lidando com sentidos de
realidade e identidades sociais que precisam ser compreendidas e respeitadas (2002, p.117).
Griffin (2009, 2011) também pesquisa como se relacionam e poderiam se relacionar as vidas
musicais de crianças de dentro e fora da escola, buscando ouvir a perspectiva das crianças.
Desta forma, a autora explica que se poderia honrar as experiências das crianças por todo o
currículo. Partilhando dessa preocupação, esta pesquisa se interessa em investigar como se
articulam as experiências musicais das crianças, dos seus mundos culturais com as suas ideias
de música e assim com a construção das ideias de música da Oficina.
Nesta pesquisa, nos utilizaremos também do conceito de reprodução interpretativa
(CORSARO, 2011) entendendo que as crianças participam do grupo social da infância,
socialmente construído e, que, como agentes sociais produzem as próprias culturas
participando da construção da sociedade, interferindo e sendo afetadas por ela, sendo
coconstrutoras da infância e da sociedade. O termo reprodução interpretativa leva em conta
que as crianças participam coletivamente da sociedade de forma criativa e inovadora. A partir
dessa ótica da reprodução interpretativa a integração das crianças na cultura não é vista como
linear, mas como reprodutiva. “Elas se esforçam para interpretar ou dar sentido a sua cultura e
a participarem dela. Na tentativa de atribuir sentido ao mundo adulto, as crianças passam a
produzir coletivamente seus próprios mundos e culturas de pares” (CORSARO, 2011, p.36).
Corsaro (2011) define a infância como etapa que vai até os doze anos de idade e a préadolescência dos sete aos treze. Ele explica que na pré-adolescência as crianças buscam
identidades estáveis e assim as “[...] suas culturas de pares proporcionam tanto um senso de
autonomia em relação aos adultos quanto um espaço para lidar com as incertezas de um
mundo cada vez mais complexo” (CORSARO, 2011, p.249). O autor fala que é uma
característica das culturas de pares pré-adolescentes a habilidade das crianças refletirem sobre
o sentido de seus mundos em conversas com os pares e com adultos.
As teorias sociológicas anteriores consideravam desenvolvimento infantil apenas a
internalização de conhecimentos e habilidades adultas pela criança. Corsaro (2011) propõe a
noção de reprodução interpretativa em oposição ao termo socialização, que, mesmo levando
em conta processos coletivos e conjuntos não é suficiente, pois o termo tem conotação
individualista e progressista. Para Corsaro (2011, p.31) é “importante o reconhecimento da
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importância da atividade coletiva e conjunta – como as crianças negociam, compartilham e
criam cultura com adultos e entre si”, na interação entre pares participando em rotinas
culturais. O autor ressalta que a produção cultural da infância se dá em atividades coletivas,
quando se apropriam criativamente de informações do mundo adulto. Mas, as crianças não se
limitam a reproduzir e internalizar aspectos sociais e culturais, pelo contrário, são produtoras
que causam mudanças sociais.
Investigar como as crianças elaboram colaborativamente nas suas interações ideias de
música é um dos objetivos desta pesquisa, por isso o próximo subcapítulo discorre sobre a
formação de comunidades de prática e aprendizagem musical.

1.3 COMUNIDADES DE PRÁTICA E APRENDIZAGEM MUSICAL

Neste trabalho, analisamos como as crianças constroem sentidos colaborativamente
quando a turma se configura em uma comunidade de aprendizagem e prática musical. Para St.
John (2006) e Sawyer (2006), o coração da criatividade colaborativa é o trabalho em
comunidades de prática, quando por meio de experiências compartilhadas as crianças se
apropriam do conteúdo musical ao mesmo tempo em que o transformam. Nessas situações a
criatividade é produto da interação, da dinâmica emergente do grupo, não podendo ser
atribuída a contribuições individuais. Sawyer (2006) argumenta que aprender em
comunidades de prática corresponde à maneira como as crianças aprendem naturalmente, na
socialização informal, nas configurações familiares e entre pares.
Para Kinney e Wharton (2009, p. 38) um grupo de aprendizagem inclui tanto adultos
quanto crianças; acontece nas interações sociais onde os membros estão envolvidos em
dimensões intelectuais, mas também estéticas e emocionais; e, o foco vai além da
aprendizagem dos indivíduos, para a criação de um corpo de conhecimento coletivo. A teoria
de Wenger (2008) sobre o aprendizado ser adquirido por meio da participação em
comunidades de prática tem como foco principal entender a aprendizagem como uma
participação social. Envolve a participação ativa em comunidades sociais e a construção das
identidades individuais com relação a essas comunidades. “Tais participações moldam não
apenas o que fazemos, mas quem somos e como interpretamos o que fazemos” (WENGER
2008, p. 4). É importante dizer que participar em uma comunidade envolve um processo de
experiência e envolvimento na produção e negociação de sentidos dessas práticas num
processo onde sentidos são dinâmicos e históricos; implicam na habilidade de afetar e ser
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afetado; num engajamento de múltiplos fatores e perspectivas; e, na produção de novas
resoluções que são parciais, efêmeras, e específicas para cada situação (WENGER 2008, p.
53).
Sawyer (2006, 2008) afirma que quando se trabalha em comunidades os estudantes
apreendem, além de conteúdos musicais, habilidades de interação social: aprendem a ouvir e a
responder apropriadamente; aprendem a colaborar; e, a como se comunicar em contextos
sociais. Como St. John (2006), o autor sugere que os educadores musicais deveriam se
preocupar em criar comunidades de prática musical, mais do que em transmitir conhecimentos
musicais. “Dessa maneira, as crianças são socializadas em práticas musicais coletivas”
(SAWYER 2006, p. 163). As autoras Kinney e Wharton (2009) ressaltam a importância de
um ambiente onde as crianças são ouvidas e possam expor suas ideias e pontos de vista para a
criação de um ambiente colaborativo de aprendizagem.
St. John (2006) discorre que no trabalho colaborativo as crianças enriquecem as suas
experiências por meio do compartilhamento de ideias. Em relato sobre sua pesquisa com
crianças de quatro a seis anos a autora explica que foi revelador “a maneira como as ideias
iam e vinham entre os participantes; as crianças complementavam a sua experiência à medida
que construíam uns nos outros transformações do conteúdo musical” (ST. JOHN, 2006,
p.246). A autora explica que o processo colaborativo envolve a interação entre pares e com
adultos, e que o compartilhamento de experiências musicais cria a comunidade de sala de
aula. Desta forma, a comunidade da sala de aula constrói ideias de música num processo de
negociação e validação que envolve a interação entre as crianças e o professor.
O trabalho colaborativo desenvolve uma compreensão comum do produto que está
sendo construído, que é maior que a compreensão de cada indivíduo. Os participantes julgam
as ideias individuais de acordo com uma visão que compartilham de como deve ser o todo e
essa percepção reflete suas influências culturais, incluindo os meios de comunicação e as
músicas do seu próprio grupo cultural (AROSTEGUI, 2012). Em grupo cada um não pode
tocar o que quer, mas o que está de acordo com o trabalho do conjunto e assim fica
evidenciado o desenvolvimento do pensamento criativo no trabalho colaborativo (SAWYER,
2008). O autor afirma isso observando que o trabalho colaborativo exige negociação dos
envolvidos em ordem a produzir algo coletivo. Como constatado também por Quintanilha e
Silva (2008) as opiniões de cada um, ou no caso o que cada um gostaria de fazer, é avaliado
pelo grupo e decidido em conversa, por consenso ou votação.
Nas suas pesquisas, St. John (2006) e Sawyer (2006) perceberam que as comunidades
de prática musical no ensino da música, criadas por meio das atividades em grupo, promovem
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e oportunizam diferentes tipos de participação dos alunos, em diferentes níveis de
aprendizado e de diferentes formas. Assim, cada criança se apropria da prática coletiva no seu
ritmo, aprende com os pares e compartilha experiências. St. John afirma que deste modo,
dividindo experiências e crescendo com a contribuição de cada uma as crianças criam um
currículo dinâmico transformando conteúdos de forma significativa para si mesmos.
“Atividades musicais que promovem experiências coletivas e incentivam esforços
colaborativos levam a possibilidades inimagináveis de crescimento, desenvolvimento e
criatividade para todos os envolvidos” (ST. JOHN, 2006, p.256). Segundo essa autora, o
trabalho colaborativo desenvolve o senso de pertencimento por formar relações seguras, o que
encoraja o trabalho e o desenvolvimento da agência das crianças.
St. John explica ainda, que as crianças têm ciência do que acontece em sala de aula, do
que fazem os outros, e a comunidade alavanca a compreensão emergente dos participantes.
Coexistem variados contextos sociais dos membros e assim uma riqueza de recursos que deve
ser explorada pelo trabalho colaborativo criativo, possibilitando a expansão e construção de
conhecimentos.
As crianças, em grupo, têm plena consciência visualmente e auditivamente
de onde estão os outros e o que fazem: a comunidade de aprendizes
‘alavanca’ a compreensão emergente de todos os participantes. Assim
podem convergir na sala de aula muitos e variados contextos sociais dos
membros da comunidade de aprendizagem, gerando uma riqueza de camadas
de recursos. É a tarefa da comunidade na sala de aula de explorar e descobrir
esses recursos por meio da colaboração criativa, para expandir e desenvolvêlos para que compreensão e significados emerjam (ST. JOHN, 2006, p.255).

Para Mardell, Otami e Turner (2008) discutem a importância de se estabelecer uma
comunidade democrática e de respeito aos aprendizes e expõem que o trabalho colaborativo
depende do desenvolvimento da metacognição. Os autores explicam que o entendimento da
aprendizagem em grupo e o que ela possibilita, faz com que as crianças compreendam as
vantagens do trabalho colaborativo e busquem esse tipo de relação na sua aprendizagem.
Perceber, por exemplo, que ouvir a opinião de um colega é uma forma de melhorar o próprio
trabalho é um dos exemplos de metacognição dados pelos autores. Eles destacam, dessa
forma, a importância de uma cultura de conversa e da valorização da reflexão sobre o que é
realizado. Eles acreditam que a documentação das aprendizagens em sala de aula pode dar
suporte às conversas e promover a metacognição. Desta forma, os autores afirmam que a
aprendizagem criativa pode ser promovida por meio da metacognição.
Promover a metacognição vai ao encontro da ideia de possibilitar que as crianças
estejam no controle do sua aprendizagem como coparticipantes, sendo importante participem
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tanto na documentação do seu aprendizado como na reflexão sobre essas evidências de
aprendizado, o que possibilitaria estarem no controle do processo (MARDELL; OTAMI;
TURNER, 2008; CRAFT; CREMIN; BURNARD, 2008). Discutindo a relevância do ensino
criativo Jeffrey e Woods (2009) falam da importância de levar em conta as necessidades e
interesses das crianças e concordam com o já exposto, afirmando que a suas perspectivas são
importantes, já que as crianças não são apenas consumidoras de conhecimento, mas
construtoras de sentidos, num exercício compartilhado com seus professores. Para eles, esses
sentidos são um aspecto da metacognição e a definem a partir de Quicke (1992 apud
JEFFREY; WOODS, 2009, p.15) como “o conhecimento sobre os processos de
aprendizagem, sobre estratégias de aprendizagem, e sobre as pessoas que estão envolvidas
nesse processo com eles, como os professores”.
Jeffrey e Woods (2009) acrescentam que é importante levar em conta também o fator
emocional na aprendizagem, pois interfere na disposição das crianças para aprender. Eles
acreditam que ouvir a perspectiva dos alunos é importante para desenvolver com eles seus
conhecimentos metacognitivos.
Se nós estamos preocupados em produzir aprendizes autônomos, críticos e
reflexivos e melhorar o aprendizado, nós precisamos saber o que os alunos
estão fazendo com o que é oferecido a eles e como eles veem e sentem as
circunstâncias nas quais isso é oferecido. Então talvez será possível melhorar
o conhecimento metacognitivo dos alunos, e o contexto no qual é construído.
Sem dúvida, o professor é um dos elementos, se não o elemento chave para o
desenvolvimento da metacognição (JEFFREY; WOODS, 2009, p.15).

Os autores reconhecem que o professor tem papel importante no desenvolvimento da
metacognição. Dialogando com esse referencial, faz parte dos objetivos dessa pesquisa
documentar a aprendizagem das crianças, ouvir e procurar entender a sua perspectiva e
envolvê-las nesse processo de reflexão sobre sua aprendizagem. Além do professor,
acreditamos que a participação em pesquisas também pode promover tal desenvolvimento.
Desta forma, a metodologia da pesquisa foi pensada em ordem a cumprir com esses objetivos
e será exposta na sequência.
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2 TRAJETÓRIAS DE PESQUISA

Essa pesquisa foi realizada na Oficina de Música, projeto de extensão da Universidade
do Estado de Santa Catarina, que conta com aulas semanais de 1h15min, em uma turma que
contou no início do ano com dezessete crianças com idades entre seis e onze anos, composta
por dez meninas e sete meninos. A Oficina foi divulgada e aberta para crianças da
comunidade em geral, de escolas públicas e privadas da região. Porém, a maioria das crianças
da turma estuda em escolas particulares20. A maior parte das crianças da turma escolhida
frequentava a Oficina desde março de 2011, há um ano no momento da coleta de dados, tendo
sido este um dos critérios para escolha da turma, pois elas já estavam familiarizadas com o
trabalho colaborativo em grupos e com as filmagens constantes; características das aulas do
projeto.

2.1 ABORDAGENS E MÉTODOS UTILIZADOS

Com vistas a contemplar a perspectiva das crianças com relação ao compartilhamento
e transformação das ideias de música da sala de aula no contexto da Oficina de Música do
MUSE, escolhi realizar um estudo de caso de natureza qualitativa. Para Stake (2011) a
abordagem qualitativa é conhecida por trazer descrição rica de ações pessoais e ambientes
complexos e também pela integridade de seu pensamento. “Não existe uma única forma de
pensamento qualitativo, mas uma enorme coleção de formas: ele é interpretativo, baseado em
experiências, situacional e humanístico” (p.41). Stake (ibid) expõe que neste tipo de estudo se
reconhece que as descobertas e relatórios são frutos da relação entre o pesquisador e os
sujeitos. É um estudo personalístico, pois busca o ponto de vista das pessoas e busca entender
os problemas levantados por elas. Na pesquisa qualitativa busca-se não interferir nos
resultados, não há teste de hipóteses, mas a observação por período suficiente para entender o
quê se pesquisa, usando a observação naturalística. A ênfase deste tipo de estudo está na
interpretação
A proposta da pesquisa é analisar as dinâmicas envolvidas no movimento das ideias de
música, quando são compartilhadas e transformadas na sala de aula. Entendendo que as ideias

20

Formam a turma alguns grupos de crianças que possuem relações fora da oficina, irmãos, amigos, vizinhos e
colegas de escola, que acabam por se agrupar na maior parte das vezes na formação dos grupos para as
atividades.

38

de música são dinâmicas e históricas, além de contextuais, optei por realizar um estudo de
caso em uma turma da Oficina de Música. Alves-Mazzotti (2006) expõe duas características
amplamente aceitas do estudo de caso: a investigação de uma unidade específica, situada em
contexto próprio e um estudo que oferece uma visão holística do fenômeno estudado. A
unidade deve ser selecionada seguindo alguns critérios e deve apresentar situação complexa
e/ou intrigante, cuja relevância justifique o esforço para sua compreensão.
Para Yin, (2005) o estudo de caso é o método utilizado para investigar um fenômeno
contemporâneo dentro de seu contexto, quando se entende que ambos não são facilmente
definidos de maneira isolada e quando as condições contextuais se veem pertinentes para
discutir o fenômeno em questão. É utilizado quando se possui pouco controle sobre o
fenômeno, quando as questões são do tipo “por que” e “como”. Assim como Alves-Mazzotti
(2006), o autor afirma que a utilização de várias fontes de coleta de dados é um dos princípios
do estudo de caso. O estudo profundo de uma unidade, com a utilização de diferentes
procedimentos de coleta de dados e tempo prolongado é também ressaltado por Stake.
Estudos de caso são uma estratégia de investigação em que o pesquisador
explora profundamente um programa, um evento, uma atividade, um
processo ou um ou mais indivíduos. Os casos são relacionados pelo tempo e
pela atividade, e os pesquisadores coletam informações detalhadas usando
vários procedimentos de coleta de dados durante um período de tempo
prolongado (STAKE, 1995 apud CRESWELL, 2010, p.234).

Stake (2000 apud ALVES-MAZZOTTI, 2006) ainda define um caso como um sistema
delimitado cujas partes são integradas e as questões utilizadas envolvem relações complexas,
situadas e problemáticas. No caso desta pesquisa, entendo o estudo das dinâmicas de que
movimentam as ideias de música de uma turma da Oficina de Música como um caso. O
contexto se vê importante por possibilitar o envolvimento das crianças em atividades coletivas
e colaborativas onde são valorizadas as suas reflexões nas conversas em grupos e também
coletivamente, podendo ser acessadas as suas ideias de música. Os alunos expõem suas
opiniões e também são incentivados à tomada de decisões artísticas para construir suas
práticas, o que possibilita a contribuição de suas experiências e pontos de vista na dinâmica
que envolve a construção das ideias de música da Oficina.
Alves-Mazzotti (2006) expõe que para Stake, os estudos de caso podem ser do tipo
intrínseco, instrumental e coletivo. O estudo de caso intrínseco é utilizado quando o interesse
é por um caso particular, sem intenção de generalização, o caso apresenta interesse em si, não
tendo relação com outros casos. O objetivo, então, não é entender um fenômeno genérico. Já o
estudo de caso instrumental, é usado para compreender algo mais amplo, quando se acredita
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que ele pode oferecer insights sobre algum assunto ou para contestar generalização já aceita,
apresentando um caso diferente. O estudo coletivo é o estudo de alguns casos, podendo ser
instrumental e se acredita que a sua teorização ajudará a entender um complexo ainda maior.
Segundo Mazzotti (2006) as fronteiras entre esses tipos de estudos não são tão delimitadas,
pois comumente os pesquisadores buscam tanto o que é comum como o particular em cada
caso.
Este estudo foca a dinâmica de compartilhamento e transformação das ideias de
música das crianças nas aulas da Oficina de Música, que depende das experiências das
crianças em questão e dos acontecimentos nesta sala de aula. É, portanto, um objeto singular,
contextual. Por este motivo o avalio como um caso intrínseco. Entretanto, por advogar pela
escuta e observação atenta das crianças e de suas ideias de música este estudo pode ser visto
como do tipo instrumental.
A metodologia deste trabalho envolve a observação das aulas, conversas informais
provenientes dessas observações, entrevistas com as crianças e a documentação dos processos
de aprendizagem, incluindo a gravação das aulas observadas, um diário de campo e a
produção pelas crianças de cadernos de ideias de música, que registram as suas experiências
musicais.
Parte da metodologia deste trabalho se baseia na documentação dos processos de
aprendizagem em sala de aula, fundamentada nos trabalhos de Craft, Cremin e Burnard
(2008) e Kinney e Wharton (2008). As pesquisas no campo da aprendizagem criativa têm
ressaltado a importância de documentar as aprendizagens por diversas perspectivas visando
discutir, melhor identificar, definir e explicar o que é a aprendizagem criativa (BURNARD;
CREMIN; CRAFT, 2008; FELDMAN, 2008; SPENDLOVE; WISE, 2008). Deste modo,
Feldman (2008) afirma que se está contribuindo para a transformação das práticas e também
para a avaliação do que está sendo feito.
O termo documentação ganhou espaço nas discussões de forma internacional a partir
das experiências nas escolas primárias da Reggio Emilia21, no norte da Itália, nas quais a
pedagogia é fundamentada a partir da observação e registros que documentam os processos de
aprendizagem, deixando-os visíveis e envolvendo a participação das crianças no planejamento
e revisão das próprias aprendizagens. A partir desta experiência, o processo da documentação
passou a ser usado em muitos países, principalmente em pesquisas e pedagogias na educação
21

A partir da referência das escolas da Reggio Emilia, outras pesquisas foram desenvolvidas abrangendo
crianças com idades maiores, como relatado no livro Creative learning 3-11 and how we document it, editado
por Anna Craft, Teresa Cremin e Pamela Burnard.
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infantil. Na Inglaterra, políticas educacionais têm enfatizado os significados da documentação
da aprendizagem individual e em grupos, para observar, acessar e planejar apropriadamente,
usando câmeras, post-its, anotações e desenhos das próprias crianças e também gravações de
som (CRAFT; CREMIN; BURNARD, 2008).
A documentação nesta pesquisa não focará apenas os registros feitos em vídeo e papel,
mas também as experiências advindas das observações, entrevistas e conversas com as
crianças durante o período de acompanhamento das aulas. Tal qual a documentação como
abordagem pedagógica, interessa sobremaneira escutar as crianças e observar seus interesses,
preocupações e perspectivas com relação ao fazer musical em sala de aula. Kinney e Wharton
(2009) afirmam que a documentação torna visível a aprendizagem das crianças e as coloca no
centro da aprendizagem.

Tal abordagem, que se fundamenta na escuta atenta das crianças e na
observação de seus interesses e suas preocupações, concentra-se em registros
e comentários acerca de sua aprendizagem por meio de fotos, murais, vídeos
e vários meios de comunicação diferentes (KINNEY; WHARTON, 2009,
p.15).

Neste trabalho a intenção é envolver as crianças na pesquisa tanto na coleta como na
reflexão sobre os dados, como participantes e agentes ativos, buscando a sua perspectiva. A
turma pesquisada da Oficina de Música forma um grupo de aprendizes, acostumado a
trabalhar e refletir coletivamente sobre suas e outras produções. Nesta pesquisa procurei me
inserir neste grupo como participante sem perder a minha função como pesquisadora,
observadora. Como um projeto da universidade, a Oficina de Música do Muse articula além
da atividade de extensão, a formação de professores e também pesquisas para produção de
conhecimento na área de Educação Musical. Por este motivo, desde seu início em março de
2011, procura-se registrar todas as aulas para avaliação e pesquisa posterior. Assim, assistir
edições que mostram alguma atividade já realizada em sala ou apresentações é algo que as
crianças também já estão acostumadas. Deste modo, elas podem rever os trabalhos, avaliar em
conjunto o que foi feito, podendo ampliar seus conhecimentos.
O intuito desta pesquisa é utilizar a documentação para visualizar as aprendizagens e
as ideias de música das crianças, além de produzir materiais que deem suporte para as
conversas com elas, provocando a reflexão e o pensamento crítico, buscando acessar sua
perspectiva dos acontecimentos. Segundo Kinney e Wharton (2009) na abordagem da
documentação as crianças podem se envolver em conversas importantes com os adultos e
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outras crianças podendo estender suas ideias e pontos de vista. Assim, é de extrema
importância encorajá-las a reservar tempo para reflexão. “Permitir e encorajar as crianças a
reservar um tempo para considerar, pensar e apresentar suas ideias, opiniões e soluções para
problemas apresentados é fundamental nesta abordagem” (p.28). É um objetivo fazer que a
minha interferência contribua para ampliar a experiência musical das crianças, podendo fazer
com que discutam sobre o que fazem, conversem, reflitam e troquem ideias, como sugere
Griffin (2011).
Nesse sentido, Mardell, Otami e Turner (2008) argumentam que uma maneira de
promover a metacognição é conversar sobre os processos e a documentação por meio de
fotografias, vídeos, transcrições e exemplos de trabalhos, que podem dar suporte às conversas
que promovem a metacognição. Os autores argumentam que a documentação é a valorização
dos processos e trabalhos das crianças e que a aprendizagem ganha outra dimensão quando as
crianças percebem a sua valorização. “Documentando aprendizagens criativas em grupo, nós
estamos mandando mensagens importantes para os nossos estudantes” (MARDELL; OTAMI;
TURNER, 2008, p. 120). Este é um fundamento que orienta a coleta de dados da pesquisa.

2.2 DESENHO METODOLÓGICO DA PESQUISA

A partir da questão de pesquisa e da escolha do estudo de caso como formato
metodológico adotado, para poder acessar e analisar as dinâmicas que movimentam o
compartilhamento e transformação das ideias de música na Oficina, buscando a perspectiva
das crianças participantes, escolhi combinar algumas formas de coleta de dados. O desenho
metodológico previu, assim: a observação direta das aulas com registro em vídeo, entrevistas
com as crianças, e, a produção de registros pelas crianças das suas experiências musicais nos
cadernos de ideias de música para serem divididos em conversas com a pesquisadora. Um
esquema do desenho pode ser visto na figura 2, a seguir.
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Figura 2: Planejamento do desenho metodológico da pesquisa e coleta de dados

O desenho da pesquisa previu inicialmente a observação e registro em vídeo de
uma sequência de aulas de uma turma da Oficina de Música, durante todo o primeiro semestre
de 2012.

2.2.1 Observações e registros em vídeo
Vianna (2007) afirma que os estudos das relações em sala de aula são sempre estudos
complexos e que a observação é uma das mais importantes fontes de informações em pesquisa
qualitativa na educação. É preciso determinar o grau de influência que causará a presença do
pesquisador, definindo o tipo de observação, pois ele modifica o contexto. Segundo o autor,
uma estratégia é fazer com que a presença do observador faça parte do dia-a-dia do meio
observado, por este motivo a proposta foi o acompanhamento de todas as aulas desde o início
do semestre.
Segundo o autor, a observação participante se aplica quando se tem interesse no
significado do humano e na interação com as pessoas em contextos particulares. Dela pode
surgir teoria com ênfase na interpretação e compreensão. O processo de pesquisa costuma
seguir lógica aberta e flexível, porque requer constante redefinição do que é problemático a
partir dos dados coletados. A observação é uma abordagem usada em estudos de caso, com
planejamento, análise profunda e qualitativa (VIANNA, 2007).
Este autor explica que são as anotações cuidadosas que vão constituir os dados de uma
observação, assim, foi utilizado também um diário de campo. De acordo com Vianna (2007)
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devem-se registrar elementos que sejam importantes para os observados e o que parecem
importantes ao observador, além de reflexões que o observador faz deles. Segundo o autor é
importante preservar a sequência dos fatos, deste modo, as anotações devem ser feitas
imediatamente, quando for possível. Ele ressalta que é importante também anotar o que
precisa ser feito e impressões e sentimentos do pesquisador. Vianna (2007 apud Bailey 1994)
aconselha ao observador que anote: aquilo que ocorreu, quando ocorreu, em relação a quem
ou a quem ocorreu; quem disse; o que foi dito; que mudanças ocorreram.
Nesta pesquisa decidiu-se pela observação participada que, segundo Estrela (1994), é
do tipo naturalista, na qual o observador pode participar eventualmente de atividades, mas
sem deixar de lado o seu papel como observador. O autor explica que esta metodologia é
indicada para observação de aulas nas quais os alunos possuem autonomia nas atividades e a
aula não depende diretamente da ação do professor, como trabalhos em oficinas. O autor
sugere um esquema de observação no qual primeiro observa-se diretamente o aluno (ou um
grupo) de modo a permitir uma descrição comportamental coerente. Caso haja necessidade, o
observador formula sua interferência, que pode ser para ajudar os alunos ou para pedir-lhes
explicações. Neste caso são feitos questionamentos sobre o que está sendo feito com relação
aos modos, razões e fins imediatos. A intenção é saber ‘o como’, ‘o porquê’ e o ‘pra quê’.
“Visa-se, assim, o esclarecimento de pistas levantadas por observação direta (ou outros
processos) e o levantamento de novas pistas explicativas” (ESTRELA, 1994, p.35).
Essa metodologia proporciona que se consigam as opiniões do observado durante o
período que está centrado na sua ação, que podem ser diferentes dos relatos dados pela
lembrança. As suas opiniões podem ser confrontadas com as inferências do observador, o que
permite o estabelecimento de um esquema mais fiel dos comportamentos observados. Estrela
(1994) relata que por estar próximo da ação, neste envolvimento relativo, se obtém dados
variados e ricos, embora possam estar limitados por problemas específicos como: o interesse e
a motivação do observado para realização da atividade; satisfação em sua realização; imagem
que o aluno tem de si e dos outros; entre outros. Por isso, esses dados devem ser analisados
relacionando-os com a observação de todo o contexto.
Vianna (2007) e Loizos (2008) concordam ao expor que o registro em vídeo possui
papel comprobatório sendo relacionado aos dados coletados por outros métodos. Ele
argumenta que a gravação em vídeo auxilia no registro de dados quando a observação visa um
conjunto de ações humanas, algo complexo de ser descrito compreensivamente por um único
observador. E, situa a pesquisa em sala de aula como uma das situações onde se emprega o
registro em vídeo. Para Martin (2008), a melhor maneira de coletar dados das interações em
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sala de aula para análise dos comportamentos de crianças é o uso de gravações de áudio ou
vídeo. O autor acredita que não precisamos nos preocupar em interferir demasiadamente nas
interações e reações dos pesquisados, pois normalmente as crianças se adaptam rapidamente
com a presença de equipamentos de gravação. Nesta pesquisa, o registro em vídeo consiste
também num material para aulas posteriores, já que a turma está acostumada a refletir sobre
os seus trabalhos, e como material para dar suporte às reflexões e discussões nas entrevistas.

2.2.2 Cadernos de ideias de música
Com intuito de acessar as perspectivas das crianças sobre suas experiências musicais
foram utilizados diários individuais de registro das crianças, que chamamos de cadernos de
ideias de música, como também utilizados na pesquisa de Griffin (2009), Laurence (2010) e
Kinney e Wharton (2008). As crianças foram convidadas a participar da pesquisa fazendo
registros em cadernos largos e sem pauta que foram distribuídos no começo do semestre. A
proposta era que ao conversarem sobre seus apontamentos em aulas, ou nas entrevistas
filmadas, eles serviriam como material para promover discussões, nas quais as crianças
pudessem falar sobre suas ideias de música e suas experiências musicais como um todo.
Para acessar as perspectivas de três meninas sobre suas vidas musicais fora da escola,
Griffin (2009) entregou diários individuais que depois de algum tempo foram compartilhados
em conversa durante encontro filmado. Nos diários, que levaram o título “Eu e a Música”,
elas “foram convidadas a criar histórias, poemas, canções, memórias musicais, ilustrações,
colocar fotos, ou cortar e colar como meio de expandir suas experiências musicais” (p.167). A
autora relata que as meninas disseram gostar de usar os diários e que dividiram uma variedade
de ideias musicais com ela. A proposta do uso dos cadernos nesta pesquisa é baseada na
metodologia de Griffin (2009), convidando as crianças a fazerem colagens, pinturas, desenhos
e escrevam sobre o que pensam, inventam e gostam de música, registrando as suas
experiências, para que, nas entrevistas filmadas em pequenos grupos, dividam os seus
registros e conversem sobre as suas ideias.

2.2.3 Entrevistas
Para Martin (2008), as entrevistas são fontes de dados valiosos nas pesquisas sobre
aprendizagem criativa com crianças entre três e onze anos. O autor aconselha o uso de
perguntas do tipo ‘por que’ e ‘como’ para levar o entrevistado a elaborar suas respostas; e, o
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pesquisador pode incentivá-los a esclarecer e desenvolver melhor suas respostas com
perguntas do tipo ‘Por que você diz isso?’, ou ‘Por favor, explique o que você quer dizer’.
Nas entrevistas semiestruturadas as questões são formuladas de maneira flexível,
como um roteiro de tópicos buscando permitir que o sujeito entrevistado “discorra e verbalize
seus pensamentos, tendências e reflexões sobre determinado tema” (ROSA; ARNOLDI, 2008,
p. 30). As autoras explicam que esse tipo de entrevista evoca a verbalização do modo de
pensar das pessoas face aos temas focalizados e cada entrevistado tem a liberdade de abordar
com mais ou menos detalhes sua resposta. As entrevistas iniciais semiestruturadas foram
usadas para conhecer melhor cada criança, obter informações sobre os tipos de experiências
que possuem com música, e como percebem as atividades na Oficina e o trabalho em
grupos22.
Na pesquisa de Barrett e Smigiel (2007) foram feitas entrevistas com artefatos para
acessar a percepção de crianças e jovens sobre os significados e valor da música em suas
vidas. Os artefatos, objetos escolhidos pelos entrevistados, tinham relação com as suas
experiências musicais. Segundo as autoras, são objetos imbuídos de histórias e significados
individuais e assim são meios eficazes para promover conversas em torno do tema. Em sua
pesquisa os entrevistados levaram troféus, fotos, instrumentos musicais, pôsteres, entre
outros. Nesta pesquisa os cadernos de ideias de música cumprem essa função. As entrevistas
com artefatos foram planejadas como entrevistas de estimulação de recordação, também
chamadas de entrevistas de reflexão com vídeo, baseadas na metodologia do trabalho de
Beineke (2009), que se mostrou adequada na utilização e validação. O foco dessas entrevistas
foram os cadernos de ideias de música e vídeos editados pela pesquisadora, com recortes
mostrando os trabalhos que as crianças haviam realizados em grupos na sala de aula. Assim, a
entrevista foi realizada enquanto as crianças assistiam à sua própria produção em vídeo e
podiam recordar e refletir sobre os seus trabalhos, como explica Simão (2001), abaixo.
Essa metodologia consiste na reprodução,
vídeo de um episódio/aula gravado com a
espectador/ouvinte (geralmente docente
protagonizou) recordar e relatar os seus
durante o mesmo (p.108).

por meio de áudio e/ou
finalidade de permitir ao
ou o discente que o
pensamentos e decisões

Nas entrevistas de reflexão com vídeo foram discutidas questões relacionadas aos
trabalhos de composição, deixando, inicialmente, que elas comentassem o que quisessem, a
22

As questões norteadoras das entrevistas podem ser vistas nos Apêndices A e B do trabalho.
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partir de perguntas abertas, como: alguém gostaria de comentar alguma coisa? O que vocês
acharam da composição deste grupo? O que acharam da apresentação? Que podiam ser
seguidas por perguntas para que explicassem melhor como “o que você quis dizer com isso?
Ou pode explicar mais um pouco? A essas perguntas foram somadas questões
complementares quando julgou-se necessário: Como vocês pensaram a composição? Como
escolheram os instrumentos? Como combinaram o que tocariam? O que acharam de como
esse grupo utilizou os instrumentos?

2.3 PROCEDIMENTOS ÉTICOS

A decisão pela pesquisa na Oficina de Música do Muse se deu no final do segundo
semestre de 2011, por isso participei da elaboração do formulário de inscrição23 das crianças
na Oficina, para o ano de 2012, em conjunto com a equipe da Oficina composta pela
coordenadora, orientadora de estágio, estagiários e bolsistas, já que neste documento os pais
já são avisados da natureza do projeto que envolve a formação de professores e a realização
de pesquisas e por isso o uso de imagem por meio das gravações em vídeo das aulas além de
outros dados possíveis.
Foram estudados os procedimentos indicados para pesquisas com seres humanos a
partir do site do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da UDESC, ligado à
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. A Resolução 196/1996/CNS/MS24, foi o
documento usado como base para planejamento dos procedimentos éticos, que incluíram a
apresentação e explicação da pesquisa aos pais ou responsáveis e às crianças e a elaboração
do termo de consentimento livre e esclarecido. Este documento foi entregue aos pais em uma
reunião realizada no dia 5 de maio de 2012, junto a uma apresentação oral da proposta de
pesquisa e procedimentos a serem realizados. O termo de consentimento25 foi entregue em
duas vias, pedindo a autorização dos responsáveis para a participação das crianças na
pesquisa, o que inclui o uso de gravações, conversas e entrevistas e a utilização dos dados
coletados em forma de desenhos, fotos, filmagens e depoimentos para fins de publicação em
meio acadêmico-científico. O documento informava, também, os dados da pesquisadora e
orientadora para contato em caso de dúvidas, desistências ou questionamentos. A
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O formulário de inscrição para as oficinas está anexado como Apêndice C deste trabalho.
Documento disponível no endereço http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/677/resolucao_196_1996.pdf
25
O termo de consentimento pode ser visto no Apêndice D deste trabalho.
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apresentação da pesquisa às crianças havia sido feita anteriormente, no primeiro dia de aula,
dia 27 de março de 2012.
Em reunião e por escrito os pais foram informados das características da pesquisa e
seus direitos: da participação voluntária; do não envolvimento de riscos ou prejuízos de
qualquer natureza para as crianças; da possibilidade de desistência a qualquer momento; da
não existência de qualquer tipo de remuneração; e, da confidencialidade e privacidade dos
participantes, pelo uso de pseudônimos. Foi esclarecido que quaisquer informações podiam
ser solicitadas a qualquer momento e que, em caso de desistência, não havia a necessidade de
se justificarem.
Seguindo a resolução do Conselho Nacional de Saúde, esta pesquisa utiliza
pseudônimos para fazer referência aos participantes. As crianças e as professoras escolheram
seus pseudônimos em conversas com a pesquisadora e eles mantêm a relação de gênero dos
participantes. Foi interessante o fato de duas crianças quererem permanecer com os nomes
reais, que foram mantidos após autorização dos pais26. Kramer (2002) discute o uso de
pseudônimos nas pesquisas com crianças e questiona se as crianças têm sido mesmo ouvidas,
vistas e tratadas como sujeito de pesquisas. A autora diz ser problemático o fato de
defendermos o ato de dar voz às crianças, dando espaço a suas identidades e protegê-las,
usando pseudônimos e, desta forma, ocultarmos suas identidades. Porém, ela afirma que este é
ainda um procedimento importante de proteção dos participantes.

2.4 SÍNTESE DOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS

A observação começou na primeira aula da Oficina de Música, dia 27 de março de
2012, logo após a apresentação da pesquisa às crianças. Foram observadas dezesseis aulas no
primeiro semestre, uma apresentação de final de semestre para as famílias e amigos das
crianças e mais quatorze aulas no segundo semestre e uma apresentação final. De modo geral,
foram observadas as seguintes atividades: três atividades de composição em grupo - uma
composição de jogo de copos a partir de uma parlenda, uma composição instrumental a partir
do jogo de copos e uma composição livre; uma atividade de improvisação coletiva com
xilofones e metalofones; uma canção com jogo de copos27; e, três arranjos construídos em
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Uma lista com os pseudônimos escolhidos e as idades das crianças pode ser vista no Apêndice E.
“Marinheiro encosta o barco” é uma roda de verso tradicional, registrada e proposta com jogo de copos no
livro “Lenga la Lenga jogos de mãos e copos” de Viviane Beineke e Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas.
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aula com canto e percussão - um samba de roda28, uma peça de percussão com ritmo Olodum
e um rock sobre a peça We will rock you. As filmagens foram feitas por mim, caminhando
com a câmera pela sala, outras vezes, nas atividades em grandes grupos, a câmera foi utilizada
apoiada a um tripé. As observações continuaram no segundo semestre porque a professora
previa uma atividade de composição livre, que as crianças esperavam ansiosas; também,
porque as crianças, após conhecerem melhor a pesquisadora, começaram a trazer com mais
frequência seus cadernos para compartilhar e, porque a pesquisadora gostaria de acompanhar
a gravação de um CD, que motivava muito o trabalho das crianças.

Figura 3: Esquema da coleta de dados

Entre as dezesseis crianças que permaneceram na Oficina até o final do primeiro
semestre, treze fizeram apontamentos nos seus cadernos de ideias de música e levaram para
aula e/ou entrevistas. O interesse e envolvimento foram bastante variados, acontecendo de três
crianças levarem o caderno com frequência, outras eventualmente e umas só quando lhes foi
pedido. A escolha de formas variadas de interação com as crianças e de coleta de dados
mostrou-se fundamental, pois percebemos que algumas crianças se sentiram mais à vontade
para dividir seus pensamentos em aula, enquanto outras preferiram dividir pensamentos sobre

28

“Moinho da Bahia” é um samba de roda tradicional.
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suas experiências nos cadernos e entrevistas. Os cadernos eram fotografados toda vez que as
crianças os levam para compartilhar.
Foram realizadas cinco entrevistas semiestruturadas iniciais no mês de maio: duas
delas individuais, duas em dupla e uma em grupo; e, quatro entrevistas de reflexão
retrospectiva, no mês de junho, com o uso de vídeos editados das aulas e dos cadernos de
ideias de música, como artefatos para promover conversas29. A edição das gravações assistida
nas entrevistas de estimulação de recordação mostravam as duas composições de cada grupo
realizadas até aquele momento, a composição com parlenda e copos e, depois com parlenda e
instrumentos.
As entrevistas foram realizadas na universidade, em horários alternativos précombinados com os pais por e-mail. As entrevistas foram realizadas, quando possível, na sala
onde acontece a Oficina e em outras duas salas que estavam disponíveis no horário
combinado com os pais. Todas as entrevistas foram filmadas e para as entrevistas de reflexão
com vídeo foram utilizados tela e aparelho data show presentes nas salas, para projeção das
edições feitas por mim.
As crianças levaram seus cadernos, pôsteres de ídolos, celulares e aparelhos de mp3
com músicas que gostam. Quando as entrevistas foram realizadas na sala de aula da Oficina,
as crianças quiseram tocar flauta doce e piano mostrando o que sabiam fazer. Uma menina
levou um violão e tocou algumas músicas que aprendeu na aula de violão e outras músicas
que aprendeu sozinha. As crianças quiseram também mostrar vídeos dos seus ídolos no
YouTube. Assim, quando foi possível devido ao tempo, todos assistiram e comentaram, como
faziam também na aula ao assistirem um vídeo. O vídeo utilizado para reflexão retrospectiva
foi assistido e as crianças deram as suas opiniões, refletiram em conjunto e discutiram as
composições feitas até aquele momento.

2.5 ANÁLISE DOS DADOS

Durante a coleta de dados a as filmagens foram armazenadas em um HD externo e
organizadas em uma pasta com número e data da observação e foi sendo construído um
quadro que mapeou as principais atividades e acontecimentos de cada aula observada30. As
29

Uma tabela com a sequência das entrevistas, suas siglas, as crianças participantes e as datas em que foram
realizadas encontrasse no Apêndice G deste trabalho e um cronograma com os tópicos conversados no Apêndice
H.
30
Quadro com mapa das aulas e atividades está anexado no Apêndice I.

50

filmagens das entrevistas também foram salvas em pasta digital no HD, identificadas pelas
datas de realização e crianças participantes. Foi construído também um quadro das entrevistas
contendo a data, o nome dos participantes, o tipo de entrevista e principais assuntos
abordados, que também foi preenchido à medida que aconteciam os encontros31.
Após o período de coleta de dados, as entrevistas e os momentos de análise crítica
coletiva gravadas foram transcritos. As transcrições foram impressas e nas margens do texto
foram feitas anotações marcando os assuntos abordados que tinham relação com a questão e
as perguntas de pesquisa, assim como outros temas que revelavam a perspectiva das crianças
sobre os trabalhos em sala de aula. Foram feitas marcações em com canetas coloridas, cada
cor identificando um tema diferente e depois foram formuladas categorias de codificação que
englobassem os assuntos já selecionados, como indicado por Bogdan e Biklen (1994). “As
categorias constituem um meio de classificar os dados descritivos que recolheu [...], de forma
que o material contido num determinado tópico possa ser fisicamente apartado dos outros”
(p.221).
Os cadernos de ideias de música foram fotografados todas as vezes que as crianças os
compartilharam com a pesquisadora em aulas e entrevistas. As fotos foram feitas com fichas
que identificaram o nome das crianças e a data de compartilhamento. As fotos digitais foram
separadas em pastas no computador, uma para cada criança. Foi feito então um levantamento
dos conteúdos presentes e redução dos dados, separando e anotando tópicos recorrentes para,
posteriormente, separar dali categorias de análise. Essa primeira redução dos dados foi
redigida em arquivo de texto e depois cruzada com as categorias provenientes das entrevistas.
A análise continuou por todo o período da escrita, quando ao trabalhar com os dados já
pré-organizados, foram percebidas outras relações antes não vistas.

31

O quadro das entrevistas encontra-se no Apêndice G.
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PARTE II: DINÂMICAS DE MOVIMENTAÇÃO DAS IDEIAS DE MÚSICA

O objetivo desta pesquisa é documentar e analisar as dinâmicas que movimentam as
ideias de música de crianças em uma turma da Oficina de Música. A pesquisa investiga como
e quando são acionados esses processos de compartilhamento e transformação das ideias de
música, que acontecem a partir das interações na comunidade de prática e aprendizagem
formada pela turma, nas relações entre as crianças e delas com as professoras e, também, a
partir das experiências musicais que as crianças possuem fora do âmbito da Oficina.
Esta Oficina é oferecida como projeto de extensão promovido pelo Grupo de Pesquisa
Música e Educação (MUSE), vinculado ao Departamento de Música e ao Programa de PósGraduação em Música da Universidade do Estado de Santa Catarina32 (UDESC), em
Florianópolis. O projeto articula atividades de extensão, pesquisa e formação de professores,
oferecendo atividades musicais para crianças da comunidade, espaço de pesquisa e, de
atuação para a formação de licenciandos do curso de licenciatura em música da instituição.
No ano de 2012, quando foi realizada a pesquisa, o projeto atendeu três turmas de
musicalização, cada uma com em média quinze crianças, com idades entre cinco e doze anos,
e, em cada turma as aulas foram ministradas em conjunto por um aluno bolsista do projeto e
um estagiário.
As aulas da Oficina de Música são semanais, com 1h e 15min de duração, e acontecem
no Laboratório de Educação Musical33, uma sala no Departamento de Música equipada com
vários instrumentos de percussão, como xilofones, metalofones, alguns tipos de tambores,
triângulos, chocalhos, além de flautas doces, dois pianos de armário, e instrumentos
construídos com materiais alternativos. A sala tem em torno de 25m² e possui, ainda,
computador com acesso à internet, tela e aparelho de data show. Em 2012, quando foi
realizada a pesquisa, a turma pesquisada tinha dezoito crianças, sendo que dez já
frequentavam há um ano a Oficina de Música. Durante a pesquisa as crianças estavam com
idades entre seis e onze anos.
Na turma pesquisada as aulas foram ministradas pelas professoras Letícia e Olívia,
ambas estudantes do curso de Licenciatura em Música. Letícia estava cursando os dois
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No período da pesquisa, o programa de extensão era coordenado pela professora Regina Finck Schambeck; a
Oficina de Música era coordenada pela professora Viviane Beineke e a orientação dos estágios era realizada pela
professora Gabriela Flor Visnadi e Silva; todas professoras do Departamento de Música da UDESC.
33
Em apenas uma das aulas observadas foi utilizada, também, uma sala em frente a esta, para que alguns grupos
pudessem ensaiar suas composições separadamente, sem que houvesse muita interferência dos sons produzidos
pelos colegas.
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últimos semestres do curso, era bolsista do projeto e já acompanhava a turma há um ano.
Letícia é cantora, tendo já trabalhado em musicais e atua como professora de música para
crianças de 1 à 11 anos de idade em escolas da região. Olívia estava no terceiro ano do curso,
quinto e sexto semestres, e era estagiária na turma pesquisada, além de atuar como bolsista em
outra turma do projeto. Olívia é também cantora, trabalhando com canto popular e lírico, e
integra grupo vocal lírico importante do estado. Em parte das aulas do primeiro semestre
estava presente também Carmem, que era bolsista da terceira turma do projeto e estava
acompanhando as aulas para conhecer melhor a dinâmica das Oficinas. Carmem era aluna da
terceira fase do Curso de Licenciatura e ainda não tinha experiência docente34.
Na sequencia são apresentadas algumas informações sobre as crianças participantes da
turma pesquisada da Oficina que foram coletadas por meio da ficha inscrição na oficina,
preenchida pelos pais no momento da matrícula, e, das conversas que tivemos durante a
pesquisa35. A maior parte das crianças que entraram em 2012 era menor que as outras: Rosa,
Murilo, Helena, Lara, Maria Eduarda e Mathias tinham entre seis e oito anos de idade; tendo
sido de início uma preocupação das professoras a recepção da turma com relação a estas
crianças36. No começo algumas delas formaram um grupo separado, mas aos poucos,
integraram outros grupos e percebeu-se nas conversas coletivas que elas tinham sido
acolhidas, sendo ouvidas e incentivadas nos seus trabalhos.
Das dezoito crianças, provenientes de bairros variados da grande Florianópolis, apenas
três crianças estudavam em escolas públicas municipais, o restante frequentava escolas
particulares. As crianças frequentavam nove escolas diferentes, sendo que sete estudavam em
uma mesma escola particular num bairro próximo à universidade, seis no quarto ano e uma no
segundo. A turma é formada, portanto, por grupos de crianças que possuem relações fora do
ambiente da Oficina: Beatriz e Rosa são irmãs, assim como Caio e Kal; Selena e Aline são
primas; Bruno é vizinho e amigo de Caio e Cal; e, Selena, Dora, Beatriz e Tina são amigas e
colegas de escola de João, Hector e Rosa.
De toda a turma, dez crianças informaram terem aula curricular de música na escola.
Sete delas na mesma escola onde estavam aprendendo a tocar flauta doce no momento da
pesquisa. As crianças estavam animadas por tocarem algumas músicas na flauta, sabem
encontrar e executar as notas no instrumento e estão aprendendo a ler partituras. Manuela e
34

A atuação das professoras da Oficina de Música não é o foco da pesquisa, mesmo porque ainda são estudantes
e sua atuação é orientada por equipe da Universidade. Destaca-se a importância de projetos dessa natureza para a
formação de educadores, articulando ensino, pesquisa e extensão na Universidade.
35
Como os encontros eram semanais e além das entrevistas não foi possível maior contato com as crianças, não
se teve acesso a informações mais detalhadas sobre o seu contexto sociocultural.
36
No Apêndice E encontra-se uma tabela com os pseudônimos das crianças participantes e suas idades.
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Aline, que estudam na mesma escola particular, contaram terem aulas de música e fazerem
atividades variadas com canto e percussão, mas alegaram não trabalharem em pequenos
grupos na escola, ressaltando essa como uma diferença com relação às aulas da Oficina.
Bruno, Tina e Rosa contaram terem tido aulas particulares de instrumento, guitarra e violão.
Porém, algumas crianças possuem contato com outros instrumentos, Tina disse aprender
músicas no piano com a sua avó; Manuela com sua mãe, e, Dora possui um teclado em casa.
Durante a pesquisa, as dinâmicas das aulas na turma envolveram atividades de
apreciação, execução e composição. Foram realizadas atividades com canto e instrumentos;
arranjos coletivos; jogos de imitação em roda, com percussão corporal ou com instrumentos;
e, composições em pequenos grupos. Essa estrutura geral das aulas faz parte dos princípios
que orientam o projeto da Oficina, que tem como proposta valorizar o fazer musical das
crianças, buscando proporcionar um fazer musical significativo em práticas coletivas e
atividades criativas, envolvendo diferentes modalidades de prática musical e reflexões críticas
das próprias crianças, para que apreciem e analisem tanto a própria produção como outras
para eles apresentadas.
Neste trabalho, assim como na Oficina, são consideradas atividades de composição as
atividades que permitem aos alunos experimentar e criar, sendo proporcionado espaço para a
tomada de decisões musicais, como também discutido por Swanwick (2003), St. John (2006),
Narita e Azevedo (2008), e Beineke (2009). Dessa forma, as atividades de composição
incluem a criação de arranjos, pequenas ideias melódicas e rítmicas, como a musicalização de
um texto ou a criação de um jogo rítmico com copos, sem a necessidade de registro em
notação musical.
Foram observados seis conjuntos de atividades, que envolveram apreciação, execução
e composição musical. Os conjuntos englobaram atividades principais e outras menores, como
fazer um eco rítmico, um aquecimento vocal, brincadeira de percepção sonora, assistir um
vídeo relacionado ao tema, refletir sobre a atividade e ensaiar. O primeiro conjunto de
atividades envolveu o trabalho com uma canção tradicional de samba de roda, Moinho da
Bahia. As crianças fizeram apreciação de um vídeo com pessoas tocando e dançando um
samba de roda; aprenderam a tocar o ritmo característico das palmas37 que costuma
acompanhar as canções do gênero e executaram um arranjo coletivo proposto pelas
professoras com atabaques, ganzás e agogôs.
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As palmas estudadas em aula foram dessa forma
Edgard Rocca, intitulado Ritmos brasileiros e seus instrumentos de percussão.

como indicado no livro de
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O segundo conjunto incluiu o aprendizado de duas canções com jogo de copos
Marinheiro encosta o barco38, com duas vozes de copos, e Bate o Monjolo39, e foi finalizado
com o trabalho em pequenos grupos, no qual as crianças criaram um jogo de copos para uma
parlenda que escolheram entre algumas sugestões das professoras. As composições foram
apresentadas na terceira aula e a turma fez uma análise crítica em conjunto sobre suas
produções.
Na quarta aula foi introduzido um trabalho com xilofones, terceiro conjunto de
atividades, no qual, primeiro, a professora Olívia propôs um arranjo com xilofones, tambores
e flautas para executarem e depois foi sugerido que as crianças experimentassem adicionar o
xilofone nas suas composições anteriores, com parlenda e jogo de copos. Na aula seguinte a
professora Letícia propôs uma atividade de improvisação com xilofones e escala pentatônica e
depois as crianças continuaram a trabalhar nas suas composições em pequenos grupos,
pensando em partes para instrumentos. Assim, no final da sexta aula apresentaram as
composições para o grupo, assistiram um vídeo das apresentações das suas composições com
os copos e fizeram uma análise crítica em conjunto sobre os trabalhos.
Na sétima aula, os pais participaram para serem apresentados à proposta da Oficina e
da pesquisa aqui relatada. A aula começou com a exposição destas propostas e depois crianças
e pais participaram de uma atividade com a canção Vale-pata-zum40 com percussão corporal e
a criação de arranjo com instrumentos em pequenos grupos. Na oitava aula foi retomada a
canção e introduzido o quarto conjunto de atividades que incluiu a aprendizagem do ritmo
Olodum. Nas aulas que seguiram até o final do semestre as crianças assistiram a vídeos do
Olodum, refletiram em grupo, aprenderam o ritmo primeiro com percussão corporal, depois
nos tambores, tamborins e ganzás e ensaiaram duas músicas para a apresentação de final de
semestre – Moinho da Bahia e Marinheiro encosta o barco.
No segundo semestre as aulas começaram com uma reflexão sobre as apresentações
que tinham feito, a partir de gravações em vídeo. Depois, a turma começou a trabalhar um
arranjo para a música We will rock you41, sugerida pelas próprias crianças, principal atividade
do quinto conjunto de atividades. Fizeram um arranjo coletivo com flauta doce, percussões e
canto, que tinha partes diferentes e foi regido pela professora Olívia; depois, a turma assistiu
um vídeo com crianças tocando essa mesma música e fez comentários sobre a versão. Esta a
38

Marinheiro encosta o barco é uma roda de verso tradicional proposta com jogo de copos no livro “Lenga la
lenga: jogos de mãos e copos” de Viviane Beineke e Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas (2006).
39
Bate o Monjolo é um brinquedo cantado tradicional sugerido com jogo de copos no livro “Lenga la lenga:
jogos de mãos e copos”.
40
Canção Vale-pata-zum é tradicional da América Latina, encontrada às vezes como bale-bale-pata-zum.
41
Música de Brian May gravada pelo grupo Queen em 1977.
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atividade teve duração de duas aulas, mas foi retomada no final do semestre para prepararem
o arranjo para apresentação.
O sexto conjunto de atividades acompanhado envolveu a composição musical em
grupos, mas, desta vez, sem pontos de partida. Algumas crianças haviam pedido para fazerem
suas musicas próprias ‘do zero’, e a professora disse que essa atividade era parte do
planejamento. Permeou o trabalho com essas composições o aprendizado de uma canção de
carimbó, Dona Maria42, trazida pela professora Olívia e trabalhada com canto e percussão, e a
apreciação de Sai Preguiça43, com intuito de construir um arranjo coletivo para apresentação
de final de ano. Na atividade de composição, três crianças quiseram compor individualmente,
era uma novidade que parecia trazer um desafio animador a elas. As músicas O relógio de
Beatriz; O piano não tem fim de Rosa e Floripa de Dora, se juntaram às composições Sistema
de Som, de Bruno, Manuela, Caio e Kal; Nossa Vida é assim, de Aline, Tina e Selena; e,
Vamos sair pra brincar de Helena e Lara. Na última aula observada as crianças estavam
fazendo gravações de algumas composições e do samba de roda trabalhado no primeiro
semestre para o CD da Oficina de Música Composições Entre nós II44, com registros de
trabalhos das três turmas do projeto da Oficina.
Além da observação das aulas, a coleta de dados da pesquisa contou com algumas
entrevistas com as crianças e com a produção dos cadernos de ideias de música, nos quais
elas registraram voluntariamente suas experiências com música. As crianças fizeram
anotações, desenhos e colagens que refletiam o que desejavam dividir com a pesquisadora e
com os colegas sobre sua relação com música. Por meio dos cadernos as crianças contaram de
variadas formas como é sua relação com música, apresentando anotações sobre atividades na
Oficina, com desenhos de instrumentos e registros de canções ou composições suas; relatos de
experiências fora da oficina, como canções que tocam ou ouvem na escola ou em casa; listas
de preferências musicais; e, letras de canções que compuseram durante o período.
A análise que se segue focará, portanto, os espaços que apresentaram dinâmicas de
movimentação das ideias de música das crianças, primeiramente os registros dos cadernos,
refletindo sobre as dinâmicas que eles proporcionaram, do individual ao coletivo e depois, o
espaço da Oficina e seus muitos momentos de movimentação de ideias de música. A análise
destes momentos proporcionados pela Oficina será feita tendo as atividades de composição
42

Canção Dança do Carimbó (que as crianças chamavam Dona Maria) é de Pinduca.
Sai Preguiça é uma canção de Maria Celeste da Silva gravada pelo grupo Palavra Cantada nos CD “Canções
do Brasil”, de 2001 e “Palavra Cantada 10 anos”, de 2004.
44
Desde o ano anterior as turmas da Oficina produzem um CD que é lançado no final do ano com registros dos
trabalhos feitos em sala de aula, com arranjos coletivos e composições feitas pelas crianças. Em 2011 as turmas
gravaram o CD “Composições entre Nós” e, em 2012, o CD “Composições entre nós II”.
43
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como eixo central, permeadas pelos momentos de execução e apreciação de repertórios
variados. As entrevistas contribuem com informações nestas duas instâncias, cadernos e
Oficina, que serão analisadas separadamente, sem perder de vista que existem intersecções
entre elas. Interessa-nos refletir sobre o que movimenta as ideias de música na sala de aula e
quando isso acontece.
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3 AS CRIANÇAS E SEUS CADERNOS DE IDEIAS DE MÚSICA

Buscando acessar as perspectivas das crianças sobre as suas experiências musicais foi
proposta a produção individual de cadernos de ideias de música, como um meio das crianças
fazerem registros e apontamentos sobre o que vivem, pensam e produzem em música,
voluntariamente. Os cadernos foram entregues no final da quinta aula para as crianças e por
todo o período de observação eles fizeram registros que eram mostrados em aulas ou
entrevistas, de acordo com a sua vontade. As crianças receberam os cadernos de ideias de
música com animação e foram logo perguntando se podiam colocar fotos de ídolos, músicas
preferidas e poemas de sua autoria. Os cadernos entregues tinham capa parda e páginas
brancas sem pauta, para que tivessem total liberdade para seus apontamentos e os primeiros
compartilhamentos apresentaram desenhos e colagens que fizeram nas capas, para identificálos e personalizá-los.
Alguns cadernos eram levados frequentemente às aulas e suas anotações foram
compartilhados com a pesquisadora e também com os colegas e professora, outros estavam
presentes com menos frequência; e, também nas entrevistas de reflexão as crianças levaram os
cadernos e compartilharam seus apontamentos e ideias no grupo. Os cadernos apresentaram
desenhos, anotações, colagens, muitos foram enfeitados com adesivos, escritos com canetas e
lápis coloridos. Das dezoito crianças que iniciaram a oficina, treze fizeram algum registro em
seu caderno.
Destes cadernos, dois não apresentaram registros relacionados a experiências
musicais, os de Caio e Kal. Estes meninos quiseram fazer apenas desenhos de personagens de
animações da TV, e os compartilharam em uma entrevista coletiva e também em algumas
aulas. Os outros cadernos de dois meninos, Bruno e João, e nove meninas, Beatriz, Rosa,
Selena, Dora, Manuela, Lara, Aline, Maria Eduarda e Helena apresentaram anotações
relativas a vivências musicais e são os cadernos que serão analisados a seguir. As crianças
fizeram usos variados dos cadernos de ideias de música, alguns anotando ocasionalmente
alguma atividade da aula, fazendo desenhos, textos e quadrinhos nem sempre relacionados
com experiências musicais; outros registrando sua experiência dividindo seus gostos e
preferências musicais e aprendizados e, outros ainda, fazendo apontamentos das suas
experiências dentro e fora de ambientes formais, registrando suas expectativas e suas
composições musicais.
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Duas meninas planejaram o conteúdo e apresentação dos registros, página por página,
mesmo que o seu uso não tivesse nenhuma obrigatoriedade. Selena e Rosa dividiam suas
reflexões sobre as escolhas de o quê poderiam colocar e mostravam com frequência o que
faziam. Já Dora e Beatriz usaram o caderno próximo da maneira que se usa um diário,
registrando seu gosto musical e experiências com música dentro e fora da Oficina como que
as confidenciando à pesquisadora. Selena planejou querendo que nada faltasse e completou o
caderno fazendo uma seção de agradecimentos que tinha a sua mãe, por lhe apoiar; a
professora da turma, por ter lhe ensinado; e, a pesquisadora, por ler o seu ‘livro’. Ela escreveu
que tudo o que havia escrito era verdade e que achava importante mostrar o que sente pela
música. Rosa planejou o seu caderno colocando muitos desenhos e composições. Em uma
parte do caderno, nas páginas da direita, ela fez desenho de algum instrumento, enquanto na
página ao lado, à esquerda, ela foi completando com composições para cada instrumento,
alguns inclusive com partituras por ela esquematizadas.

3.1 REGISTROS DE EXPERIÊNCIAS MUSICAIS

Entre os cadernos, sete traziam anotações sobre atividades realizadas na Oficina.
Como os relatos no caderno de João, em tom orgulhoso, que contam sobre dois trabalhos em
pequenos grupos: “Hoje eu e o Hector tocamos xilofone e batucada” ou, “Hoje fizemos uma
apresentação, eu o Hector e o Mathias. Eu na batucada, o Hector no tambor e o Mathias no
tamborim”. No seu primeiro registro Manuela escreve: “Na aula tocamos tambor e
‘chucalho’. Batemos palma e fizemos um jogo de copos”. Bruno também relatou a atividade
de composição (fig.4): “O que eu fiz hoje: ‘treinamo’ a nossa música, toquei ‘estilofone’
[xilofone], inventei um toque e toquei tambor”.
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Figura 4: Registro no caderno de Bruno (10 anos e 3 meses) com relato de atividade da Oficina.

Nos cadernos de Rosa muitos registros aparecem como desenhos45. Ela desenhou
meninas tocando instrumentos que ela mesma tocou e fez uma página com os instrumentos
que havia conhecido na Oficina e seus nomes (fig. 5). Seu segundo caderno começa com um
desenho de uma atividade que fizeram no início de algumas aulas do segundo semestre, uma
brincadeira de percepção sonora e espacial usando o jogo cabra-cega com instrumentos (fig.
6).

Figura 5: Registro no caderno de Rosa (6 anos e 9 meses) com desenhos de instrumentos da Oficina e de
meninas tocando tantan e xilofone.

45

Rosa teve dois cadernos de ideias de música, pois pediu à pesquisadora outro caderno quando já havia
preenchido todas as páginas do primeiro e continuou fazendo registros no novo caderno.
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Figura 6: Registro no caderno de Rosa (7 anos e 3 meses), com desenho da brincadeira ‘cabra cega com
instrumentos’.

Outras crianças desenharam os instrumentos da Oficina nos seus cadernos, como
Beatriz, que fez uma menina tocando ganzá e xilofone; João desenhou um xilofone na capa de
seu caderno e Lara, flauta, tambor e pequeno carrilhão, sob o título “Gosto de:”. Beatriz e
Dora escreveram a parlenda escolhida pelo grupo que participaram, anotaram músicas
trabalhadas na oficina, e, Beatriz, inclusive, registrou a presença da pesquisadora. “A aula foi
muito legal. Tocamos xilofone, ganzá e usamos copos e a Ceci ficou filmando” (fig. 7)46.

46

Beatriz escreveu ‘Ceci’ referindo-se à pesquisadora, Cecília, que filmava suas observações das aulas.
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Figura 7: Registro de Beatriz (8 anos e 11 meses) da parlenda escolhida para elaborar uma composição.

No segundo semestre, quando começaram a fazer um arranjo coletivo para a música
We will rock you, Beatriz fez um apontamento comemorando a mudança de gênero no
repertório, indicando estar cansada de tocar sambas, com a frase “A música na aula agora é
ROCK, chega de samba” (como mostra a fig.8)47. Beatriz registrou uma parte do arranjo que
tocava com a flauta no refrão, colocando o nome das notas e repetições. A turma não tocava
samba desde maio e nenhuma criança, nem mesmo Beatriz, reclamou que tocassem samba
demasiadamente na aula durante as observações, mas eles pareciam valorizar a atividade de
arranjo da nova música, mostrando estarem orgulhosos por tocar esse gênero, que parecia ter
a eles status diferente.

47

Transcrição da figura 8: “‘Wiell’ rock you [título]. Flauta: sol, fá, mi, ré, mi, mi, mi, mi  refrão. Música na
aula, agora é um ROCK SAMBA. Chega de Samba”.
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Figura 8: Registro no caderno de Beatriz (9 anos e 2 meses) sobre a mudança de repertório na aula da Oficina.

Uma das meninas fez anotações sobre atividades que gostaria de fazer na Oficina e
mostrou para professora (fig. 9)48.

Figura 9: Registro no caderno de Selena (9 anos e 9 meses) com relação de atividades que gostaria de realizar
na Oficina.
48

Transcrição da figura 9: “Ideias para a aula de música: - relembrar as músicas do ano passado; - fazer grupos e
compor; - inventar jogos de copos; - inventar jogos corporais”.
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A próxima figura49 (fig.10) é um dos exemplos que mostra como as crianças
compartilhavam os cadernos, pois alguns registros davam ideias para outras crianças de
apontamentos que também poderiam fazer. Mesmo assim, o que se percebeu, é que nunca era
uma cópia, mas uma apropriação pessoal da ideia. Assim, o caderno de Beatriz também
apresentou, posteriormente, suas sugestões de atividades para as aulas Oficina.

Figura 10: Registro com sugestões de atividades para a Oficina no caderno de Beatriz (9 anos).

Experiências musicais provenientes de outros espaços além da Oficina também
apareceram em cinco cadernos. Beatriz e Dora escreveram músicas que estão tocando na
flauta na aula de música que têm na escola, como Frère Jacques50, O trem maluco51, Brilha
brilha estrelinha52 e Tributo aos Mamonas53. Elas colocaram o título das músicas e o nome
das notas que tocam em sequência na flauta. As meninas que estudam nessa escola estão
animadas em aprender a tocar flauta doce, porém, esses registros não parecem ser apenas para
contar o que fazem na aula de música da escola, mas se relacionam com um processo
dinâmico de aprendizagem das crianças que vai além do momento da aula na escola. Elas
percebem que podem tocar a mesma coisa em outros instrumentos; e, como sabem produzir
sons podem, também, ‘tirar’54 outras músicas que gostam. Em uma página, logo abaixo das
músicas Brilha, brilha estrelinha e Tributo aos Mamonas Beatriz escreveu: “Duas músicas
fáceis de tocar na flauta, que dá pra pegar as notas e tocar em outro instrumento”.
49

Transcrição da figura 9: “Sugestões: fazer um jogo de copos para toda a turma, um karaoq [karaokê] para os
pais; gravar no CD do final do ano a música que cada um compôs”.
50
Canção de ninar francesa, que possui versões em vários idiomas.
51
O Trem Maluco é uma canção de domínio público.
52
Brilha brilha estrelinha é a versão brasileira de Twinkle Twinkle Little Star, canção de ninar inglesa, que
nasceu da combinação da canção francesa Ah, vous dirai-je Maman com o poema A estrela de Ann e Jane
Taylor.
53
Tributo aos mamonas é uma música de autoria do professor de música da escola que as meninas frequentam.
54
Informalmente usamos a palavra ‘tirar’ quando conseguimos tocar uma música já existente explorando um
instrumento e buscando a melodia conhecida.
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Beatriz colocou isso em prática na aula que trabalharam com xilofones (1OBS5).
Enquanto a professora organizava a turma, ela tocou O trem maluco no xilofone mostrando
aos colegas e disse que tinha recém aprendido, pois sabia tocar na flauta. Em uma entrevista,
Tina contou que toca uma mesma música no piano, no violão e na flauta, pois sabe suas notas
e assim pode tocá-las em outro instrumento. Ela relatou que, com suas amigas, ‘tiraram’
músicas que gostam e, quando uma já tirou pode ensinar a outra, como explica no excerto de
entrevista abaixo. Tina disse que foi uma amiga sua que lhe ensinou a tocar uma música do
grupo Black eyed peas55 na flauta.
Tina: Não. Não aprendi na escola. As minhas amigas me ensinaram. A gente
vai passando música uma pra outra. Eu aprendi esta daí com a [nome de uma
amiga].
[...]
Pesquisadora: E como é que vocês ensinam umas pras outras?
Tina: A gente mostra assim na flauta, é que cada uma tem a sua flauta. Ai ela
mostra assim na flauta dela e eu tento aprender e eu consigo... tem umas
músicas que eu não preciso escrever, mas outras eu preciso. (E1, p.10).

Observou-se também, em diversos momentos das aulas, as crianças procurando
melodias familiares no piano e nas flautas. Isso mostra como a partir de ferramentas que lhes
são ofertadas, a partir do domínio de alguns materiais e do desenvolvimento de algumas
habilidades, as crianças podem exercer a sua própria agência. Podem desenvolver seu
aprendizado por si só ou com amigos e ter controle, como agente ativos dos seus processos de
aprendizagem.
Como na escola já estão tendo elementos básicos sobre notação as crianças fizeram
muitos desenhos de colcheias, claves de sol e pentagramas. Manuela escreveu letras de
músicas que gosta, entre elas, umas que aprendeu na escola e outras que ouve em casa. Lara
escreveu uma canção relacionada à brincadeira com corda de pular “Um homem bateu em
minha porta e eu abri...” e relatou ter tocado flauta na casa de seu primo. “Hoje eu fui na casa
do meu primo e ele tem uma flauta. Eu fiquei tocando e tocando, eu aprendi o dó-ré-mi-fasol-lá-si-dó” (fig. 11).

55

Black eyed peas é um grupo estadunidense formado na década de 90 que combina hip hop, R&B e música
eletrônica.
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Figura 11: Registro no caderno de Lara com relato de uma experiência musical de Lara (8 anos e 3 meses) fora
da Oficina.

Lara não tem aula de música na escola e teve contato com o instrumento na Oficina,
seu registro de experiência, assim como os dos colegas que fizeram apontamentos de
atividades da oficina e de fora, focam experiências que gostaram e que foram para eles
significativas. As crianças não tinham a obrigatoriedade de registrar o que se passava na
oficina ou fora dali, então, esses registros espontâneos apresentam o que queriam
compartilhar.

3.2 COMPOSIÇÕES NOS CADERNOS DE IDEIAS DE MÚSICA
Dos cadernos compartilhados, sete apresentaram anotações de composições feitas em
aulas. Os cadernos de Selena, Beatriz, Rosa com composições que fizeram em casa e
registraram nos cadernos; os cadernos de Beatriz, Dora, Bruno com as composições sobre as
parlendas; o de Rosa, com arranjo para música trabalhada em aula; e, de Lara, Aline e Selena,
com as letras das composições ‘livres’ que fizeram no segundo semestre. Nesta atividade, as
crianças decidiram registrar as composições no caderno para recordarem o que haviam
combinado de uma aula para outra, e também no dia da gravação. Já Rosa fez a anotação de
um arranjo que fez em aula para a música Dona Maria. A turma aprendeu esta música com
percussão corporal, cantando e batendo palmas e as mãos nas pernas. Depois, a turma
experimentou um arranjo coletivo da música com diversas percussões e Rosa escolheu o
bongô. Assim como os colegas ela substituiu as batidas nas pernas por batidas alternadas nas
duas partes do instrumento. Porém, depois quis, ainda em aula, registrar seu arranjo em um
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papel, posteriormente anexado ao caderno, fazendo notação alternativa por ela mesma
esquematizada (fig. 12)56.

Figura 12: Registro de arranjo de Rosa (7 anos e 1 mês) com bongô e palmas para tocar a música Dona Maria.

Muitas crianças contaram em entrevista fazerem suas músicas em casa, sozinhas ou
com amigos, sem a mediação de adultos, como Tina que disse já ter feito uma música sobre
profissões. Fazendo paródias, recriações ou músicas próprias, as crianças reinventam e
refletem sobre o mundo que as cerca, as experiências que vivem e o que pensam e os
cadernos de ideias de música pareceram tê-las incentivado a criar, relembrar, anotar e
compartilhar as suas composições. Três dos cadernos apresentaram composições feitas fora
aula de música. Selena colocou duas letras de músicas que compôs com um primo e amigos
(que diz ser sua banda) e duas músicas que compôs sozinha durante o período da coleta de
dados. Uma das músicas da sua banda foi trabalhada em aula, quando o grupo que
56

Transcrição figura 12: “Dona Maria – com o tambor. Dona Maria que dança é essa em que ‘agenti’ dança só.
Dona Maria que dança é essa, é o carimbo, é o carimbo. Braço pra cima, braço pra baixo, agora eu já sei como é
que é. Só falta bater as mãos e os pés”.
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participava, na atividade da composição ‘livre’, quis experimentar fazer um arranjo com piano
e voz para Hoje é Halloween.
Com a ajuda da professora as meninas fizeram um acompanhamento dissonante no
piano que tocavam no refrão, para combinar com o tema halloween. A turma demonstrou
gostar da composição, durante reflexão na análise crítica Helena disse que tinha gostado
muito da Aline ao piano. Outra composição de Selena, Oh Yeah foi sendo composta e
compartilhada em duas das entrevistas que participou. Esta música ela fez “inspirada numa
música do Big Time Rush57”, que gosta muito. Assim ela queria que sua música tivesse a
mesma melodia, ritmo e dinâmicas, mas com uma letra nova, uma letra sua, sobre amizade.
Antes de começar a composição, ela separou uma lista de características que queria que sua
música contemplasse (fig. 13)58.

Figura 13: Registro de Selena (9 anos e 9 meses) com lista de características identificadas na música “Oh Yeah”
que ela queria que a sua composição contemplasse.

A música foi compartilhada em uma entrevista com ela e Aline, quando cantamos
juntas lendo no caderno a letra de Selena, ao som da música Oh Yeah que tocava no YouTube.
Selena também fez a música A senha é o amor, segundo ela uma música de ‘improviso’ que
depois foi anotada. Para Selena uma música de improviso é um tipo de música feita por
crianças, individualmente, já que os adultos não são envergonhados para cantar em frente a
outras pessoas. Ela contou que faz música de improviso quando começa a cantar o que dá
vontade, e diz que se utiliza de ideias de outras músicas, ritmo ou melodia, mas não como
uma colagem. Selena explicou que a combinação de ideias de outras músicas conhecidas faz
nascer uma coisa nova, e, portanto, única. Ela explica que as crianças descobriram isso, que
podem criar algo seu a partir do que conhecem, sem que isso seja uma cópia. O trecho abaixo
57

Big Time Rush é uma série de TV estadunidense do canal Nickelodeon que conta a história de uma banda.
Transcrição da figura 12: “Hip Hop/Pop; de amor; calma e de pois agitada/ ‘aguitada’ e calma e ‘aguitada’;
sobre amizade; ritmo do Big Time Rush”.
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mostra um pouco da sua explicação, comentando também as temáticas que costuma cantar,
amizade ou amor59.
Selena: [...] Daí, a música do improviso é uma música única porque é você
mesmo que faz. Porque existe um ritmo, que é um ritmo que uma pessoa já
inventou, daí a pessoa que tá fazendo a música única, a música de improviso,
ela acha que se ela usa aquele ritmo ninguém vai ligar, mas dai vão saber
que a música não é dela, o ritmo não é dela. Dai, a gente descobriu isso ha
um tempo, as crianças, e dai a gente pega um ritmo, pega outro, junto, ou
pode pegar mais vários e dai junta tudo e... forma um ritmo.
Pesquisadora: um ritmo novo.
Selena: um ritmo novo. Não é um ritmo tudo separado assim. Tipo, tem um
ritmo que é ‘A’, tem um ritmo que é ‘E’ e um ritmo que é ‘I’, não vai ficar
assim A-E-I, vai ficar tudo junto ‘aei’.
Pesquisadora: Vai ficar uma coisa nova.
Selena: É [...] Normalmente a gente [as crianças] fala ou de amor, que a
gente se inspira nas músicas de adolescente, ou a gente canta de problemas
de amizade, ou de coisas boas de amizade, ou a gente mistura tudo e forma
uma música. E, dai de vez em quando a música nos ajuda a saber o que fazer
na vida real (EIS2, p.18).

Assim, Selena conta como é para ela compor, fazendo letras sobre temas que pensa e
vive; construindo melodias a partir do que conhece e usando a composição como uma
atividade de reflexão, que inclusive pode ajudá-la a lidar com seus problemas. Selena disse já
ter inventado inclusive músicas com palavras em inglês, mesmo sem saber a língua de fato e
explica que é algo comum para as crianças: “[...] o pessoal do meu mundo... da terra das
crianças inventa!”. Tina e Dora também falaram sobre a vontade de compor em inglês, que
talvez seja porque querem que suas composições sejam como dos ídolos que ouvem pela
mídia. Tina disse em entrevista que para isso pode usar algumas palavras que conhece, ou que
ouve em outras músicas, ou ainda, pode compor em português e depois traduzir.
Beatriz registrou no caderno sua música O relógio, que foi compartilhada com a
turma, com voz e temple block. No momento de análise crítica esta foi uma das músicas mais
elogiadas pelos colegas, apesar de Beatriz, assim como as outras meninas maiores ter exposto
estar com vergonha de apresentar a sua composição e dito que não estava boa. Além desta,
seu caderno apresentava a letra de outra música Brincar que tinha indicações de momentos
com palmas, que não foi compartilhada na sala de aula durante as observações. Rosa registrou
em seu caderno uma ópera que compôs e que foi compartilhada em entrevista em grupo,
quando sua irmã Beatriz cantou para conhecermos, pois ela tinha vergonha. No trecho de
entrevista abaixo Rosa está mostrando os registros que fez no caderno e fala da sua ópera.
59

Assim como nesta fala de Selena, observamos que muitas vezes que as crianças falam a palavra ‘ritmo’ elas
estão referindo-se à melodia.
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Rosa: Aqui eu fiz o desenho dos instrumentos. Aqui eu desenhei uma
partezinha da Brilha, brilha estrelinha. Aqui umas notas... Aqui é a minha
ópera [ri encabulada]
Pesquisadora: uma ópera! Você que fez?
Rosa: tem algumas que eu inventei e algumas que eu já sei (E9, p.4).

A ópera feita por Rosa é composta pelas sílabas, do, du, dá, rá e lá, que foram cantadas
em arpejos por Beatriz, e, uma das frases ela cantava “fígaro, fígaro, figarooo”, o que pode
indicar que Rosa tenha como referência a ária Largo al factotum da Ópera O Barbeiro de
Sevilha60, muito utilizada pela publicidade e por desenhos animados; e, talvez essas sejam as
partes que ela diz já saber.
Além disso, na atividade de composição livre ela fez uma música instrumental no
piano, O piano não tem fim, na qual alternava o indicador da mão direita e da mão esquerda,
assim como a região grave e aguda tocando o teclado do instrumento. Rosa a tocou algumas
vezes, e embora a ideia principal de alternar os sons graves e agudos permanecesse, e ela
utilizasse sua partitura, a música variava por não tocar exatamente as mesmas notas, como ela
mesma percebeu e falou “ela não fica assim sempre igual”. Assim como sua ópera, o que foi
percebido quando cantou para a pesquisadora em uma das aulas, com melodia um pouco
diferente da conhecida na entrevista. A precisão não parecia ser uma preocupação,
acontecendo sempre certo recriar do momento, mas, a ideia era a mesma e o importante era
que composição era de sua autoria, o que parecia deixá-la contente.
A partitura de O piano não tem fim continha o desenho do teclado do instrumento e
números indicando a ordem que deveria tocar as teclas (fig. 14).

Figura 14: Registro em partitura da música “O piano não tem fim” no caderno de Rosa (7 anos).
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Ópera de Gioacchino Rossini de 1816, baseada em uma das peças da Trilogia de Fígaro do dramaturgo
francês Pierre Augustin Caron de Beaumarchais.
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Na execução sua composição ganhava variações de dinâmica. Rosa registrou também
no seu caderno a composição O som não tem fim com partitura para gaita de boca similar à do
piano, com desenho do instrumento visto de cima e números indicando a ordem que deveria
soprar. Outras composições foram: O seu sorriso uma letra que ganhou acompanhamento
feito em aula no piano, tentando mesclar a letra com sua composição O piano não tem fim; e,
Vamos voar como uma fada, música que compôs para tocar com o pau-de-chuva, mas ficou
envergonhada para compartilhar com a pesquisadora. Essas três composições estavam no seu
caderno, mas não foram compartilhadas com as outras crianças durante as aulas ou
entrevistas.
As composições individuais que as crianças não compartilharam, não puderam
contribuir de forma direta nas elaborações coletivas, nos processos dinâmicos de
transformação das ideias de música na sala de aula no momento das observações; pelo menos
de maneira que fosse possível perceber. O que não significa que não tenham importância para
o desenvolvimento das crianças. Elas pareciam exercer sua agência e, sentir-se cada vez mais
capazes de fazer as suas músicas. Porém, embora durante a pesquisa algumas composições
não tenham sido apresentadas, elas carregam ideias de músicas das crianças que talvez sejam
compartilhadas de outras formas, nos trabalhos de composição, na apreciação e análise crítica
de repertório e discussões em grupo. Pode ser que dialoguem com as ideias de música da sala
de aula, da comunidade de prática e aprendizagem formada pela turma da Oficina.

3.3 REGISTROS DE PREFERÊNCIAS MUSICAIS
Nas conversas, assim como nos cadernos de ideias de música, as crianças quiseram
mostrar que possuem outros conhecimentos e experiências com música, além dos vividos na
Oficina, e, suas preferências musicais formaram grande parte dos registros nos cadernos. Elas
trouxeram recortes de revistas com seus ídolos, muitos deles atores que cantam em programas
de TV; trouxeram letras de músicas que gostam; listas de artistas; listas de gêneros e de
músicas favoritas. Seis cadernos apresentaram ídolos, cantores e/ou músicas preferidas, os
cadernos de Beatriz, Selena, Aline, Dora, Manuela e Bruno.
Além de registrar o nome dos artistas e músicas preferidos, as meninas buscaram
mostrar sua relação com música e explicar porque gostam de música. Dora escreveu: “O que
eu penso da música? Bem, eu acho que música é uma coisa bonita, interessante, essencial e
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muito legal”. O caderno de Beatriz trazia um texto explicando que gosta dos sons que os
instrumentos fazem (fig.15)61.

Figura 15: Registro no caderno de Beatriz (9 anos e 3 meses) contando porquê gosta de música.

Dora fez um esquema que mostrava a centralidade da música na sua vida, escrevendo
“One Direction62 + Adele63 + Comida + Fone de ouvido = minha vida”. Depois, o caderno de
Selena apresentou versões diferentes: “Miley Cyrus64 + Selena Gomes65 + Demi Lovato66 =
♥♥♥” ou “Eu + Taylor Swift67 + Comida + Pureza-Refrigerante = Paz”. Selena, Aline, Beatriz
e Dora fizeram listas de artistas e grupos musicais que gostam formadas por muitos artistas
61

Transcrição da Figura 15: “Música: Eu adoro a MÚSICA porque gosto dos sons que os ‘estrumentos’ fazem!
É por isso que eu adoro a MÚSICA. Eu ♥ Música - I ♥Música”.
62
One Direction é um grupo pop britânico com cinco rapazes, formado a partir de um reality show.
63
Adele é uma cantora e compositora britânica.
64
Miley Cyrus é uma jovem atriz e cantora pop norte-americana, que ficou famosa por trabalhar em programa no
canal Disney da TV à cabo.
65
Selena Gomez também é uma jovem atriz e cantora pop norte-americana, que teve papeis em filmes e
programas de TV desde criança no canal Disney.
66
Demi Lovato é também uma jovem atriz e cantora pop norte-americana, que começou a carreira com papeis no
canal de TV da Disney.
67
Taylor Swift é uma jovem atriz e cantora country e pop norte-americana.
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nacionais e estrangeiros famosos do momento e presentes na mídia, seja televisão, rádio ou
internet. Em uma entrevista, Selena refletiu sobre gostar de artistas estrangeiros e sobre as
temáticas de suas músicas. Ela contou saber do que falam as letras, e, apesar de estranhar que
a maior parte das músicas fale de amor e problemas de amor, disse gostar. Quando se referiu
às músicas desses artistas falou que são músicas de adolescentes.
Pesquisadora: Por que tu gostas das músicas da Selena Gomez?
Selena: Ishi, não sei, acho que porque é do meu gosto mesmo.
Pesquisadora: Entendi. E, tu sabes sobre o que ela fala nas letras? Ela canta
em inglês né? Tu entendes?
Selena: É, canta em inglês. Eu ponho legenda para entender!
Pesquisadora: Que boa ideia! no YouTube?
Selena: É. Normalmente eu fico meio ‘esquizitando’ assim, que as músicas,
assim, das pessoas que cantam em inglês, normalmente, são meio que quase
sempre de amor... E, de vez em quando são problemas de amor.
Pesquisadora: E o que tu achas disso?
Selena: eu? Não sei, eu gosto do mesmo jeito (E3, p.9).

Selena fez listas de seus ídolos e gêneros favoritos e colocou juntos artistas conhecidos
na Oficina, e também ritmos e músicas trabalhados na Oficina com os provenientes de suas
experiências de fora, quebrando as barreiras e hierarquias que separam diferentes práticas
musicais em seus contextos. Um exemplo é a presença dos ritmos olodum e samba, junto com
hip hop e pop presentes na sua lista (como pode ser visto na figura 16)68. Em entrevista Selena
contou gostar de outros grupos nacionais, como Mawaca69 e Barbatuques70 e contou que
quando era menor gostava de Palavra Cantada71.

68

Transcrição da Figura 16: [parte da lista de ídolos] “(...) Jannete Mcflurry; Taylor’s; Ariana Grande; Adele;
Michael Jackson; Julieta Venegas; Gustavo Lima; Michel Teló; Lady Gaga; Beyoncè; Luan Santana. Eu adoro
Hip Hop; Eu adoro Pop; Eu adoro Samba; Eu adoro Olodum; Eu adoro Sertanejo; Eu adoro Sertanejo Pop; Eu
adoro Rock”.
69
Mawaca é um grupo que pesquisa e recria músicas de diversas culturas, sempre buscando inter-relações com a
música brasileira. É dirigido pela pesquisadora e arranjadora Magda Pucci e formado por sete cantoras que
cantam em diversas línguas e seis instrumentistas. Foi criado em 1995.
70
Barbatuques é um grupo de quinze integrantes que foi formado em 1995 por Fernando Barba e sua proposta
principal é fazer música utilizando o corpo como instrumento. São exploradas possibilidades da voz e percussão
corporal.
71
Palavra Cantada é um duo formado por Sandra Peres e Paulo Tatit em 1992 que se dedica a produção de
músicas e apresentações musicais para crianças.
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Figura 16: Registro do caderno de Selena (9 anos e 9 meses) com lista de artistas e gêneros de sua preferência.

Ao começar a sua lista de preferências, Aline me explicou que seria diferente da lista
feita por Selena, pois não gosta e nem conhece as mesmas coisas que a prima. Bruno escreveu
na primeira página o nome de sua banda preferida, Exaltasamba72. E, quando quis mostrar
uma das músicas do grupo no seu celular, Caio comentou que o amigo ouve muito esse tipo
de música, romântica, e que ele já gosta de coisas diferentes, ouve mais hip hop. Em mais de
um momento, as crianças reconheceram que possuem gostos musicais diferentes entre si, mas
esse fato não era visto como um problema para trabalharem em conjunto.
Para registrar no caderno suas preferências musicais, Beatriz escolheu contar sobre
parte de entrevista que participou, dizendo: “Quando fui pela primeira vez falar com a Cecília,
ela perguntou quais os artistas que eu gostava! E eu disse todos os artistas que eu gostava:
Selena Gomez, Tayo Cruz73, Luan Santana74, Lady Gaga75, Bruno Mars76, One Direction,
Katy Perry77, e Adele e outros”. O gosto de Manuela se distancia um pouco com relação ao
das outras meninas e aos artistas estrangeiros. Manuela escreveu canções tradicionais de
diferentes regiões do país, e disse ouvir em casa Shimbalaiê78, Mart’nalha79, Caetano Veloso,
72

Exaltasamba é um grupo de samba e pagode de São Bernardo do Campo – SP, formado no final da década de
80.
73
Tayo Cruz é um jovem cantor e rapper britânico.
74
Luan Santana é um jovem cantor brasileiro de música sertaneja. As crianças disseram ser sertanejo pop seu
estilo.
75
Lady Gaga é uma cantora pop e produtora musical norte-americana.
76
Bruno Mars é um cantor e produtor musical norte-americano.
77
Katy Perry é cantora estadunidense de música pop.
78
Shimbalaiê é uma música da cantora e compositora carioca Maria Gadú, gravada no Cd Maria Gadú de 2009.
79
Mart’nália é cantora e percussionista, filha de Martinho da Vila.
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Pedrinha miudinha80 e Lenine. Numa das entrevistas ela sugeriu que escutássemos a música
Paciência de Lenine e disse “Essa música é a que eu mais gosto! Ouço toda hora!”. Talvez
por ter gostado da música apresentada pela colega, depois da entrevista um trecho da letra da
música apareceu no caderno de Lara.
Dora escreveu sobre como é seu gosto musical, confidenciando que percebeu
mudanças desde o começo do ano, relacionando novos artistas que gosta. Como gosta de
artistas da TV, Michael Jackson e, Luan Santana, diz se considerar ‘Mix’. Parece que, como
Dora conheceu Michael Jackson na Oficina, para ela o artista é diferente dos artistas pop que
vê pela televisão, por isso fala gostar de coisas diferentes e se considera ‘Mix’. Seu registro
(fig.17) ficou assim81:

80

Pedrinha Miudinha foi uma das canções trabalhadas na Oficina. É uma canção de domínio público, gravada
por Maria Bethânia e pelo grupo Cordel do Fogo Encantado
81
Transcrição da Figura 17: “14 de Junho (quinta-feira) Olá, eu sei que faz quase 2 meses sem escrever neste
caderno, mas agora eu vou voltar a escrever mais vezes. Estou mudando meu gosto musical, estou descobrindo
músicas novas e artistas também. Gosto de Michael Jackson, uma música de Luan Santana, outra do Jorge e
Mateus, bandas da TV entre outros. Me declaro MIX. PS.: Gosto de outros cantores e artistas além dos que eu
disse. Bandas da TV + Luan Santana + J. e M. + Michael Jackson + etc = MIX”.
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Figura 17: Registro no caderno de Dora (9 anos e 3 meses) com suas preferências musicais.

Na metade do segundo semestre Beatriz fez o que chamou de Gráfico da Música, um
gráfico que mostrava que todas as pessoas, representadas no gráfico como 100%, gostam de
música (fig.18)82. Pode ser que ela tenha percebido que apesar das pessoas terem preferências
diversificadas, não sabe da existência de alguém que não goste de música.

82

Transcrição da Figura 16: “Gráfico da Música! [duas colunas, uma preenchida, referente a 100%] Quem gosta
de música total = 100 – Quem não gosta de música – total = 0”.
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Figura 18: Registro no caderno de Beatriz (9 anos e 3 meses) com o Gráfico da Música.

As crianças mostraram estarem familiarizadas com o uso da internet, seja para baixar
músicas para ouvir, buscar letras de músicas que gostam, assistir e até postar vídeos no
YouTube, muitas delas ainda com a mediação dos pais, seja para buscar os vídeos, fazer o
download de músicas, encontrar letras ou até mesmo colocar vídeos seus no YouTube. Nas
entrevistas, assim como nas aulas, após assistir a um vídeo, ou antes, no início, as crianças
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pediam para ver vídeos variados no YouTube, porém, como as professoras não conheciam
muitos dos vídeos requisitados, foi combinado que trariam suas sugestões por escrito para que
a professora pudesse avaliar a possibilidade de assistirem na aula seguinte. Assim, foram
incluídas nos cadernos listas de vídeos do YouTube dos seus ídolos junto aos vídeos que
consideram engraçados, com bichos, pegadinhas ou piadas.
Na última observação da pesquisa (2OBS11), foi acompanhada uma conversa entre
um grupo de meninas sobre preferências musicais na qual discutiam se era legal ou não gostar
de um artista. A turma estava fazendo gravações no estúdio da universidade, então, as
crianças eram chamadas em pequenos grupos e, enquanto um grupo gravava com a
professora, as outras crianças ficavam na sala. Uns ensaiavam, outros conversavam e
brincavam enquanto esperavam sua vez. As crianças sabiam que seria a última aula
acompanhada pela pesquisadora, então, várias levaram seus cadernos para compartilhar e
Selena, além dos cadernos levou pôsteres e revistas com os seus ídolos. Olhando os materiais
levados por Selena, Dora questionou o seu gosto por Justin Bieber83. Para Dora, esse não era
um artista a ser admirado e seria até ridículo adorá-lo. Beatriz concordava com ela e ambas
diziam a Selena que ela deveria se desfazer de um pôster do artista. Selena ficou quieta,
desconversava falando de outros ídolos presentes nas revistas que levara. As meninas eram
bastante enfáticas no questionamento, como mostra o trecho a seguir.
Beatriz: Meu Deus!
Dora: Selena! Rasga isso aí agora!
Beatriz: Até isso não dá pra suportar. [pôster do verso de um artista também
adolescente chamado Ross]
Dora: Não dá, rasga! Rasga essa coisa!
[Selena dobra o pôster para guardar]
Pesquisadora: O que é que tem que rasgar?
Selena: O Justin Bieber...
Dora: Essa coisa!
Pesquisadora: Por quê?
Beatriz: Porque ele é feio! [ri e olha para Dora]
Dora: Ainda pergunta!
Pesquisadora: Ué? Não sei, no começo do ano tinha um monte de gente que
gostava dele aqui na sala.
Dora: Ai [dá um suspiro e revira os olhos] eu não gostava...
Rosa: Eu só gostava dele quando eu ‘tava’ no Infantil IV!
Pesquisadora: Mas, você ainda gosta não é Selena?
Selena: [faz sinal com as mãos de mais ou menos] Veio junto com a revista
[o pôster]. (2OBS11, p.1)

83

Justin Bieber é um artista canadense juvenil de música pop que ficou famoso e foi contratado por gravadoras
depois de fazer muito sucesso divulgando suas músicas e covers no YouTube.
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Logo depois, por ideia de Dora, ela, Beatriz, Rosa e também Selena resolveram riscar
o pôster com canetinhas, desenhando adereços e características que ridicularizavam o artista.
Logo, porque a brincadeira estava divertida, Helena e Tina também começaram a dar palpites
sobre o que desenhar, mesmo afirmando sem nenhuma vergonha, gostarem do artista. Dora
dizia que elas iriam se arrepender e a conversa, então, sugeria que as meninas pensavam que
gostar de Justin Bieber era algo um pouco infantil (do Infantil IV! Ou do segundo ano, como
logo depois disse Dora). As meninas pareciam estar querendo cada vez mais ser identificadas
como adolescentes e, no final do segundo semestre Dora estava influente entre elas,
principalmente entre as mais velhas e suas colegas da escola, liderando modos de ser na sala,
opiniões sobre o que era mais apropriado, sobre o que era legal; inclusive sobre o que escrever
como tema de música.
A conversa terminou com mais reflexões sobre os gostos, quando Helena disse gostar
muito do artista, mas não gostar da sua namorada, Selena Gomez, cantora que as meninas
admiram bastante. Depois desse acontecimento, o nome de Justin Bieber apareceu riscado no
caderno de Selena, em uma das primeiras páginas que fizera anotações no primeiro semestre.
Talvez seu gosto tenha mudado, mas é possível que apenas naquele círculo ela tenha sentido
que não cabia compartilhá-lo. Dessa forma, ideias de música foram compartilhadas e revistas
no grupo e as crianças puderam revê-las.
Os cadernos de ideias de música formaram um espaço de registro, reflexão e
compartilhamento – trazendo para a sala de aula e fazendo dialogar os diversos mundos
musicais vividos pelas crianças. Da forma que foram utilizados, os cadernos mostraram-se
como uma maneira de acessar as ideias das crianças, as suas perspectivas, as suas
experiências e expectativas com relação a aprendizagem musical. Assim como Griffin (2009)
acreditamos que ele possa ser uma boa ferramenta para se usar na escola. O caderno
possibilitou ampliação do diálogo entre as crianças e também delas com a pesquisadora. As
crianças pareceram se sentir valorizadas e ouvidas.
Os cadernos trouxeram as experiências das crianças em forma de registros, produções
e reflexões individuais que foram compartilhadas com os colegas e passaram por avaliação,
análise crítica e contextual sobre o que é interessante, acontecendo assim uma revisão e então
a recriação e ressignificação desses materiais, podendo gerar, inclusive a criação de novos
materiais e ideias de música. Esse processo dinâmico sugere que é necessário possibilitar
espaço, documentar a aprendizagem e incentivar a reflexão e o compartilhamento para que as
crianças possam se apropriar das experiências e ampliar suas ideias de música.
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4 AS CRIANÇAS E A OFICINA DE MÚSICA

As crianças reconhecem o espaço da Oficina como um contexto que possibilita sua
prática musical e o valorizam por poderem compor as suas próprias músicas. Em entrevistas,
algumas crianças ressaltaram os trabalhos em pequenos grupos com composição como sua
atividade preferida. Foi recorrente também a enumeração de uma série de instrumentos
musicais presentes na universidade que têm contato frequente, quando perguntados sobre o
que gostavam nas aulas.
As atividades de composição na Oficina envolvem a realização de arranjos em
conjunto; composições em pequenos grupos com poemas ou parlendas; composições com
jogos de copos; ou, composições livres, sem um ponto de partida sugerido pelas professoras.
Essas atividades já eram realizadas no ano anterior à pesquisa e, segundo a professora, são
subsidiadas por outras atividades que envolvem apreciação e execução de diferentes
repertórios e ritmos nos instrumentos de percussão, dando atenção à preparação vocal e
abordando aspectos técnicos de manipulação dos instrumentos. “Estas experiências
contribuíram para ampliar as possibilidades técnicas e estilísticas do grupo para trabalhar nas
suas composições” (ZANETTA; SILVA; BEINEKE, 2012, p.47).
Deste modo, além de executarem os próprios trabalhos, enquanto compunham,
ensaiavam e apresentavam seus arranjos e músicas, a execução esteve presente também nos
momentos em que aprenderam músicas trazidas pelas professoras, aprenderam a tocar ritmos
de samba de roda, olodum e rock nos instrumentos de percussão, aprenderam
acompanhamentos rítmicos com copos e estruturaram junto com as professoras arranjos para
tocarem em grande grupo.
A apreciação também permeia as atividades da Oficina, ouvindo a si mesmos e aos
outros, nas apresentações e apreciações de vídeos dos seus trabalhos, assim como sendo
apresentados à novos repertórios abrangendo diferentes prática musicais e culturais trazidas
pelas professoras, na maior parte das vezes em forma de vídeos. A audição de outros
repertórios contextualizava as produções feitas em sala de aula, possibilitando às crianças se
localizarem e se inserirem no mundo musical mais amplo. A apreciação englobava uma
análise crítica, que era estimulada pelas professoras ao perguntarem suas opiniões. As
crianças falavam sobre as relações que faziam com a peça ouvida, com seus conhecimentos e
expunham as suas opiniões.
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Tomaremos as atividades de composição como eixo de análise, já que nelas as
crianças trabalharam com maior autonomia e, por isso, permitiu-nos a visualização de seus
processos de trabalho em grupo, das suas escolhas, assim como possibilitou que pudéssemos
questioná-las e ouvi-las falar sobre o processo. Durante as observações as crianças fizeram
três principais atividades de composição, que serão detalhadas à medida que mostram a
movimentação de ideias de música. As duas primeiras atividades de composição aconteceram
no primeiro semestre e, a última, no segundo semestre, como mostra a tabela abaixo84.

Atividades

Composição com
copos e parlenda

N. da observação
Aula do semestre

Composição livre

1OBS 3

Composição com
parlenda e
instrumentos
1OBS 4 e 6

2OBS 5,6, 8, 9 e 10

3

4e6

6, 7, 8, 10, 11 e 12

Tabela 1: Indicação do momento e duração das atividades de composição

A análise decorrente focará as situações que proporcionaram dinâmicas de
movimentação das ideias de música, e assim, a partir das atividades de composição em
grupos, perpassará os momentos de execução e apreciação que permearam todo o trabalho.
Segundo França e Swanwick (2002, p.8), essas três modalidades do fazer musical composição, apreciação e performance, compõem os processos fundamentais de
envolvimento direto com música, que, como fenômeno e experiência por eles exprime sua
natureza, relevância e significado. Os autores afirmam que cada uma das modalidades
proporciona diferentes experiências e produtos e expõem que sua abordagem integrada é
advogada por corrente atual tanto da teoria como da prática da educação musical, entendendo
que uma educação musical abrangente deveria incluir essas possibilidades de engajamento
com música.
Nas atividades de composição as crianças trabalharam em pequenos grupos que
ficavam separados na mesma sala; sentavam em pequenos círculos nas cadeiras ou mesmo no
chão. Nas atividades com instrumentos as crianças tinham liberdade para escolher qualquer
instrumento disponível na sala de aula. Os grupos foram formados pelas próprias crianças em
todas as atividades descritas e, durante os trabalhos, as professoras Olívia e Letícia passavam
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A terceira atividade de composição observada foi iniciada na quinta observação que era a sexta aula do
semestre. Trabalharam por três aulas e na oitava aula apresentaram o que haviam feito aos colegas. A atividade
foi retomada na décima aula (2OBS8) e as crianças trabalharam nas suas composições até a aula 13 (2OBS10),
preparando-se para fazerem as gravações. Assim, a atividade durou seis aulas e foi acompanhada em cinco
observações.
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de grupo em grupo, ouviam as ideias das crianças e davam sugestões para continuação dos
trabalhos.
Na análise que se segue, descreveremos apenas os trabalhos de alguns grupos, pois
nem sempre foi possível acompanhar com detalhe todos em cada atividade. Deste modo, serão
abordados os trabalhos dos grupos que foram observados e filmados e das crianças que
participaram das entrevistas. Assim, as falas que trazemos das crianças provém da transcrição
de observações e entrevistas, quando fizeram reflexão retrospectiva a partir dos vídeos das
aulas.

4.1 COMPOSIÇÕES COM COPOS E PARLENDAS

As atividades de composição na turma pesquisada foram introduzidas por meio da
execução de duas canções brasileiras – Marinheiro encosta o barco e Bate o Monjolo; em
arranjo com jogos de copos. As professoras ensinaram acompanhamentos rítmicos, cada um
tocando um copo e todos cantaram e tocaram juntos. E, depois, foi proposto, que as crianças
criassem em pequenos grupos músicas com jogos de copos a partir de parlendas. Para essa
atividade foram formados quatro grupos que trabalharam de formas variadas, pedindo
orientação das professoras quando julgaram necessário85. Apesar de trabalharem com um
texto, a letra das parlendas, as crianças se preocuparam inicialmente em fazer o jogo de copos,
não dando muita atenção à possibilidade de elaborar melodias. As letras eram faladas
ritmicamente, como sugere o ritmo do texto, em todos os jogos. Cada grupo escolheu uma
parlenda entre algumas sugestões que as professoras haviam levado86 e dois grupos
resolveram adaptar as parlendas, personalizando o texto: um dos grupos combinou partes que
gostou de duas parlendas diferentes inventando uma nova e o outro, fez paródia de uma
parlenda que conhecia, já que não estavam presentes na aula em que foram distribuídas as
parlendas.
Nesse momento, como em outros, pudemos perceber como exercer a autoria dos
trabalhos, assim como trazer novidades para as suas produções é algo que as crianças
valorizam. Enquanto os grupos trabalhavam foi observado que as crianças conversavam,
mostravam uns aos outros ideias ritmos e movimentos com os copos e experimentavam cantar
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Não foi possível acompanhar o trabalho feito por um dos grupos nessa atividade, com alunos mais novos
reunidos pela professora Carmem. O grupo era formado por Helena, Lara, Pedro, Maria Eduarda e seu irmão,
que estava presente nas primeiras aulas.
86
As parlendas que as crianças usaram para as composições, assim como as adaptadas pelas crianças se
encontram no apêndice F.
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as parlendas e tocá-las, combinando como seria o jogo. Em entrevista um grupo de meninas
confirmou sua forma de trabalho, onde todas davam ideias e discutiam o que ficara melhor.
Nos excertos abaixo, elas explicam, também, que combinavam ideias sugeridas.
Selena: [...] a gente teve a ideia de fazer assim ó: cada uma ficava com um
copo e, ia fazendo em roda e cada um ia fazendo improviso pra dar uma
ideia. Dai, cada um deu uma ideia, e dai no fim eu pensei em juntar ...
Pesquisadora: Juntar as ideias?
Selena: É, juntar as ideias e dai ficou assim. Dai, acho que a Tina teve a ideia
de passar o copo, só a ideia, não que ela fez. Dai, eu pensei que no 'prato' e
no 'biscoito' deveria passar, porque ficaria bom. (E3, p.19)
Tina - A gente foi testando. E botou o que ficava mais legal. (E1, p.4)
Beatriz - Eu não sei... O meu grupo foi pegando e o que se encaixava a
gente botava. [...] a gente fez várias ideias, só que algumas não se
encaixavam e outras sim .(E4, p.5)

Cada grupo encontrou a sua forma de compor com os copos. Um grupo de meninas
construiu um jogo de copos usando o significado das palavras da parlenda para pensar os
gestos. Então, quando falavam, por exemplo, ‘penteado’, passavam os copos pela cabeça
como um pente; ou, quando falavam ‘velha coroca’, os copos iam para as suas costas
representando uma pessoa corcunda; na palavra ‘minhoca’, o braço levava o copo ao chão
fazendo trajetória sinuosa, e assim os copos eram trocados, batidos no chão e seguiam a
história contada (como mostra o vídeo 1, abaixo)87.

Vídeo 1: Composição de jogo de copos com parlenda do grupo Dora, Rosa e Manuela.
87

Instruções sobre a execução dos vídeos são fornecidas no Apêndice J.
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De modo similar, um grupo de três meninos que adaptou a parlenda ‘Batatinha quando
nasce’, se utilizou de algumas imagens da parlenda para pensar o jogo de copos também,
como mostra o vídeo 2, abaixo.

Vídeo 2: Ensaio da composição com a parlenda Batatinha quando nasce (grupo Bruno, Caio e Kal).

O grupo de Hector, Mathias e João escolheu usar os copos como instrumentos para
acompanhamento da parlenda sem fazer um jogo; eles queriam criar e sobrepor ritmos. Os
meninos experimentaram tocando todos juntos, com palmas, com batidas de copo nas mãos e
cada um com dois copos, buscando combinar os ritmos feitos por cada um de maneira que
ficasse bom com a parlenda e que os agradasse. João e Hector explicaram, em entrevista,
como foi o processo dizendo que não queriam realizar um ritmo já conhecido, como feito na
composição instrumental de um grupo de colegas que tocou um funk, mostrando a
importância que a originalidade tem para eles.
João: A gente foi experimentando, daí chegou ao resultado.
Hector: O Mathias falou de a gente fazer esses ritmos que tão na música e
fica muito igual, que nem o grupo do Bruno. Daí, eles faziam um ritmo e eu
fazia outro. No final ficou um ritmo só, mas, tipo assim, eram dois. (E6, p.7).

Os copos viraram instrumentos e os meninos pesquisavam como retirar timbres
diferentes batendo a boca, o fundo ou a lateral do copo no chão, e experimentaram diversas
maneiras de sobrepor ritmos executados simultaneamente pelos três. Como evidenciado no
vídeo 3, abaixo, que mostra parte do processo de composição do grupo nesta atividade.
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Vídeo 3: Grupo Hector, João e Mathias fazendo e apresentando sua composição com parlenda e copos.

De forma geral os grupos trabalharam buscando coordenar jogo de copos e parlendas e
todas as crianças estavam envolvidas dando contribuições, experimentando e conversando
sobre como o trabalho poderia ser. No final da aula as crianças apresentaram seus trabalhos
para o resto da turma e depois, em conjunto, analisaram criticamente as produções, ouvindo e
dialogando com as opiniões dos colegas. Aline, Selena e Dora disseram que não tinham
conseguido ouvir a parlenda cantada pelo grupo de João, Hector e Mathias (vídeo 3), pois fora
encoberta pelos sons produzidos pelos copos. Assim, os meninos cantaram a parlenda
novamente, sem fazer o acompanhamento. Já Helena disse ter gostado da parte instrumental
de copos deste grupo, pois lembrava o som de uma bateria; percebendo a maneira diferente
que eles haviam pensado a utilização dos copos na composição.
Helena: Eu gostei quando eles fizeram com copo, achei bem legal. Parecia
uma bateria!
João: Haha! [olhando para Dora]
Dora: Eu tava falando da música, os copos eu também achei legal! (1OBS3,
p.1)

Dora sentiu a necessidade de explicar que o problema, na sua opinião, era que a voz
(a ‘música’ aqui é a letra com melodia) estava muito suave e como tocavam forte o ritmo dos
copos ela era encoberta, mas que havia gostado da composição. E então, sintetizou a sua
opinião sobre todos os trabalhos dizendo que tinham ficado muito legais, mas, o seu grupo
havia errado na execução e o dos meninos não dava para ouvir a letra, então os outros grupos
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estavam melhores, mais ‘certinhos’. A professora Letícia explicou-lhe que isso não
significava que um grupo estivesse mais certo que o outro, ou que errar tenha sido um
problema, e disse-lhes que poderiam ajustar os trabalhos a partir das sugestões dos colegas.
Durante a análise crítica as crianças refletiram e analisavam também as suas
dificuldades e o seu aprendizado. Quando Dora disse que seu grupo havia cometido erros,
Hector comentou “Pra mim foi difícil fazer os copos” (1OBS3, p.2). E, Mathias e Helena
contaram que haviam superado dificuldade sentida no começo para executar os ritmos com
copos.
Helena: Eu queria dizer que quando eu tava fazendo aquele lá que a gente
apresentou eu não conseguia. Então eu tentei, tentei e consegui.
Profa. Letícia: [...] Mas, tudo na vida é assim...
Mathias: Eu também não conseguia fazer isso aqui ó. [faz batida com o copo
no chão que o seu grupo usou na composição].
Profa. Letícia: O Mathias também é verdade, Mathias. Na aula passada eu
fiquei um ‘instantinho’ com ele e ele tentou, tentou, foi pra casa, treinou e
agora ele consegue. Muito bem pra vocês, palmas pra vocês! (1OBS3, p.2).

As apresentações na sala eram também momentos de aprendizagem com colegas, as
crianças respeitavam e ouviam com atenção as produções e depois as opiniões dos colegas,
inclusive os elogiando. As crianças entendem que podem aprender com os colegas e isso
transparece na fala de Selena, abaixo, evidenciando compreender a aprendizagem
colaborativa proveniente dos trabalhos em grupo. Quando perguntada se gostaria de fazer
composições com outras pessoas, Selena conta que depois de ver trabalho de grupo de
amigas, teve vontade de participar para aprender o jogo de copos inventado por elas.
Pesquisadora: E, você tem vontade de fazer com outras pessoas?
Selena: De vez em quando, porque a gente quer aprender o que eles
fizeram… algo parecido.
Pesquisadora: Seria legal fazer com eles pra aprender?
Selena: É, aquele que a Dora fez, sabe da velha coroca? Então, aquele na
hora me deu vontade de ter feito, mas eu gostei [gostaria] de aprender os
dois. Eu gostei de fazer o meu, mas eu queria aprender o delas. Na hora me
deu uma vontade de ter feito com elas. (E3, p.18)

Todo o trabalho na oficina busca incentivar e depende das relações entre as crianças.
Nas entrevistas elas contaram gostar de trabalhar em grupos, e explicam que a sua formação
se dá pelas afinidades entre os participantes, muitos já conhecidos antes de entrarem na
oficina. Selena, Aline, Tina, Beatriz e Rosa explicaram trabalharem juntas porque são amigas,
e, na fala abaixo, Selena menciona que não têm o costume de fazerem trabalhos com meninos.
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Selena: A gente escolheu porque eu e a Aline a gente é prima e as meninas já
conheciam ela. Dai, a gente é tudo muito amiga e os meninos também não
gostam de ficar com a gente e a gente também não é muito acostumada de
ficar com eles
Pesquisadora: Não é muito o quê?
Selena: A gente não é muito de ficar, assim, com os meninos. Dai, também é
ruim porque eles preferem ficar com eles e a gente prefere ficar junto. (ESI2,
p.18)

Caio contou que sempre faz trabalhos com Bruno e Kal porque os meninos sempre
querem fazer com ele, alegando que até gostaria de formar grupo diferente e explicou que a
formação do grupo se dá porque Kal é seu irmão e Bruno, seu amigo, como se desta forma
não conseguisse participar em outros grupos. Helena também explicou que prefere formar
grupos com pessoas que já conhece e, dialogando com o colega, conta que na escola vive o
que Caio expôs, pois gosta muito de uma amiga e apesar de ter vontade de brincar com outras
pessoas, fica sempre com ela.
Helena: Eu queria dizer que eu gosto de ficar com o grupo por causa que tem
alguns que eu já conheço. [...] E, lá na minha escola, eu tenho uma amiga
que eu nunca desgrudo ela. Eu quero ficar com outra pessoa, mas eu não
consigo porque eu só quero ficar com ela. Eu não consigo fazer mais nada
com ninguém porque é só ela… Eu não consigo brincar com outra pessoa.
[risos] (E2, p.16).

João diz que a escolha de se trabalhar com amigos deve-se também ao fato de saberem
o que o amigo é capaz de realizar musicalmente; concepção já exposta, anteriormente, na
opinião de Beatriz. Ele afirma que escolhe fazer trabalhos com Hector porque ele é seu amigo
e ainda bom músico, assim como Mathias que também integrou o grupo. Mas, formaria
grupos com os outros que estavam presentes na entrevista.
João: Eu escolho o Hector porque ele é meu amigo, porque ele é muito bom
na batucada [...] Eu escolho o Hector porque ele é meu melhor amigo e
porque ele é muito bom na música.
Pesquisadora: Mas, dá vontade de fazer com outros colegas?
João e Hector: Dá.
Hector: A gente gosta de fazer com o Mathias…
João: Ele também é bom!
Hector: É! nós três.
João: Eu queria também fazer com o Caio, com o Kal e com o Bruno [aponta
para os colegas] (ESG1, p.15).
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Assim as crianças mostraram que o trabalho de composição dependia da escolha e
combinação das ideias dadas por cada um e que o trabalho é mais fácil e prazeroso se
realizado com os amigos. As atividades seguintes introduziram o trabalho com xilofones,
escalas pentatônicas e na sequência as crianças fizeram outra atividade de composição.

4.2 COMPOSIÇÕES COM PARLENDAS E INSTRUMENTOS
“(...) tinha que ter uma nota que combinasse,
porque se não existisse seria muito esquisito”
(Selena, E3, p.21).

Na atividade de composição seguinte, as composições com parlendas ganharam partes
instrumentais. Primeiro as crianças experimentaram colocar xilofones, podendo pensar em
melodias para o canto, depois acrescentaram outros instrumentos. A turma agora contava com
quatro pequenos grupos e não mais cinco, um dos grupos se desfez e duas meninas foram para
grupos diferentes, por razão da terceira integrante do grupo não estar presente nas aulas em
que fizeram esta atividade.
O grupo de Selena, Aline, Beatriz, Rosa e Tina, que trabalhou com a parlenda “Um,
dois, feijão com arroz” foi o único que manteve o jogo de copos dizendo que não queria
descaracterizar a proposta, como explica Aline: “a gente escolheu primeiro que ia continuar
os copos, porque senão saia muito... muito fora do tema, isso” (E8, p.6). As meninas fizeram
sua composição com os copos, um xilofone, piano e carrilhão. O grupo experimentou muitas
coisas, discutiu em conjunto e inclusive teve divergências sobre os caminhos que a
composição deveria tomar. As meninas ensaiaram bastante, preocupadas com um bom
resultado.
Ao jogo de copos com a parlenda falada primeiro foi adicionada uma frase no xilofone
que se repetia a cada frase da parlenda. Depois, Tina e Beatriz quiseram tocar piano e
passaram a frase do xilofone para este instrumento. Selena ensinou Rosa, nova no grupo, a
fazer o jogo de copos e Aline tocou o xilofone e fazia um glissando em um carrilhão no
momento que as meninas trocavam os copos, como explicam nos trechos de entrevistas
abaixo.

Tina - É. Eu gostei bastante, a gente achou as notas no piano, porque dava
pra ver no xilofone. Aí a gente procurou no piano, aí... A Beatriz não sabe
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achar as notas, mas eu sei dai eu achei.[...] É que eu decorei onde começa o
dó, aí: dó ré mí...
Pesquisadora: Entendi. E como vocês decidiram quem iria tocar o quê?
Tina - A gente viu, primeiro, eu e a Beatriz, a gente queria botar o piano, a
Aline queria tocar xilofone e a Selena queria ir no copo, dai entrou a Rosa,
dai a gente pediu pra ela ir pro copo também e ela quis, dai ficou assim
[risos] (E1, p.4).

Pesquisadora: E como vocês escolheram aquelas notas no piano? Ficou dó ré
mí, não é? Por que vocês escolheram aquelas notas?
Beatriz: É porque a Aline tava fazendo aquele “dó ré mí mí ré dó” no
xilofone, dai da outra aula ela já tava fazendo isso, dai a gente começou a
fazer isso no piano também. (E4, p.5).

O carrilhão foi encontrado no fundo do armário por Rosa, quando procuravam outro
timbre para adicionar à composição. Elas logo tiveram a ideia de sonorizar a troca de copos,
experimentaram ansiosas e ficaram contentes com o resultado. Quando confirmamos com
Aline a ideia do carrilhão sonorizar o movimento do copo ela afirmou com facilidade: “é
como se o copo tivesse esse som” (E8, p.6). Ela explicou que antes de colocarem o carrilhão
na composição ela sonorizava a troca de copos com um glissando no xilofone.
As falas das meninas acima exemplificam um pouco como é o seu trabalho em grupo,
que envolve primeiramente a escolha dos instrumentos que querem tocar, a sugestão de cada
uma com ideias musicais após experimentarem formas de tocar e a negociação do resultado
combinando essas ideias. Tina explica que é importante experimentarem juntas para verem o
que fica bom e que o resultado final depende da decisão de todo o grupo: “cada um dá uma
ideia, ai a gente vai juntando e aí... O que o grupo achou melhor a gente anota. Daí fica” (E1,
p.4). Desta forma, as meninas mostram que o trabalho em grupo envolve ouvir o desejo e
opinião das colegas e estruturar a composição a partir da colaboração de todas.
Uma das meninas explica a etapa de exploração instrumental para escolha de frases
musicais como um improviso, já que experimentam os instrumentos inventando na hora:
“normalmente quando a gente faz a gente escolhe um instrumento e daí a gente vai vendo,
cada uma que quer tocar o instrumento vai fazendo um improviso” (E8, p.6). Esse
‘improviso’, que também foi observado no trabalho dos outros grupos, é seguido de
discussões sobre o que em sua opinião ficou bom; ou, a sugestão e experimentação em
conjunto das ideias dos participantes e, depois, a avaliação crítica do grupo sobre o que ficou
bom.
Selena explicou que uma composição boa é aquela: “de ritmo que todos gostem, de
instrumentos bons...” e Aline complementou “de instrumentos que todos concordem que podem
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participar...” (E8, p.7). Elas declaram a importância do consenso no trabalho, dizendo que uma

composição é boa, quando todos estão satisfeitos. Quando não há consenso sobre a
instrumentação ou sobre o resultado

as crianças conversam buscando soluções. Como

explicado nas falas abaixo, elas ouvem novamente o que foi feito, tentam entender porque a
colega não gostou e buscam negociar soluções trocando instrumentos, trocando os
instrumentos de pessoa e adequando o arranjo.
Selena: Tipo, por exemplo, no ano passado nessa aula o fulano tava fazendo
uma música e era um samba, sabe? Bem agitado, e, no final, ele queria pôr
um instrumento bem leve. Daí ninguém concordou, porque isso não serve
direitinho pra música.
Pesquisadora: Então, pra ficar legal todo mundo tem que concordar? Isso é
uma coisa principal?
Selena: É
Aline: E também, se só uma pessoa não concordar a gente troca! Porque se
não fica muito...
Selena: Porque se a preferência dele é verdade, depois que a gente vê a
música nessa nova preferência dele...
Aline: É, tipo, se todo resto tá achando legal, ou a gente põe outro que dá
mais ou menos o som que ela gosta ou então a gente faz outro ritmo... Ou
então, [se] a pessoa não gostou do instrumento que ela tá tocando e ela troca
com outra pessoa do grupo que gostou do instrumento dela. Daí fica o
mesmo instrumento, só muda a pessoa que tá tocando.
Pesquisadora: Vocês falam isso porque pode acontecer de uma pessoa não
estar gostando porque não está muito a fim de tocar aquele instrumento?
Aline: É. Tipo, a Selena está tocando copos e eu ‘to’ tocando piano, daí eu
não quero tocar o piano porque eu não consigo direito ou porque eu não ‘to’
com vontade, quero tocar copos. E ela não quer usar os copos, mas quer o
piano. Daí troca, mas fica no mesmo grupo só muda a pessoa. (E8, p.7)

As falas das meninas mostram que no trabalho de composição em grupo execução e
apreciação são partes fundamentais do processo, como também observado durante as aulas,
em todas as atividades de composição, pois é experimentando e ouvindo que as crianças
decidem como será o resultado do seu trabalho (como também constatado na pesquisa de
Beineke, 2009). Em vários momentos percebeu-se que as crianças sabem das capacidades dos
colegas e pensam as composições a partir das habilidades presentes no grupo. Beatriz
explicou em entrevista que gosta de fazer grupo com as amigas porque sabe o que elas sabem
fazer. “É porque com as pessoas que eu já conheço... aí fica mais legal que eu já conheço e daí
eu já sei o que elas sabem” (E4, p.3).
Observou-se também, que elas ensinam umas às outras a tocarem os ritmos e melodias
criados e dão importância ao ensaio para todo mundo aprender e tocar de modo mais fluente o
que foi decidido. Selena explicou que também em casa ensina suas amigas a tocar o que sabe,
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para poderem fazer música com melhor qualidade: “(...) algumas não sabem tocar direito, dai
a gente prefere, tipo assim, tentar ensinar pra conseguir compor uma música melhor, que dai
será mais fácil pra ela” (E3, p.18). Cada membro do grupo contribui com o que consegue
fazer. Às vezes, o material musical é adaptado ou é trocada a função de alguém que está com
dificuldades. O arranjo, portanto, tem papel fundamental possibilitando a adequação do que
será executado de acordo com as capacidades das crianças no momento e também das suas
vontades.
As falas das crianças abaixo evidenciam algumas das adaptações que fizeram ao
trabalharem em grupo. No primeiro trecho Selena conta porque Rosa decidiu tocar os copos
ao entrar no grupo; e, no segundo Tina explica que adaptaram a composição para a
apresentação, pois, para elas a nota ‘lá’ ficava distante da nota ‘dó’ no teclado e elas não a
encontravam a tempo, o que dificultava a execução.
Selena: [...] eu fiquei ensinando pra Rosa como eram os copos... porque ela
era do outro grupo [antes]. E daí, quando eu ensinei pra ela, ela viu que não
ia aprender tão rápido o xilofone ou do piano, daí ela escolheu ficar com o
copo [...] (E3, p.20).
Pesquisadora: Tina e Beatriz eu percebi que na apresentação vocês tocaram
diferente do que tocavam nos ensaios a parte do piano, por quê?
Rosa: E elas queriam fazer aquilo.
Tina: A gente vinha correndo e... E acabava em Lá, eu acho. A gente
procurava o Lá.
Pesquisadora: e por que na apresentação vocês não tocaram essa nota?
Tina: A gente desistiu dela, porque ficava muito difícil, a gente tinha que
acabar rápido e ir lá e ficou muito difícil. (E9, p. 9).

Nesse momento o critério usado para definir a composição não foi estético, isto é, não
foi uma escolha pensando no contorno melódico ou na finalização da frase. Embora a nota
conferisse uma tensão no final da música, a sua exclusão não foi por causa do resultado
sonoro. Rosa informa, inclusive, que as meninas queriam aquela sonoridade. A nota foi
excluída em razão de uma ordem prática, funcional, da execução; pois nos ensaios elas não
conseguiram executá-la a tempo com relação aos outros instrumentos, e assim as pessoas
poderiam bater palmas antes que conseguissem finalizar a música. Ficou evidenciada nessa
cena uma ideia de música que condiz com a maneira de ser das crianças, discutidas pelos
autores na primeira parte do trabalho, uma maneira particular de entender, significar e fazer
música nas suas vidas. Revela, também, que apesar de trabalharem com os elementos
musicais da cultura, mostrando buscarem precisão, seja na combinação entre os instrumentos,
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na organização dos elementos musicais e na execução conjunta, elas ainda transitam por um
território da imprecisão, como conceitua Brito (2007)88.
O grupo lidou com divergência quando passaram uma frase do xilofone para o piano e
Selena achava que essa frase melódica e suave, agora mais aparente, que ia do primeiro ao
terceiro grau e voltava ao primeiro, não combinava com o caráter rítmico staccato que tinha a
parlenda. As outras meninas pareciam satisfeitas, assim, depois de conversarem e
experimentarem várias vezes dizendo a Selena que não estava ruim deixaram a composição
como estava, como pode ser vista no vídeo 4, abaixo.

Vídeo 4: Apresentação da composição com instrumentos e jogos de copos sobre a parlenda Um, dois, feijão com
arroz (grupo Selena, Aline, Tina, Beatriz e Rosa).

O grupo, incluindo Selena, ficou satisfeito com o trabalho no momento da aula, mas,
depois, na entrevista com reflexão assistindo aos vídeos dos seus trabalhos, as meninas
reavaliaram a composição. Nos recortes de entrevista abaixo Selena explica porquê não estava
satisfeita com a composição e como poderiam melhorá-la.
Selena: Elas pegaram as notas do xilofone e botaram no piano. É, mas se não
tivesse ficado muito bom a gente faria um arranjo melhor. Mas, não ficou tão
ruim.
Pesquisadora: Não ficou tão ruim, tu disseste?
Selena: É.
Pesquisadora: Tu não gostaste tanto?
Selena: É, eu acho que poderia ter ficado um pouquinho melhor, a melodia
acho que não combinou muito.
Pesquisadora: Com o copo?
88

Como exposto no primeiro capítulo, p.23.
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Selena: Não, com o copo tudo bem, mas é que a melodia, sabe? A melodia
não ficou muito boa junto com a música. Porque a música tem um ritmo
[canta] 'um, dois, feijão com arroz' e dai as notas que elas fizeram no piano
não ficou muito parecido com a música. (E3, p.20)

Selena esclarece sua opinião de que as notas tocadas no piano não combinavam com a
melodia cantada. E explica que embora não estivessem ruins, não combinavam bem e se
tivessem mais tempo talvez tivessem procurado essas notas que combinariam melhor.
Selena: As meninas falaram que achavam que combinava só que eu acho
que, tipo assim tem um som que tipo ‘A’, isso combina com o ‘O’, mais ou
menos, entendeu? Tipo, mais ou menos. E foi isso que aconteceu com a
melodia e daí elas disseram que achavam que combinou e daí ficou.
Pesquisadora: Você acha que ficou assim também porque não tinha tempo de
fazer outra coisa? Se tivesse mais tempo podia trabalhar mais?
Selena: É, porque tipo assim, eu queria mudar, tipo, mudar a nota, porque
tinha que ter uma nota que combinasse, porque se não existisse seria muito
esquisito. Enfim, dai eu acho que se tivesse mais tempo a gente poderia ter
encontrado outra melodia. (E3, p.21)

Selena deixa claro que gostaria de procurar outras notas, porque acredita que poderiam
encontrar melodia melhor para tocar no piano e combinar com a melodia cantada. Mostrando
que elas estão também trabalhando com critérios da música da cultura, que às vezes atentam
para a consonância entre as notas, coerência entre as partes, buscando a precisão que se refere
Brito (2007), mostrando estarem no caminho da compreensão musical entre precisão e
imprecisão89. Em uma entrevista em grupo, Dora compartilha com a pesquisadora e colegas a
mesma opinião de Selena, explicando porque acha que o piano não ficou bom no arranjo. Não
há consenso, Rosa e Tina não concordam com ela, e Tina ainda brinca ficar irritada com a
opinião da amiga.
Dora: É que o piano entendeu? Ele não ficou tão parecido. Claro, eu sei que
vocês se esforçaram, mas essa é a minha opinião.
Pesquisadora: sim, mas explica melhor.
Dora: É que assim ó, no piano não pareceu direito a música.
Pesquisadora: Você acha que ficou muito forte e cobriu a música?
Dora: Não é que ele não, tá por exemplo, não parece que tá... É que ficou
“na, na, na, na, na, na” [canta parte do piano] e é “um dois, feijão com arroz,
três, quatro...”.
Pesquisadora: Ah. Você acha que a melodia não combinou com a parlenda?
Dora: É, não combinou....
Pesquisadora: E o que você acha Beatriz?
Beatriz: Não, não combinou.
Tina: Eu acho que combinou.
Rosa: Combinou! A Selena disse que não gostou...
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Beatriz: Não combinou muito, assim...
Dora: Não, eu achei que não tem nada a ver, mas ficou legal.
Tina: Não tem nada a ver? Não ouse dizer isso guria!
Dora: Calma.
Pesquisadora: a Dora quis dizer que a parlenda é assim [canta o ritmo] bem
durinha...
Dora: E o piano, “na na na na na na”, [canta suave]
Tina: É, só que a gente fez isso porque o dela tava assim “na, na, na, na, na,
na”...
Pesquisadora: ... No xilofone?
Tina: É. Daí a gente pegou as notas do xilofone!
Dora: Mas, no xilofone combinou!
Pesquisadora: Ah, você acha que no xilofone combinou essa melodia?
Dora: Sim. Mas é porque tem muitas coisas, por exemplo, eu lembro que
quando eu quis tocar na flauta e eu tentei passar uma nota pra flauta e não
ficou bom.
Pesquisadora: Tu estás dizendo que às vezes uma melodia fica melhor em
um instrumento que no outro?
Dora: Sim. (E9, p.8).

Ao entender o que diz Dora, Tina explica que a frase tocada por ela e Beatriz no piano
era a mesma tocada no xilofone, então não compreende porque estaria ruim. E a conversa
acaba com Dora expondo que uma vez tocando flauta percebeu que acontece de uma frase
tocada num instrumento não ficar boa no arranjo se tocada em outro. As meninas começaram
a perceber que a escolha do instrumento traz diferenças à sua composição, perceberam a
importância do timbre. Neste momento, a precisão, como discutido por Brito, foi discutida e
se mostrou importante. Acompanhando esses diálogos, percebeu-se que conversando sobre os
trabalhos com os colegas as crianças podem aprofundar suas reflexões, e assim dividir
experiências e conhecimentos.
Neste mesmo grupo que fez a composição discutida, mais de uma vez percebeu-se que
uma das meninas tentava organizar as ideias de todas e negociar as relações internas,
propondo que experimentassem o que cada uma sugeria como mostra o registro do diário de
campo abaixo.
Aline está sempre envolvida nas atividades, querendo fazer o trabalho com
seriedade. Ela tem papel importante no grupo ajudando a articular as ideias
que surgem e a relação entre as outras participantes, auxiliando as
negociações na construção do trabalho. Ela intervém com frases como:
“Vamos experimentar uma vez como a Selena disse?” ou “Selena, por que tu
não gostou?” (Diário de campo, p.5).
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Nos outros grupos, não foi identificada apenas uma criança ajudando a negociação das
ideias, elas pareciam se revezar nesta tarefa. Porém, em todos os grupos as crianças
trabalhavam ouvindo a sugestão dos participantes e negociando soluções.
Outros dois grupos de meninos fizeram a composição com percussões um dos
integrantes cantando a parlenda. Como os outros grupos, os meninos disseram que cada um
escolheu o instrumento que gostaria de tocar e eles foram combinando ideias. O grupo de
Bruno, Caio e Kal, repetiu uma batida de rap que havia aprendido com estagiária da oficina e
usada em composição no ano anterior. Desta vez, eles pensaram no ritmo da parlenda e
encaixaram o acompanhamento sem ajuda das professoras, com dois tantans e um bongô. Os
meninos estavam felizes por conseguirem tocar a batida e fazer a composição sozinhos, como
que afirmando o seu aprendizado do ano anterior. A apresentação do grupo, que depois foi
comentada no momento de análise crítica e em muitas das entrevistas, pode ser vista abaixo,
no vídeo 5.

Vídeo 5: Apresentação da composição com instrumentos sobre a parlenda adaptada de Batatinha quando nasce
(grupo Caio, Bruno e Kal).

Embora o grupo estivesse contente e orgulhoso de sua produção nas entrevistas
algumas crianças da turma contaram terem achado o trabalho dos meninos pouco original;
disseram que eles estavam repetindo o ritmo que haviam feito na composição do ano anterior
e algumas, inclusive achavam ruim, pois era pouco diversificado de ritmos, timbres e também
dinâmica, por tocarem sempre forte. Os meninos do grupo contaram em entrevista que se
fossem trabalhar mais em sua composição eles repetiriam a letra para a composição não ficar
tão curta, mas não colocariam outros instrumentos. Eles explicam que têm preferência pelos
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instrumentos de percussão com pele e contam que essa escolha se dá também porque combina
melhor com as suas músicas, como explica Caio ao final do diálogo.
Caio: Não. É que a gente… A gente só produz assim, com… De pele.
Bruno: Tambor.
Caio: A gente não usa outros. Tipo, o nosso grupo, que a gente sempre faz, a
gente não usa outros. Só tambor. Só bongô.
Pesquisadora: Por que são os instrumentos que vocês mais gostam?
Caio: Sim.
Kal: Porque é mais fácil de tocar.
Pesquisadora: Tu acha que é mais fácil?
Kal: Sim! É só ficar batendo!
Bruno: Ah, mas o chocalho é só ficar fazendo assim. [fazendo movimento
com o braço].
Pesquisadora: Mas não é só bater, porque vocês não batem qualquer coisa.
Eu vi que vocês fazem tum tum du tum tum du.
Caio: Sim, a gente tem ritmo pras coisas.
Bruno: Eu faço, né!
Caio: Eu também faço.
Kal: Eu também faço.
Pesquisadora: Então me expliquem uma coisa: por que vocês escolhem o
tambor? Porque não é o mais fácil...
Bruno: É! Pra mim o tambor é o melhor.
Caio: A gente escolhe porque é o que combina melhor com a nossa música,
quando a gente faz elas. (E7, p.3).

Concordando com o grupo, Selena e Aline disseram em entrevista que a composição
estava curta demais, pois “(...) começa, dá dez batidinhas e para”; nas palavras de Aline (E8,
p.4). Elas sugeriram que ficaria melhor se tivesse uma introdução antes ou uma parte
instrumental depois, “um molho”, segundo Selena (E8, p.4) evidenciando uma ideia de
música que era entendida na sala, de que uma música não pode ser muito curta.
A análise crítica na sala de aula aconteceu após apresentarem as composições aos
colegas e continuou em aula seguinte, depois de assistirem suas apresentações filmadas. Na
conversa em sala de aula, que foi anterior às entrevistas, as crianças questionaram novamente
os trabalhos que não tiveram o cuidado com a intensidade sonora dos instrumentos cobrindo
assim o canto, do grupo de Bruno, Caio e Kal e também de Hector, João e Mathias. Em
entrevista Beatriz argumenta que se a música fosse instrumental, não seria um problema a
intensidade e Tina explica que o problema é que a letra não pode ser compreendida, e assim
também não pode ser cantada. “Porque senão, quando as pessoas gostarem da música, não vão
saber cantar!” (E9, p.10).
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Ao terminarem essa atividade, algumas crianças disseram à professora que o próximo
passo seria fazerem as suas próprias músicas, sem partir de nenhuma proposta. Elas queriam
criar tudo. O processo foi acompanhado e será discutido a seguir.

4.3 COMPOSIÇÕES LIVRES

A atividade com composição livre começou no início de setembro, na sexta aula do
segundo semestre (2OBS5). Algumas crianças não frequentavam mais a Oficina; a turma
contava agora com doze crianças. As crianças vinham pedindo para fazer trabalho próprio,
sem tema predefinido pelas professoras, como um desafio muito atraente. A composição
‘livre’ aconteceu após um processo iniciado no ano anterior, com trabalhos mais dirigidos. Ao
mesmo tempo, observou-se a construção de um ambiente acolhedor, que proporcionou que as
crianças se sentissem aptas a comporem, onde pudessem discutir suas ideias e se sentissem
seguras para mostrar suas produções.
As meninas pareciam dar importância a essa atividade pelo fato de poderem elaborar
as próprias letras, que se relacionassem com temáticas para elas relevantes. Para a atividade,
as crianças organizaram-se três grupos, escolhidos por eles e outras três crianças quiseram
fazer o trabalho individualmente. Dora, Rosa e Beatriz, pareciam já saber o que queriam e
foram imediatamente experimentar, Dora e Beatriz quiseram elaborar letras e Rosa tocar
piano. Por ter acontecido posteriormente às entrevistas, os dados que usaremos na discussão
sobre essa atividade são provenientes apenas das observações e gravações das aulas, e
conversas em sala de aula.
O grupo de Caio, Kal e Bruno acolheu no início Helena, por sugestão da professora.
Helena trouxe uma letra de composição que já vinha com ideia melódica e Caio apoiou que
trabalhassem com o que ela estava trazendo. O menino fez inclusive sugestões para pequenas
modificações na letra, que falava sobre brincar de dia e de noite, e adicionaram então a ideia
de acampar à noite90. O grupo tentou trabalhar essa composição, mas depois Helena fez dupla
com Lara; já que Bruno e Kal queriam fazer algo diferente. Inicialmente Kal propôs a
composição sobre uma paródia de música de série de TV; e, embora se divertissem, Caio
afirmava que não era interessante para a atividade por ser muito ‘avacalhada’. Os meninos
acolheram depois Manuela91.
90
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A letra final pode ser vista no apêndice F.
Lara e Manuela não estavam presentes na aula em que foi iniciada a atividade.
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O grupo trabalhou uma composição instrumental com dois tantans, xilofone, beat box
(percussão com sons vocais) e percussão corporal. A composição foi sendo construída ao
longo de três aulas, e depois ajustada em outras aulas mais no fim do semestre para gravação
no CD Entre Nós II, de registro dos trabalhos das turmas da Oficina. O beat box e a percussão
corporal, e o xilofone como diferentes possibilidades, dividiram a composição em partes
distintas e o grupo ensaiou muitas vezes procurando definir como seria a passagem de uma
parte para a outra. Caio contava o número de repetições de uma frase, para indicar o tempo da
percussão corporal feitos por ele e por Bruno junto com um ritmo em beat box, executado por
Manuela e dava entrada na próxima parte sinalizando aos colegas. O grupo trabalhou
buscando definir a forma, ora apenas se olhando, ora atribuindo regência a um dos
integrantes. A composição foi intitulada ‘Sistema de som’ evidenciando a sua proposta de
organizar as diferentes sonoridades escolhidas. A gravação final que consta no CD pode ser
ouvida clicando abaixo.

Áudio 1: Música Sistema de Som do grupo Bruno, Manuela, Caio e Kal.

Helena e Lara trabalharam a composição Vamos sair pra brincar de Helena, que ficou
dividida em duas partes. A primeira representando o ‘sair para brincar’ de dia, com Helena
cantando e Lara tocando tambor, dividida pela entrada de pau-de-chuva, tocado por Helena,
enquanto Lara cantava ‘vamos sair para acampar’, como atividade noturna. As meninas
elaboraram partitura alternativa com a letra, marcando o que fariam nas partes e Helena fez
também um desenho que trazia as duas partes da música, cada uma em metade da folha de
papel, ora dia, ora noite, brincando ou acampando.
Rosa fez a composição O piano não tem fim, que foi registrada em seu caderno com
desenho e partitura alternativa92. Rosa queria fazer sozinha e sua vontade de tocar piano
determinou a sua escolha de fazer uma composição no instrumento, e ela a criou já na
primeira aula, a gravação da sua apresentação para turma pode ser vista no vídeo 6, abaixo.
No início ou final das aulas ou sempre que possível Rosa estava no piano, tocando e
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experimentando sons e em entrevista já havia expressado a sua admiração pelo instrumento,
afirmando ser a possibilidade de tocar piano uma das razões por gostar das aulas da Oficina.

Vídeo 6: Apresentação da composição O piano não tem fim de Rosa para a turma.

Talvez por perceber que as colegas haviam feito composições com texto, em uma aula
seguinte Rosa trouxe uma letra com título de O seu sorriso e ficou experimentando no piano
como juntar a sua composição já feita no piano com a nova letra, mas, depois de algumas
tentativas desistiu, criando partitura similar para O seu sorriso no piano, registrada em seu
caderno. Porém, essa composição não foi compartilhada com a pesquisadora ou com o
restante da turma.
As composições das outras meninas foram canções elaboradas por elas em sala.
Beatriz quis fazer a composição sozinha também dando a entender que já sabia o que fazer.
Ela compôs rapidamente a música O relógio com temple block e voz. O relógio inicialmente
tinha acompanhamento no piano, com as notas mi e sol, como que sonorizando as batidas de
um ponteiro, que depois ela escolheu tocar apenas com o instrumento de madeira. O grupo de
Selena, Tina e Aline começou trabalhando com uma composição que Selena fez com seus
primos, Hoje é Halloween, com letra e melodia. Com a ajuda da professora Letícia, as
meninas elaboraram acompanhamento no piano com acorde dissonante para tocar no refrão
que casava com a temática do Halloween. Apresentaram essa música para a turma e depois
resolveram trabalhar juntas na composição Nossa vida é assim, com letra, melodia e
acompanhamento instrumental, que foi finalizada na última aula e gravada no CD.
Dora também fez essa atividade individualmente. Como as outras duas meninas, ela
parecia ter muito claro o que queria fazer, em especial escrever. Ela escreveu a letra e a
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compartilhou com suas amigas, que demonstraram gostar, mas não quis mostrar à
pesquisadora, professoras e outros colegas. Ela descartou a composição, rasgando e colocando
no lixo e fez outra com letra sobre sua cidade, sobre o que gosta, as praias, o boi de mamão e
convidando outras pessoas a conhecê-la: “vem visitar a nossa Floripa, vem cá/ O boi de
mamão vem pra cá/Vamos pra praia, então ta”.

Na apresentação, por estar muito

envergonhada, Beatriz se dispôs a cantar junto com a amiga e a composição foi cantada à
capela (como mostra o vídeo 7, abaixo).

Vídeo 7: Apresentação da composição de Dora, Floripa, com a participação de Beatriz.

A música que Dora compôs e rejeitou por não querer mostrar talvez fosse romântica
ou com informações que julgou muito pessoais para dividir, como sugere a conversa das
meninas na hora da análise crítica, quando assistiram aos vídeos das apresentações das
composições na aula seguinte. Várias crianças disseram gostar da composição de Dora,
embora ela não se mostrasse muito convencida. As meninas mencionaram a música anterior,
dizendo terem gostado ainda mais, porém concordam que não era apropriada para o ambiente
da oficina.
Selena: Eu adorei a da Beatriz! A da Dora também! [dirigindo-se a Dora]
Mas eu achava que a tua de antes tava melhor. A de antes. Eu adorei as duas
que tu fez, mas a de antes estava melhor.
Dora: Tá, mas tu acha que eu ia poder cantar pra todo mundo?
Selena: É, eu sei, eu sei, acho que pra cantar...
Beatriz: Tá, mas tu não devia ter jogado fora.
Selena: É. Já foi exagero.
Dora: Pra mim foi pouco! (2OBS8, p.3).
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Nesta análise crítica, as crianças refletiram, também, sobre o trabalho do grupo de
Manuela, Bruno, Caio e Kal. A discussão foi iniciada por Manuela dizendo que o xilofone
não tinha ficado bom na composição. O grupo expõe que a primeira opção era o metalofone
que foi trocado pelo xilofone por vontade de Manuela. Ela então explica: “[...] é porque eu
tinha acabado de entrar no grupo e eu tava dando uma sugestão”93; reconhecendo que pode mudar

de opinião e avaliando o próprio trabalho. A menina se referia ao timbre do instrumento no
arranjo, mas a turma passa a discutir sobre a falta de comprometimento e colaboração de Kal,
quem tocava o instrumento, que ficou refletida na apresentação.
Kal havia sugerido para o grupo que fizessem uma composição sobre uma paródia que
inventou de música de série de TV para crianças, mas o grupo não quis. A falta de
engajamento de Kal, que ficou desenhando, talvez se deva por não ter tido sua vontade
atendida e por não concordar com a opção do grupo. A sua falta de colaboração foi ressaltada
por muitos colegas, incluindo Helena que disse-lhe no momento de análise crítica que se
tivesse ensaiado com seriedade, poderia tocar melhor e fazer uma composição melhor.
Manuela: Eu quero falar também. Eu acho que, tipo, foi bem legal. Mas, o
xilofone eu acho que não caiu bem. Ficou meio... o som... sei lá.
Caio: É, também né, ele faz tudo errado!
Manuela: Não, não é a questão de fazer... da pessoa fazer errado, é a questão
do barulho!
Dora: [ele] só ficava desenhando! (2OBS8, p.1).
[...]
Helena: Eu queria falar que se o Kal parasse de ficar desenhando...
Manuela: ...E atrapalhando a aula.
Helena: ...Antes de tocar, era até melhor, ele poderia tocar e fazer melhor
ainda!
Profa. Letícia: Ó, a opinião da Helena é que se tu parasse de ficar
desenhando antes, tu tocarias melhor e farias melhor ainda a tua composição.
Kal: Eu ficava desenhando mais e mais porque eles ficaram riscando o meu
desenho.
Professora Olívia: É, a gente pediu um monte para o Kal parar de desenhar
para a gente poder ensaiar, não é Bruno?
Bruno: É. Pior que é verdade.
Profa. Letícia: Muito bem lembrado. Mais algum comentário sobre as
composições?
Selena: Eu concordo com o negócio do desenho.
Rosa: Eu também (2OBS8, p.2).

Nesse momento eles discutiram no grande grupo que a ideia de Kal não era
apropriada, dando a entender que era porque descrevia atos de violência. O grupo valorizava
93
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a proposta da atividade e quis fazer uma composição sua, com seriedade. Assim as crianças
indicam pensar na temática abordada, que deve respeitar o espaço da Oficina. Esse episódio
sugere, também, que faz parte da avaliação das crianças o engajamento de cada um com o
trabalho, entendendo que isso afetará a qualidade da composição.
Nas análises críticas e reflexões retrospectivas dos trabalhos feitas nas entrevitas, os
aspectos criticados eram bastante diversos, mostrando algumas ideias de música divididas na
sala de aula. Uma das críticas mais frequentes foi a falta de equilibrio entre o volume dos
instrumentos e a voz. A instrumentação foi também aspecto discutido, quando na sua opinião
os instrumentos escolhidos para o arranjo não casavam bem, ou quando não trazia variedade e
novidade, como falaram do trabalho de Bruno, Caio e Kal na segunda composição, que “ é só
batucada” e “eles fazem sempre igual”. Ou, ainda ou quando um instrumento era tocado de
maneira a ressoar por muito tempo, encobrindo os outros.
Outras críticas que parecem ter guiado os trabalhos se relacionaram com a temática da
letra das canções (como no caso da composição de Dora e da paródia de Kal); e, também a
falta de comprometimento com o trabalho e pouca participação no grupo (como o caso citado
de Kal). Muitas das reflexões eram guiadas pelas experiências musicais que as crianças já
tiveram, assim, a composição com instrumentos e parlenda dos meninos foi considerada curta
demais, e foi sugerido que fizessem repetição ou pensassem em introdução, ou parte
instrumental posterior, como um interlúdio instrumental, mostrando possuírem entendimentos
de forma.
Em entrevista, várias crianças expuseram a importância de conhecer diversas músicas
e estilos para que possam ter ideias para compor as suas próprias músicas. Quando
perguntados sobre o que preferem entre tocar músicas existentes ou fazer as suas músicas, as
crianças disseram que gostam de ambas atividades, escolhendo primeiro compor, mas
argumentando pela importância de conhecer outros repertórios para poderem dispor de
materiais para as suas músicas. Como exposto nas falas a seguir:
Pesquisadora: O que você mais gosta: de aprender uma música que já existe
ou de fazer uma música sua?
Selena: Hum… Acho que os dois, porque aprender uma música nova, tipo,
aprender uma música que já existe nos faz se inspirar numa música para
compor.
Pesquisa: Pra fazer a tua própria?
Selena: É (E3, p.20).
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Tina: Eu gosto de aprender uma música que já existe... Os dois! Porque eu
aprendo uma e aí eu tenho uma ideia pra botar na minha.
Pesquisadora: Essa ideia pode ser uma idéia de letra, de melodia?
Tina: Melodia, ou uma palavra que eu gostei e quero colocar na minha
música.
Pesquisadora: Ou um instrumento que tem na música e você pode usar na
sua também?
Tina: Aham (E1, p.11).
Rosa e Beatriz: Acho que... [prefiro] fazer a nossa música.
Beatriz: As duas coisas, mas a que eu mais prefiro é fazer a nossa música.
Pesquisadora: Quando vocês vão fazer a música de vocês como vocês
pensam? Vocês procuram as notas bonitas e o que mais assim? De onde vem
as ideias de vocês?
Beatriz: É porque eu escuto muito música, dai tipo, eu acho que ficou legal
porque eu penso que vai ficar que nem essas músicas que passam por ai...
(E4, p.10).

Como exposto por Beatriz, a apreciação de diversos repertórios além de ser fonte de
materiais para composições próprias, contribui também com referências musicais. Assim, as
crianças indicam uma das tarefas da Educação Musical, a apresentação de práticas musicais
variadas, ampliando as experiências musicais das crianças e suas ideias de música.
Da mesma maneira como o primeiro semestre foi finalizado, o ano foi encerrado com
a apresentação das turmas da Oficina no auditório do Departamento de Música da UDESC; e,
além disso, houve o lançamento do CD com registros dos trabalhos das crianças. Nas
entrevistas, todas as crianças responderam que gostam de se apresentar, ressaltando a
importância de mostrar as suas produções para outras pessoas. Bruno disse que esse momento
era importante para mostrar aos seus pais o que ele é capaz de fazer, provando que não faz
apenas bobagens. As crianças explicaram que gostam de se apresentar no auditório para
poderem mostrar a o que sabem fazer a mais pessoas, que assim passarão a conhecê-los, como
mostra o trecho de entrevista abaixo.
Hector: Eu prefiro ali.
Caio: Eu também.
Pesquisadora: Ali aonde?
Kal: Ali.
Hector: Ali em baixo [apontam na direção do auditório da universidade]
Helena: Eu prefiro aqui. Eu prefiro nos dois.
Lara: Eu também.
Pesquisadora: Vocês gostam mais lá em baixo por quê?
Hector: É, e é legal porque daí, tipo, mais gente pode saber que…
Caio: que a gente é melhor! [risos]
Hector: ... nos conhecer né?! (E2, p.15).
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As crianças mostram assim entenderem a prática musical como uma atividade social,
que tem sentido quando compartilhada. Na apresentação de final de ano, quando tocaram seu
arranjo da música We will rock you foi observado também, que as crianças ressignificaram a
música, tocando com muita animação e orgulho, o que não vinha acontecendo nos ensaios nas
aulas e preparação do arranjo. Esse fato foi observado também pela professora Olívia, que
comentou com a pesquisadora. As crianças estavam com postura orgulhosa, tocando com
muita vontade, talvez porque o rock aproxime-se mais das músicas que elas ouvem fora da
Oficina, apesar de valorizarem o repertório trabalhado na Oficina, como mostra o registro de
Selena (fig.9, p. 50) querendo relembrar as músicas do ano anterior.
Ou, talvez, porque o rock tenha outro status, possibilitando que afirmassem suas
identidades, de alunos mais velhos, quase adolescentes frente à plateia de outras crianças, pais
e parentes, e porque estavam mostrando que sabiam tocar. As apresentações no auditório
foram também momento de conhecerem as produções das outras turmas, e foi percebido que
as crianças observavam atentamente as apresentações e, em sala de aula, comentaram
refletindo sobre os trabalhos das outras crianças, inclusive revendo opiniões anteriores, sobre
repertórios já trabalhados também por eles.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na presente pesquisa, buscou-se investigar e documentar as dinâmicas que
movimentam as ideias de música das crianças da Oficina de Música do MUSE, como
integrantes de uma comunidade de prática e aprendizagem musical em sala de aula. Assim, a
metodologia foi desenhada para contemplar e acessar as perspectivas das crianças e
possibilitar a visualização de processos de movimentação de suas ideias de música. Os
cadernos de ideias de música possibilitaram isso, à medida que permitiram às crianças o
registro e compartilhamento de suas experiências musicais nas aulas e nas entrevistas com a
pesquisadora e outros colegas. As crianças demonstraram sentir-se valorizadas, produzindo o
caderno ao longo de todo o ano, apesar de ser a sua utilização voluntária.
Os cadernos eram de uso individual, mas seus registros carregam as ideias da
coletividade, o que ficou evidente quando as crianças fizeram anotações a partir das ideias do
caderno de um colega, quando registraram experiências coletivas da oficina e quando
reelaboraram apontamentos a partir da reflexão sobre o que os colegas haviam compartilhado.
Portanto, os cadernos foram utilizados nessa pesquisa para acessar as ideias de música que
circulavam em da sala de aula. Nos seus cadernos as crianças contaram o que queriam dividir,
o que foi para elas significativo, portanto o uso do caderno se distancia do uso de um caderno
escolar, de registro de conteúdos relevantes na visão do professor. Com relação às suas
experiências na Oficina de Música, percebeu-se que registraram aquelas atividades que
haviam gostado mais, mostrando que esse tipo de uso de registro das crianças pode ser uma
ferramenta eficaz para acessar a perspectiva das crianças e com elas refletir sobre suas
experiências, como também constatado por Griffin (2009).
Os cadernos se mostraram úteis para acessar e refletir sobre as preferências e a relação
com música das crianças. Suas preferências formaram grande parte dos apontamentos nos
cadernos. As crianças mostraram amplo conhecimento e gosto musical que foi compartilhado
a partir de seus registros e passou para a audição compartilhada de músicas em seus celulares
e também da internet, nas entrevistas. Esses compartilhamentos mostraram não apenas os seus
gostos musicais, mas nos contam como é a sua relação com música, como ouvem, por que
meios, com que companhias e a importância que a música tem em suas vidas.
Os cadernos parecem ter incentivado as crianças a criar, relembrar, anotar e
compartilhar as suas composições. Argumentamos, como exposto no Capítulo 394, que mesmo
94
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aquelas composições não compartilhadas, parecem ter contribuído com a movimentação das
ideias de música da sala de aula, pois elas carregam ideias de música que por ventura são
compartilhadas em outros momentos, nos trabalhos de composição em grupo, na apreciação e
análise crítica dos repertórios em aula e nas discussões e negociações em grupo. Além disso,
por meio dessas composições as crianças pareciam desenvolver seus conhecimentos e exercer
sua agência, sentindo-se cada vez mais capazes de fazer suas músicas, acionando a
aprendizagem criativa.
Nas

três

atividades

de

composição

em

grupos

as

crianças

trabalharam

colaborativamente conversando sobre como deveria ser o resultado da composição e
perguntando a opinião dos colegas. Elas elaboraram ideias individual e colaborativamente,
que depois o grupo avaliou em conjunto. Por todo o processo, ouviram-se frases do tipo:
“vamos experimentar como a Selena falou’, “assim fica ruim”, “assim não” “podia ser assim
ó: ...”; “olha isso:..”; “a gente deixa assim?”, demonstrando as trocas e negociações das
crianças. Elas procuraram relacionar suas ideias individuais com as do grupo e combinaram o
papel de cada uma na composição, dividindo partes e instrumentos para cada uma tocar.
Segundo Arostegui (2012), no trabalho de composição em grupo, os alunos buscam ideias que
soem bem, de acordo com preferências do grupo e com relação ao resultado que procuram. A
composição, como atividade de tomada de decisões, possibilita o trabalho colaborativo, no
qual cada criança pode dar a sua contribuição.
Desta forma, as opiniões são avaliadas por todo o grupo na socialização e decididas
por consenso ou votação (QUINTANILHA; SILVA, 2008). Isso fica evidenciado na fala de
Selena e Aline sobre como deve ser uma boa composição, que foi apresentada na descrição da
composição com parlenda e instrumentos95; mas, é muito bem ilustrada na fala de Caio,
quando comenta: “Fica bom uma coisa que a gente pratica bastante e que sempre deixa todo
mundo feliz”. A escolha de como seria a música envolveu identificar quem gostaria de tocar o
quê, mas também, quem conseguia executar determinadas ideias e a divisão de partes para
cada um, pensando na combinação entre os timbres e na combinação das ideias rítmicas e
melódicas. Como descreveram as meninas quando falavam sobre sua composição sobre a
parlenda Um, dois, feijão com arroz96. Muitas vezes as discussões são em torno do que
combina e encaixa ou não com o que já foi escolhido. Swanwick (2003) ressalta a importância
da tomada de decisões musicais no processo de aprendizagem e argumenta que nas atividades
de composição a criança tem mais espaço para isso.
95
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Além disso, nas composições as crianças trabalharam pensando na forma, tocaram
frases apropriadas tecnicamente, mas, ao mesmo tempo, elaboraram desafios e ensaiaram para
conseguir tocá-los. Como constatado na pesquisa de França e Swanwick (2002), tocaram com
expressividade as suas músicas.
Ao executar suas próprias composições, os alunos estão tocando algo
tecnicamente apropriado e expressando seu próprio pensamento musical,
com suas formas, expressividade e significados: eles têm a oportunidade de
‘falar’ por eles mesmos. Não é surpreendente que, em vários casos, os alunos
tenham tocado suas composições de uma maneira mais sensível e
musicalmente mais consistente do que as peças de seu repertório tradicional
(FRANÇA; SWANWICK, 2002, p. 33).

Pesquisas mostram que, em atividades de composição colaborativa, o arranjo tem
papel importante (QUINTANILHA; SILVA, 2008; SAWYER, 2006). Por meio dele, partes
com diferentes níveis de dificuldade são divididas de acordo com os níveis de habilidade das
crianças e cada uma delas colabora com o que sabe e quer fazer, como relatado por Selena e
Aline97. Essas atividades promovem e oportunizam diferentes tipos de participação dos alunos
em diferentes níveis e estilos de aprendizado (QUINTANILHA; SILVA 2008; ST. JOHN
2006; SAWYER 2006). Desta forma, cada criança se apropria da prática coletiva no seu ritmo
de maneira significativa e aprende com os pares, compartilhando experiências. Esse fato foi
observado no trabalho entre os grupos. A escolha de como seria a música envolveu identificar
quem conseguia executar determinadas ideias e a divisão de partes para cada um, pensando na
combinação entre os timbres e na combinação das ideias rítmicas e melódicas.
As crianças ensinaram umas às outras a tocar ritmos e frases criadas. Como discutido
por Wiggins (2011) e Sawyer (2006), a aprendizagem é alavancada pela interação na
comunidade de prática, entre pares e, também, na interação delas com as professoras. St. John
(2006) chama esse processo de aprendizagem bi-direcional, pois envolve estas duas
dinâmicas. As observações aqui relatadas mostram as dinâmicas que favorecem a construção
de uma comunidade de prática, quais sejam: as relações interpessoais em engajamento mútuo;
compartilhamento de conhecimentos; e, negociação de empreendimentos (WENGER 2008,
p.85).
Durante as observações percebeu-se que as crianças puderam desenvolver e exercitar a
sua agência na Oficina, mostrando apropriarem-se dos conhecimentos tendo compromisso
com seu próprio aprendizado (JEFFREY; WOODS, 2009, p.22). A partir dos cadernos ficou
97
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evidenciado como se apropriavam de conhecimentos e os ampliavam, tal como nos registros
das músicas que tocavam na escola e a anotação de Beatriz, compreendendo que poderia tocálas em outros instrumentos já que sabia suas notas; ou, os relatos sobre como ‘tiram músicas’
e ensinam uns aos outros, o que também foi observado em sala de aula98. Craft (2005, p. 46)
explica que o desenvolvimento da agência não se dá apenas estimulando e dando atenção às
crianças,

mas

incluindo-as

num

processo

democrático

de

aprendizagem,

como

coparticipantes. Ela explica que um ambiente que promove a agência dá suporte para as
crianças fazerem perguntas, para terem ideias e concretizá-las com suas ações, sem interferir
demasiadamente no processo (CRAFT, 2005, 2010). A agência faz parte, portanto do
contexto capacitador da aprendizagem criativa (CRAFT, 2010). Esse contexto possibilita a
elaboração de perguntas, o brincar, a imersão, a inovação, a possibilidade de correr riscos,
usar a imaginação, envolverem-se e sentirem-se motivadas, possibilitando a aprendizagem
criativa (CRAFT et al, 2008; CRAFT, 2010).
As aulas da oficina proporcionaram espaço para que as crianças pudessem
experimentar diversos instrumentos e trocar experiências com seus colegas. Possibilitaram
desenvolverem sua agência, inclusive no sentimento de aptidão para elaboração de suas
próprias músicas – sem temas predeterminados pelas professoras. Isto foi evidenciado quando
requisitaram essa atividade, reconhecendo suas capacidades. Essas constatações mostram
como é importante possibilitar que as crianças desenvolvam sua agência, proporcionando
tempo e suporte para que trabalhem colaborativamente, com independência com relação ao
professor na construção de seus trabalhos, desenvolvendo a aprendizagem criativa, como
discutido por Jeffrey e Woods (2009) e Arostegui (2012). Wenger (2008, p.12) contribui ao
situar a agência não como uma característica individual, mas derivada da experiência de
subjetividade do engajamento no mundo social.
Umas das principais características ressaltadas para o desenvolvimento da
aprendizagem criativa é a interação entre pares na participação de trabalhos colaborativos.
Jeffrey e Woods (2009) destacam que é fundamental que os alunos se sintam à vontade em
sala para falar e se relacionar. É importante que se sintam seguros no contexto da sala de aula,
valorizados como indivíduos, para que construam relações de confiança. Para tanto, os
trabalhos em grupo são muito importantes. Como relatado junto com a atividade de
composição com instrumentos a partir parlenda “Um, dois, feijão com arroz”, as crianças
sabem descrever como funciona o trabalho colaborativo, ressaltando as contribuições de cada
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um; reconhecendo que existem negociações; ensinando os colegas a tocar determinadas
frases; e, mostrando seu entendimento da música como prática social, na qual, tão importante
quanto o produto final, são as relações sociais entre elas, buscando satisfazer as vontades de
todos os integrantes. Jeffrey e Woods (2009) explicam que muitas vezes não é o produto final
o que mais interessa aos estudantes, e sim o processo, visto como um desafio que acaba os
envolvendo.
O objetivo educacional é encorajar o compromisso das próprias crianças com o
aprendizado. “Ser desafiado é um elemento central na construção de confiança, quando o
contexto, o processo e o ritmo de desenvolvimento foi cuidadosamente planejado”
(JEFFREY; WOODS, 2009, p.22). As crianças demonstraram sentir-se seguras para
experimentar o que quisessem, inclusive querendo experimentar compor individualmente.
Jeffrey e Woods argumentam que correr riscos faz parte da aventura exploratória que é
divertida. Eles falam que a conquista de controle depende das oportunidades e tempo para
brincar com ideias, embora também na rotina as crianças ganhem confiança para correrem
riscos. Eles explicam que as crianças muitas vezes “querem ampliar os limites ao mesmo
tempo em que se tornam mais conscientes das consequências de correr riscos” (Jeffrey e
Woods, 2009, p.24)
Durante as observações as crianças mostraram ter muito claro uma ideia de autoria e a
exerceram em diversos momentos, mostrando valorizar também a originalidade, a inovação
em seus trabalhos, aspectos ressaltados na abordagem da aprendizagem criativa. Exemplos
foram dados por todo trabalho, quando, por exemplo, os grupos de meninos quiseram adaptar
suas parlendas99, ou quando o grupo de Hector, João e Mathias quis sobrepor ritmos com os
copos, pois não queria tocar um ritmo já existente. Entendemos a ideia de autoria das crianças
a partir do conceito de reprodução interpretativa (CORSARO, 2011), como processo de
apropriação inovadora e criativa do mundo. Para Corsaro (2011) fazem parte desse processo
três tipos de ação coletiva: a apropriação criativa de conhecimentos e informações do mundo
adulto; a produção e participação em uma série de culturas de pares; e, a contribuição para
reprodução e extensão da cultura adulta.
As crianças mostraram ter consciência de que criam a partir do que conhecem, de
modelos e exemplos. Rosa compôs uma ópera, mostrando criar a partir do que conhece, pois,
como ela mesma explicou, a ópera tinha partes que ela inventou e partes que ‘já sabia’100. Ela
mostrou saber se apropriar de elementos do mundo adulto através da sua própria
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interpretação. Em uma conversa com Selena, também ficou evidente essa recriação a partir da
cultura adulta, quando ela explicou que eles podem inclusive compor músicas em inglês, não
importando se não possuem domínio da língua, pois basta que inventem. Mostrando também
entender que isso é uma prática das culturas infantis, dizendo “No nosso mundo... na terra das
crianças, a gente inventa!” 101.
Selena explicou com muita clareza como é compor para ela. Disse que, apesar de
basear-se em coisas que conhece, o que faz não é uma cópia ou mera colagem102, ela destaca
que é algo novo, criado a partir de sua interpretação. As crianças contaram inclusive que a
apreciação de diferentes repertórios contribui para quando vão fazer as suas músicas103. Como
é também discutido na literatura: “Ouvir uma grande variedade de música alimenta o
repertório de possibilidades criativas sobre as quais os alunos podem agir criativamente,
transformando, reconstruindo e reintegrando ideias em novas formas e significados”
(FRANÇA; SWANWICK, 2002, p. 13).
As crianças disseram compor em casa, sem o auxílio de adultos, sozinhos ou com
amigos. Elas trouxeram para oficina produções suas que também dialogam com as suas
experiências com a mídia, como a composição ‘Oh yeah’ de Selena, declaradamente baseada
em música que gosta. As crianças mostraram se apropriar e reinventar o que vivenciam em
aula e fora, criando conexão e diálogo entre suas experiências.
A valorização das contribuições das crianças é outro fator para uma aprendizagem
criativa na visão de Jeffrey e Woods (2009). As crianças são participantes ativos do processo
de aprendizagem e é importante que o professor valorize seus conhecimentos e contribuições
Eles [os alunos] são capazes de participar de discussões, negociações e
avaliações. A valorização dessas qualidades e da oportunidade de expressar
suas opiniões, valores, perguntas e entendimentos aumenta a relevância. Se
eles são autorizados a contribuir a aprendizagem será uma experiência aberta
e desafiadora; senão a aprendizagem gerará uma dependência cada vez
maior dos adultos. Os alunos têm a capacidade de tornarem-se conhecedores
do aprendizado, de serem ativos e colaboradores experientes (JEFFREY;
WOODS, 2009, p.25).

O contexto educacional parece influir nas dinâmicas de movimentação das ideias de
música das crianças na sala de aula. Uma das maneiras identificadas foi por meio das
atividades de apreciação e execução do repertório trazido pelas professoras. Assim como as
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suas intervenções ajudando as crianças a fazerem as composições, a apreciação pode trazer à
sala de aula as práticas, experiências e ideias de música das professoras, pois o professor é
também alguém com gostos e vivências para partilhar (PESCETTI, 2005). As apreciações
ajudam a localizar as crianças no universo musical como um todo e as aproxima do mundo
musical exterior e, embora não seja o foco deste trabalho, é uma ação que intervém nas ideias
de música das crianças. Nesse sentido, os adultos contribuem contextualizando as produções
musicais com relação à música da cultura (BRITO, 2007).
A intervenção das professoras no processo se deu, portanto, de diversas maneiras. Elas
também ajudaram as crianças a lembrarem dos arranjos, das batidas e da forma das suas
músicas, como tinham sido combinados em aulas anteriores, assim como ajudaram a exercitar
toques nos instrumentos de percussão. A participação dos adultos continuou até o momento
da gravação e, também, nas apresentações ao vivo, quando, tocando instrumentos com as
crianças, valorizavam as suas produções. Além disso, a intervenção das professoras se deu
também quando perceberam que podiam ampliar os conhecimentos e compreensões das
crianças a partir de algum aspecto levantado por elas, o que resulta na ampliação das suas
ideias de música. Isso aconteceu em diversos momentos, quando faziam análise crítica,
apreciação e também quando trabalhavam nos pequenos grupos.
Quando há negociação e reciprocidade em sala de aula, a música é formada pelas
várias camadas de cultura que estão ali presentes: a cultura da sala de aula, a cultura local das
crianças, a cultura das suas experiências com a mídia, sua experiência cultural com música em
geral (WIGGINS, 2011, p. 88) e, também, a cultura da experiência musical dos professores.
“As composições das crianças refletem os encontros, influências e também as tensões entre as
diferentes ideias de música que circulam em sala de aula” (BEINEKE, 2009, p. 288). O
produto musical e as sugestões das crianças (gêneros de preferência, contornos melódicos,
ritmos e instrumentos escolhidos) refletem a compreensão compartilhada em sala de aula e a
sua experiência com música dentro e fora da Oficina.
Nesta pesquisa, observou-se que as professoras utilizaram algumas das alavancas
musicais e sociais empregadas por Wiggins (2011). Entre elas, destacamos: a ajuda para os
alunos realizarem as ideias que conseguiam conceber e comunicar de alguma maneira, mas
não realizar; o estabelecimento de um ponto de partida para as composições; a ajuda para
criarem acompanhamento que encaixava nas ideias dos estudantes e que os levaria à criação
de novos materiais melódicos; a oferta de tempo e espaço para o processo de pensamento
musical dos estudantes; o estabelecimento de um ambiente no qual todos os participantes
pudessem contribuir e serem ouvidos; o reconhecimento, apoio e validação de ideias; o
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espaço para a agência das crianças e desenvolvimento de sua independência; o espaço para a
interação e ‘alavanca’ entre pares; e, a oferta de espaço e apoio para a reflexão e pensamento
independente durante todo o processo.
Como exposto por Burnard (2006) foi percebido que crianças criam suas identidades
dentro da comunidade da turma. Elas mostraram construir suas representações de artistas da
mídia e essas construções foram revistas no grupo. Como discutido na descrição do episódio
em que discutiam se era legal ou não gostar de Justin Bieber104. Esse compartilhamento de
preferências provocou tensão no grupo e, consequentemente, reflexão e revisão. O episódio
mostrou também que as crianças escolhiam o que compartilhar. Elas perceberam na sua
interação o que cabia no contexto; mostrando que elas analisam como podem se expor e
constroem, assim, as suas identidades no grupo. Cada criança agiu de forma diferenciada com
relação à pressão dos pares, mas a comunidade, como espaço de compartilhamento mostrou
trazer essa dimensão, que é algo que deve ser considerado na sala de aula. Acreditamos que
Selena não deixou de gostar de Justin Bieber apenas porque suas colegas não gostavam do
artista, mas entendeu que naquele círculo ela não precisava expor essa sua preferência105.
O espaço da Oficina oportunizou que as crianças compartilhassem e discutissem suas
experiências musicais, articulando as suas experiências de dentro e fora da aula. A Oficina se
mostrou um espaço aberto a diferentes repertórios e experiências, sem hierarquizar práticas
musicais. As análises críticas foram momentos importantes de compartilhamento e
transformação, por revisão, de ideias de música da sala de aula. Como exposto no capítulo
anterior, as crianças expuseram suas opiniões e as discutiram. E o papel das professoras nesse
processo era promover as conversas de maneira que o grupo todo pudesse colaborar na
discussão e promovendo os seus entendimentos metacognitivos. Um exemplo disso foi
quando a professora Letícia explicou-lhes que poderiam melhorar seus trabalhos a partir das
sugestões dos colegas. “As crianças desenvolvem consciência sobre o trabalho e seu
aprendizado quando participam e refletem sobre o que foi feito” (MARDEL, OTAMI;
TURNER, 2008, p. 120).
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construção individual em relação à participação social, ideia que norteia a abordagem teórica desta pesquisa.
Para o autor a construção da identidade se faz na negociação de sentidos de experiências como membros de
comunidades sociais.
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As crianças mostraram se engajar em trabalho colaborativo na Oficina, não apenas nos
momentos de composição, mas também naqueles de análise crítica na apreciação de suas e
outras produções. Os autores entendem que a colaboração acontece quando há metacognição,
quando há um entendimento dos processos de aprendizagem. “A colaboração não é algo
automático. Ela depende de habilidades, entendimentos e do compromisso dos participantes
em trabalhar em conjunto” (MARDEL, OTAMI; TURNER, 2008, p. 121). As entrevistas de
estimulação de recordação se mostraram apropriadas para acessar as perspectivas das
crianças, promover e acompanhar discussões em grupo. Foi observado como descrito por
Simão (2001) que o uso da metodologia de estimulação de recordação em pesquisas funciona
enquanto processo metacognitivo. Ela explica que estimula a atitude reflexiva, ativa e
construtiva e contribui para conhecer os próprios processos e produtos cognitivos.
Acredita-se que as apresentações para os pais e para os colegas, assim como a
gravação de CD no final do ano aproximam o fazer musical da Oficina à música como as
crianças conhecem fora da sala de aula. Beineke (2010) constata que a apresentação das
composições acaba por afirmar a importância das atividades, pois é um momento de
reconhecimento e valorização do trabalho das crianças. Sendo parte importante da
aprendizagem criativa, por conectar as atividades musicais da sala de aula às práticas musicais
socialmente legitimadas para as crianças (BEINEKE, 2009, p. 243), aproximando o seu
trabalho ao dos músicos que conhecem e, valorizando-as frente a uma plateia. As
apresentações foram espaço também de afirmação de suas identidades, como pessoas capazes
de produzir e como ‘quase adolescentes’ como foi discutido no capítulo anterior. Corsaro
situa a pré-adolescência entre os sete e treze anos e expõe ser um período de busca de
estabilidade para suas identidades.
Fazendo paródias, recriações ou músicas próprias, as crianças reinventam e refletem
sobre o mundo que as cerca, as experiências que vivem e o que pensam. Nesse sentido, os
cadernos de ideias de música pareceram tê-las incentivado a criar, relembrar, anotar e
compartilhar as suas composições. A partir dessa pesquisa, percebeu-se que as crianças
compartilham ideias de música de variadas formas na sala de aula da Oficina. Nas suas
composições, como produto e também no processo de sua elaboração, quando trabalhando em
grupo, combinavam e negociavam os resultados; nas reflexões coletivas proporcionadas pelos
momentos de análise crítica desses trabalhos e de outros repertórios apreciados; na realização
e compartilhamento de registros nos cadernos de música, elas discutiam, revisavam e
afirmavam ideias de música.
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Esses resultados mostram a importância de propiciar que as crianças trabalhem com
autonomia, desenvolvendo a sua agência e que trabalhem de forma colaborativa, pois assim
podem dividir as suas reflexões e aprofundá-las. Mostra também a importância que teve para
este contexto, os momentos de análise crítica que trazia a reflexão coletiva, que possibilitaram
que as crianças se sentissem cada vez mais capazes de refletir e opinar sobre as produções e
assim formar e questionar opiniões e construir um corpo de conhecimentos coletivos.
Desta forma, o planejamento do professor pode levar as ideias de música da sala de
aula em conta, para que sejam cada vez mais ampliadas; e, assim, é possibilitada a
contribuição das suas experiências e pontos de vista na dinâmica que envolve o
compartilhamento e transformação das ideias de música da sala de aula da Oficina. A
importância do conhecimento das ideias de música está, portanto, na possibilidade de sua
ampliação, não apenas quantitativa, mas qualitativa, no grupo de aprendizagem. Assim, a
aprendizagem pode ser vista enquanto processo que aciona a ampliação das ideias de música.
Finalizando, argumenta-se que o trabalho criativo com composição em sala de aula
deve ser entendido como processo dinâmico que envolve negociações entre as crianças e
adultos, de maneira que os professores precisam compreender as ações dos alunos para que
possam intervir adequadamente. Esse processo envolve a configuração de comunidades de
prática musical que contribuem nos processos e produtos criativos. Na perspectiva da
aprendizagem criativa, destaca-se a importância do conhecimento das ideias de música das
crianças para que a educação musical possa interferir de forma relevante, ampliando e
enriquecendo as suas experiências musicais.
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APÊNDICE A – Questões norteadoras das conversas iniciais com as crianças

Questões gerais e Cadernos de ideias de música
1. O que você gosta de ouvir?
2. Em que momentos você ouve música?
3. Como você ouve música? Pelo rádio, TV, videogame...
4. Você gosta de ouvir música fazendo outras coisas?
5. O que você ouve em casa?
6. Você costuma tocar algum instrumento em casa?
7. Você tem aula de música na escola? Como é?
8. A aula da escola é diferente da aula da Oficina?
9. O que faz você gostar de cantar ou tocar uma música?
10. O que é uma música boa para você?
11. Como você escolhe uma música para aprender a tocar ou cantar? (tirar na flauta, por
exemplo).
Oficina
12. O que você gosta de fazer na Oficina?
13. Como vocês escolhem os grupos para fazer as composições?
14. Percebi que vocês costumam fazer as atividades em grupo quase sempre com os
mesmos colegas, dá vontade de fazer com outros colegas também?
15. Sobre as composições já feitas:
a) Copos: Como que vocês inventaram? Você ficou satisfeito(a)?
b) Instrumentos: Como escolheram os instrumentos utilizados? Como decidiram
quem iria tocar o que? Como decidiram o que tocar nos instrumentos? Você
gostou do resultado?
16. O que você gosta mais, ou acha mais importante: compor as suas músicas ou aprender
uma música que já existe? Ou, acha os dois importantes?
17. Quando você está em casa ou outro lugar, tem ideias de coisas pra fazer na Oficina?
18. Tem ideias de músicas que gostaria de tocar na Oficina? E músicas inventadas, tem
ideias de músicas suas pra tocar na Oficina?
19. Você gosta de se apresentar? Por que? Prefere na sala ou no auditório?
Cadernos
20. Você quer me mostrar alguma coisa do caderno? (perguntar se posso fotografar)
21. O que você pensou quando fez (essas anotações, o desenho, o poema...)
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APÊNDICE B – Questões norteadoras dos segundos encontros de conversas com as
crianças

Para esta 2ª parte – foi solicitado que as crianças assistissem as filmagens das
composições dos colegas e comentassem o que acharam.
1.
2.
3.
4.

Alguém gostaria de comentar alguma coisa?
O que vocês acharam da composição com os copos desse grupo?
O que vocês acharam da composição desse grupo?
Vocês gostariam de aprender para tocar com eles? Vocês têm vontade de aprender
esse jogo de copos/ composição?
5. Vocês acham que os instrumentos combinaram?
6. Vocês gostariam de mudar alguma coisa? Fariam alguma coisa diferente?
________________________________
7. Na opinião de vocês, quando uma composição não fica boa?
______________________________
8. Como foi fazer o arranjo para a música Pedrinha Miudinha?
9. O que vocês acharam dos arranjos?
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APÊNDICE C – Formulário do Google para inscrições na Oficina
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APENDICE D – Comunicado e termo de consentimento livre e esclarecido destinado aos
pais dos alunos ou responsáveis
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Programa de Pós-Graduação em Música – Mestrado
Centro de Artes – Universidade do Estado de Santa Catarina

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Pedimos autorização para a participação de seu filho(a) na pesquisa “Ideias de Música: olhares
das crianças sobre a sua aprendizagem musical” desenvolvida como projeto de mestrado de Cecília
Marcon Pinheiro Machado, sob orientação da Profa. Dra. Viviane Beineke, pelo Programa de PósGraduação em Música da UDESC. A pesquisa é um trabalho de cunho acadêmico que tem por
objetivo investigar a aprendizagem musical das crianças no contexto educacional da Oficina. O
trabalho de campo será realizado na aula de música da turma do seu meu filho(a), pelo qual pedimos
assinatura no presente termo de consentimento. Junto com este documento apresentamos proposta em
exposição oral esclarecendo as informações que se seguem.
Informamos que a coleta de dados para a pesquisa envolve a realização de filmagens das aulas
de música da qual seu filho(a) participa, entrevistas e conversas individuais e coletivas com os
colegas, a serem realizadas após as aulas. As filmagens terão fins científicos e acadêmicos; garantimos
a privacidade e confidência das informações, sendo utilizados pseudônimos para garantir o anonimato
das crianças. A participação na pesquisa não oferecerá riscos ou prejuízos de qualquer natureza,
podendo ser solicitadas informações a qualquer momento.
Avisamos que, embora aceite participar nesta pesquisa, há a possibilidade de desistência a
qualquer momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando para isso informar tal decisão à
pesquisadora. Para isso, e quaisquer dúvidas ou questionamentos os contatos estão fornecido abaixo.
Esclarecemos ainda que, por ser uma participação voluntária e sem interesse financeiro, os
participantes não terão direito a nenhuma remuneração.
A autorização envolve a participação do seu filho(a) na pesquisa, o que inclui filmagens das
aulas de música, a participação voluntária do seu filho(a) em conversas e entrevistas e a utilização dos
dados coletados em forma de desenhos, fotos, filmagens e depoimentos pela pesquisadora para fins de
publicação em meio acadêmico-científico.
Agradecemos sua atenção e disponibilidade.
Florianópolis, 15 de maio de 2012.



Cecília
Marcon
Pinheiro
Machado
cecilia_marcon@hotmail.com
(48) 3207 2937 e 9108 7225.
Orientadora Profa. Dra. Viviane Beineke
vivibk@gmail.com

Programa de Pós-graduação em Música
Rua Madre Benvenuta, 1907, Itacorubi
Florianópolis, SC – CEP 88035-001
(48) 3321 8335
ppgmus.udesc@gmail.com

Autorizo a participação no meu filho(a)_______________________________________ na pesquisa
de mestrado “Ideias de Música: olhares das crianças sobre a sua aprendizagem musical” e a publicação
da imagem, dos relatos, e dos desenhos que serão produzidos para essa pesquisa de Cecília Marcon
Pinheiro Machado.
Florianópolis,___ maio de 2012.
Assinatura do Responsável_________________________________
Nome do Responsável:____________________________________
RG: ____________________________
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APÊNDICE E – Lista de pseudônimos e idades das crianças participantes da pesquisa

Aline – 10 anos
Beatriz – 10 anos
Bruno – 10 anos
Caio – 10 anos
Dora – 9 anos
Hector – 10 anos
Helena – 7 anos
Kal – 8 anos
Lara – 8 anos
Manuela – 9 anos
Maria Eduarda – 7 anos
Rosa – 7 anos
Selena – 9 anos
Tina – 9 anos
João – 9 anos
Pedro – 7 anos (estava apenas no primeiro semestre, não participou das entrevistas)
Mathias – 7 anos (estava apenas no primeiro semestre, não participou das entrevistas)
Professora Estagiária – Olívia
Professora Bolsista - Letícia
Professora Bolsista que acompanhou algumas aulas – Carmem
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APÊNDICE F – Letra das parlendas trabalhadas e das composições das crianças
(fizeram também composições instrumentais)

Parlenda trabalhada pelo grupo Pedro, Maria Eduarda, Lara e prof. Carmem (Domínio
público)
Coco pelado
Caiu no melado
Quebrou uma perna
Ficou aleijado
Parlenda trabalhada pelo grupo Beatriz, Tina, Selena e Aline (Domínio público)
Um, dois, feijão com arroz
Três, quatro, feijão no prato
Cinco, seis, falar inglês
Sete, oito, comer biscoito
Nove, dez, comer pastéis
Parlenda trabalhada pelo grupo Manuela, Dora e Rosa
“Era uma vez uma menina aventureira
Navegava no sofá e voava na banheira.
Era uma vez um espelho encantado.
Quem usasse demais, estragava o penteado.
Era uma vez uma velha coroca.
Carregava o gato na bolsa,
Conversava com minhoca” (FURNARI, 2003, p.12).
Parlenda Mathias, Hector e João
Combinaram parlenda de domínio público com trecho de parlenda do livro “Não confunda”.
Lá na rua vinte e quatro
uma mulher matou um gato com a sola do sapato,
o sapato estremeceu, a mulher morreu,
currupaco não fui eu.
“Não confunda, não confunda
careca banguela, com cueca amarela”! (FURNARI, 2002, p.14).
Parlenda Caio, Kal e Bruno (adaptação de Batatinha quando nasce – Domínio público)
Batatinha quando nasce
Se ‘esparrama’ pelo chão
Sai ‘voado’ da minha frente
Senão leva um bofetão
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Composição de Dora - FLORIANÓPOLIS
Lagoa da conceição, praia do Campeche
Mora no meu coração
Lagoa do Peri, Praia da Armação
Tomar um banho de mar, tomar um banho de mar, um banho de mar
Vem visitar a nossa floripa, vem cá
O boi de mamão vem pra cá
Vamos pra praia, então ta (2x)
Composição de Beatriz - O relógio
Tic tac, tic tac, eu vivo assim
Tic tac, tic tac, eu vivo assim
tic tac pra acordar
tic tac pra dormir
tic tac é pra tudo
Tic tac, tic tac,
Tic tac, tic, tac
Composição de Beatriz - Brincar
Brincar
(Palmas)
Brincar
(Palmas)
Brincar é divertido Brincar
(Palmas)
De Pique esconde?
(Palmas)
Como Visconde?
(Palmas)
Pega-pega
(palmas)
Pega-pega
(palmas)
Brincar
É divertido
Brincar
(palmas) 2X
Composição de Rosa - O seu sorriso
Um dia eu acordei e vi o seu sorriso
Quando você partiu fiquei com pena e
Pensei no seu sorriso – 2x
Um dia tenho que me revelar para o mundo
e mostrar a minha voz
então eu vou cantar
vou dançar

131

neste mundo vou brilhar
nesta hora vou dançar
Poesia de Rosa - A ilha da Magia
Moro numa ilha na Ilha da magia
Aqui em Floripa brinco de Pipa
Na ilha tem boi de mamão
E muita animação
Tem Pau de fita
que é uma coisa bonita
Composição de Selena - Oh Yeah
Oh Yeah Oh Yeah Oh Yeah – (2 vezes)
Eu tento fazer o que eu quero, você é você que não me deixa
Eu tento e tento e você não me deixa
Fazer o que eu quero e tau e tau e tau e tau e tau
C’mon
C’mon
C’mon (Oh Yeah)
E diz que sou metida, e tudo mais Primeiro diz que
sou legal depois é outra coisa e porque? Não sei
Porque? Porque? Porque?
Porque? Porque não deixa eu viver minha vida
Eu quero viver minha vida, quero que me solte,
E deixe eu viver e tau e tau e tau
Composição de Selena e seus primos - Minhoca, minhoca!
Minhoca, minhoca acabou pipoca no natal
Agora o que eu vou comer
É frango, é sorvete as minhocas já comeram na frente
Aha
Aha
As minhocas já comeram na frente
Composição de Selena e seus primos - Hoje é Halloween
Buh, buh Hoje é Halloween
Buh, buh Hoje é Halloween
Muitos doces sei que vou ganhar (2X)
Doce ou travessura, Doce ou travessura
Eu escolho travessura
Eu vou fazer uma careta, e eu vou jogar uma torta na cara
Buh, buh Hoje é Halloween (2X)
E eu vou enrolar a casa com papel higiênico
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Composição de Selena - A senha do amor
Passo por aí e parece que sou um fantasma para você, e daí tento chamar a atenção, não
aguentoooo isso.
A senha do amor já não parece mais amor. Já não dá mais.
Já não parece não parece mais
Pra você sou naaaaada
Sou nada para voocê
Não dá mais não dá mais. Desse jeito não vou viver. Preciso de você para viver
Desse jeito não sobrevivo. Preciso de você mas parece que você não precisa de mim. Foi azar
me apaixonar por você.
Aqui tá bem trancado. Lá fora tá solto mas não consigo me libertar, está difícil não consigo
maais, está difícil. Aprendi muita coisa nesta situação, já não dá mais eu não consigo falar o
que sinto
Então...
Não consigo me libertar, desta vida infernal que tenho.
Composição de Helena - Vamos sair pra brincar
(com contribuições de Caio com a frase ‘Vamos sair pra acampar’, pois juntos pensaram que
poderia ser uma parte durante o dia e uma representando atividade noturna)
Vamos sair pra brincar, Hey
Vamos sair pra brincar, Hey
O Sol tá brilhando, as nuvens tão se mexendo,
Vamos sair pra brincar, Hey (3x)
Vamos sair pra acampar, Hey
Vamos sair pra acampar, Hey
A lua tá brilhando, as nuvens tão se mexendo
Vamos sair pra acampar (3x)
Composição de Aline, Tina e Selena - Nossa Vida é assim
Nossa vida é assim tá bom pra mim
Vamos correr até o sol nascer
Vamos sorrir até o sol cair
A vida da gente é diferente
Temos que ficar contentes
Porque...
Tá bom pra gente
Nossa vida é legal
Um tanto animal
Muita ação além de muita diversão
Tudo é diferente
É o suficiente
Pra ficarmos contentes
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APÊNDICE G - Tabela das entrevistas realizadas para detalhamento do tipo de
entrevista, sigla, participantes e datas realizadas

18/5
22/5
23/5
25/5

Entrevistas
iniciais
(em algumas
os cadernos
foram
abordados)

29/5
5/6
12/6
14/6
15/6

Entrevistas de
reflexão
retrospectiva
com vídeo e
cadernos

E1 - Entrevista semiestruturada
individual

Tina

E2 – Entrevista semiestruturada em
grupo

Bruno, Caio, Kal, João,
Hector, Lara e Helena

E3 – Entrevista semiestruturada
individual
E4 – Entrevista semiestruturada em
dupla
E5 – Entrevista semiestruturada em
dupla

Selena

E6 – Entrevista de reflexão em
grupo

João, Hector, Lara e
Manuela

E7 – Entrevista de reflexão em
grupo

Caio, Kal, Bruno e Maria
Eduarda

E8 – Entrevista de reflexão em
dupla

Aline e Selena

E9 – Entrevista de reflexão em
grupo

Tina, Dora, Beatriz e
Rosa

Beatriz e Rosa
Aline e Selena
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APÊNDICE H - Cronograma das entrevistas e tópicos conversados

Maio – Entrevistas iniciais e com cadernos

Data

Crianças participantes e
tipo de entrevista

Tina
18/5

E1
Entrevista semiestruturada
individual
(Sala 11-DMU)

Bruno, Caio, Kal, Hector,
João, Lara e Helena
22/5

23/5

E2
Entrevista Semistruturada
em Grupo
(Sala 12- DMU)

Tópicos conversados
- Gostos e ídolos
- Aulas da Oficina
- Trabalhos com colegas – descreveu como foi
fazer a composição em grupo.
- Aprende com a avó teclado e inglês
- Tem aulas particulares de violão
- Toca flauta com uma amiga e juntas ‘tiram’
músicas para tocar. Uma ensina a outra.
- Tina disse que é importante aprender músicas
que já existem para fazer as suas próprias
músicas.
Duração: cerca de 40min
- Perguntas entrevista inicial (alguns
responderam)
- Caderno de Ideias (Bruno, Kal, Caio e
Helena)
- Tocamos juntos “Moinho da Bahia”.
Cada criança um mostrou pedaço de vídeo no
YouTube.
Duração: cerca de 50min

- Gostos e ídolos – revistas, pôsteres e audição
de gravações
- Caderno de Ideias
Desenho que tem a ver com música
Lista de ídolos + foto de ídolo
Música que gosta
Selena
Composição de uma música inspirada em
música já existente (não quis me mostrar
E3
a sua, mas mostrou letra da música “Oh
Entrevista Semiestruturada
Yeah”.
Individual
- Contou que faz ‘músicas de improviso’
(Sala 11- DMU)
(músicas únicas) – temáticas: problemas de
amizade e coisas de adolescente.
- Selena falou que para compor as suas
músicas também tira ideias de outras músicas,
mas não é como uma colagem ou uma paródia,
sua apropriação faz algo novo.
Ela disse que também acha importante
aprender outras músicas para ter ideias para as
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suas.
Oficina de Música – como fez composição em
grupo, o que gosta e ideias sobre o que gostaria
de fazer na aula.
Em casa toca flauta, às vezes com amigas.
Ensina flauta e pandeiro para amiga, para que
consigam tocar melhor.
Duração: 1h

25/5

- Não se lembraram de levar cadernos, mas me
contaram o que já tinham feito: desenhos de
instrumentos e de notas musicais e clave de
sol.
- Beatriz toca flauta às vezes em casa, compõe
e ‘tira’ músicas. Fica experimentando sons.
Beatriz e Rosa
- Rosa toca violão em casa e escreve
composições em tablatura
E4
- Beatriz – Gosta de músicas em inglês e
Entrevista Semiestruturada
sertanejas
em Dupla 1
- Ouvem música na internet e rádio carro
(Sala 11 – DMU)
Rosa pediu-me para anotar o nome da música
do Michael Jackson para assistir vídeo com sua
mãe em casa.
- Explicaram que gostam de fazer trabalhos
com amigas, pois já sabem o que elas sabem
fazer.
Duração: 1h aproximadamente
- Assistimos vídeos no YouTube escolhidos
pelas meninas para mostrarem suas
preferências musicais: Big Time Rush, Selena
Gomes...

Selena e Aline
29/5

E5
(Sala 12 – DMU)

- Fiz algumas perguntas entrevista inicial c/
Aline
- Aline ouve música com um aparelho de mp3
com pen drive – pen drive com CD da ‘Adele’
- Aline sugeria coisas para Selena colocar no
caderno, ajudou a cantar suas músicas...
- Caderno de Ideia de Música da Selena:
- Mostrou sua música inspirada em uma
existente – sobre amizade
- Lista de artistas, bandas, ritmos
- Músicas feitas com banda – “Minhoca,
minhoca” e “Hoje é Halloween”
- Música de Improviso “A senha é o
amor”
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Junho – Entrevistas de reflexão com cadernos e vídeos

Duração: 1h aproximadamente

João, Hector, Lara e
Manuela
5/6

E6
Entrevista de reflexão em
grupo
(Sala 12 – DMU)

Caio, Bruno, Kal e Maria
Eduarda
12/6

14/6

15/6

E7
(Sala 12 - DMU)

Aline e Selena E8
(Sala PPGMUS)

Tina, Dora, Rosa e Beatriz
E9
(Sala 12 - DMU)

- Vídeo das composições + comentários
Crítica com relação a composição do grupo
Kal, Bruno e Caio – “só tambores, tudo igual,
sempre igual”.
Falaram como pensaram e fizeram
composições.
Assistimos vídeos no You tube escolhidos
pelas crianças para mostrar um pouco o que
gostam:
Manuela – Paciência – Lênine
João – Big time rush
Hector – Tengo tu Love – Siete
Duração: cerca de 45min
- Cadernos de música – Bruno escreveu
composição da parlenda.
- Bruno fez música c/ amigo em casa, mas diz
não ter ficado boa (letra).
- Assistimos aos vídeos das composições.
- Meninos afirmaram gostarem da sua
composição, fariam repetição para não ficar tão
curta.
- Bruno e Kal não gostariam de participar de
outros grupos, Caio sim.
- Preferem continuar nesse grupo porque são
amigos e sabem trabalhar juntos.
- Afirmaram preferência pelos tambores
- Gostam de se apresentar embora tenham
vergonha e fiquem nervosos
- Apresentação é importante para mostrar para
os pais que sabem fazer coisas.
Duração: cerca de 45min
- Vídeo das composições + comentários
- Meninas levaram cadernos, compartilharam e
fizeram anotações durante a entrevista.
- Comentaram todas as composições, deram
sugestões para melhora dos trabalhos e
explicaram detalhadamente como concebem o
trabalho em grupo.
Duração: cerca de 1h
Todas as meninas compartilharam seus
cadernos de música comentando seus registros.
Quiseram mostrar músicas que tocam na flauta
doce
Tina mostrou músicas que toca no violão
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- Vídeo das composições + comentários
Duração: cerca de 1h
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APENDICÊ I – Mapa das aulas observadas

Março

Aula 1 – 27/3
(1OBS1)

Aula 2 – 3/4
(1OBS2)
Aula 3 – 10/4
(1OBS3)

Abril

Aula 4 – 17/4
(1OBS4)

Aula 5 – 24/4
(1OBS5)

Aula 6 – 8/5
(1OBS6)

Maio
Aula 7 – 15/5
Reunião com os Pais
(1OBS7)

Aula 8 – 22/5
(1OBS8)

Crianças falaram sobre práticas musicais que tiveram nas férias
Vídeos de samba de roda
‘Moinho da Bahia’ – nova canção, samba de roda. Fizeram
com canto e palmas.
‘Syahamba’ em roda. Música trabalhada no ano anterior.
(execução à pedido das crianças). Dança + percussão (Hector
no bongô)
Apresentei-me e falei sobre a pesquisa
‘Marinheiro encosta o barco’ + jogo de copos a duas vozes
‘Bate o Monjolo’ + jogo de copos e ‘Moinho da Bahia’
(confirmar)
‘Marinheiro encosta o barco’ com jogo de copos.
Composição de copos com parlendas escolhidas pelas crianças.
Apresentação dos 4 grupos - análise crítica
Aula com Luciana
Aquecimento vocal
Interpretação de arranjo com xilofones, flautas e tambores
Grupos se juntaram para relembrar composição com copos e
começar a pensar em partes para instrumentos. (xilofone
primeiro)
Grupo Bruno, Kal e Caio – escolheram parlenda e fizeram sua
composição com copos, formando o 5º grupo
Atividade de improvisação com pentatônica com xilofones e
metalofones
Entrega dos Cadernos de Ideias Música
Conversei um pouco c/Kal, Caio e Bruno enquanto
esperávamos sua mãe e carona.
Composições com instrumentos a partir das composições com
parlendas e copos. (Crianças estavam separadas em duas salas)
Agora são 4 grupos – Rosa e Dora foram para outros grupos e
Manuela não estava na aula.
Assistimos ao vídeo que editei com as composições de copos.
Apresentações das composições c/ instrumentos e análise
crítica
Apresentação da proposta da Oficina – Coordenadora do
Projeto
Explicação minha pesquisa – entrega autorização participação
crianças
Canção com percussão corporal – ‘Vale-pata-zum’
Arranjo com instrumentos em grupos pais e crianças
Apresentação dos grupos
Fotografei cadernos durante a aula – Helena, Caio, Kal e Bruno
Atividade com canção da aula anterior – arranjo em grupo com
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Aula 9 – 29/5
(1OBS9)
Greve de ônibus na
cidade

Aula 10 – 5/6
(1OBS10)

Aula 11 – 12/6
(1OBS11)

Junho

Aula 12 – 19/6
(1OBS12)

Aula 13 – 26/6
(1OBS13)

Julho

Aula 14 – 3/7
(1OBS14)

instrumentos – análise crítica
Vídeo Olodum – análise crítica
Vídeo Olodum + Michael Jackson (2x) – Análise crítica muitos comentários
Aula com Mayara e Gabriela
Muitas crianças faltaram
‘Pedrinha Miudinha’ + arranjo em dois grupos
(muitas crianças faltaram).
Helena levou outro caderno para me mostrar – tem poemas de
amigas.
Manuela filmou Helena lendo um poema depois da aula
(iniciativa delas).
Lembraram a canção da última aula “Pedrinha Miudinha”
Manuela perguntou se eu não podia mostrar filmagem para
assistirem com Luciana e Camila que não estavam presentes.
Um grupo apresentou o arranjo – Manuela, João, Hector e Lara
Olodum – percussão corporal e tambores + tamborins (c/
explicação gráfica)
Conversa importante sobre divisão rítmica – a partir de dúvida
da Dora
Assistiram a vídeos enquanto todas as crianças não haviam
chegado
Preparação para apresentação. Ensaio do repertório da Oficina:
‘Bate o Monjolo’; ‘Marinheiro encosta o Barco’ (ambos com
copos); ‘Moinho da Bahia’ (com palmas) e Olodum (com
instrumentos).
Ensaio ‘Marinheiro encosta o barco ‘
Ensaio Olodum – profa decidiu que não apresentarão.
Cadernos de crianças – Kal, Caio (sem novidades), Bruno
(desenhou guitarra na aula), Selena.
Ensaio ‘Moinho da Bahia’ – introdução com canto, depois
entram palmas, depois pés e depois instrumentos: agogô,
chocalhos, tambores.
Ensaio ‘Marinheiro encosta o barco’ – copos, duas partes.
Algumas crianças levaram cadernos: Bruno (sem novidades),
Manuela (1ª vez), Selena (com novidades) Giovanna, Maria
Eduarda e João (primeira vez que vejo os cadernos dos três)!
No final da aula conversamos eu e Profa. Letícia – Falou sobre
como percebe a participação de algumas crianças e que se
preocupa em dar mais atenção a Lara, Helena, Pedro e Maria
Eduarda, por serem menores, embora perceba que eles estão
acompanhando.
Falamos sobre coisas que as crianças me falaram que gostariam
de ter na oficina.
Ensaio para apresentação final de semestre
- ‘Marinheiro encosta o barco’ – combinação da forma da
música (profa. escreveu no quadro).
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- ‘Moinho da Bahia’ – voz, palmas, pés e instrumentos
Apresentação de
final de semestre 3/7

Aula 15 – 10/7
(festinha
encerramento)
Aula 16 – 31/7
(2OBS1)
Aula 17 - 7/8
(2OBS2)

Agosto

Aula 18 – 14/8
(2OBS3)
Aula 19 – 21/8
Aula 20 – 28/8
(2OBS4)

Aula 21 – 4/9
(2OBS5)

Aula 22 - 11/9
Setembro

Aula 23 – 18/9
(2OBS6)

As crianças assistiram ensaio e apresentação das outras duas
turmas e gostaram da versão de Pedrinha miudinha da turma da
noite e também da música com tambores de minas.
A apresentação da turma foi bonita. Prestavam bastante
atenção a professora e todos participaram. A música ficou um
pouco forte, marcada, pra frente, como se estivessem nervosos
ou muito empolgados.
Lanche coletivo de despedida e audição de repertórios
variados propostos pelas crianças.
Vimos vídeos da apresentação – levei apenas da turma e eles
perguntaram se não poderiam assistir das outras turmas.
Jogaram jogo da ‘cabra cega’ como jogo para ouvir os outros.
Vídeos you tube
Vídeos apresentação 3/7
Brincadeira ‘cabra-cega’ de percepção de sons.
Brincadeira ‘cabra-cega’ de percepção de sons.
Não observei.
Aula dada pela Luciana –
Antes de eu chegar fizeram jogo - cabra cega com instrumentos
Continuaram atividade iniciada na aula anterior – ‘We will
rock you’ do Queen – grupo de meninas tocava flauta, tocavam
caixa, timbales, agogô, atabaques e surdos.
Combinaram como seria o arranjo e ensaiaram algumas vezes,
com dificuldades para encaixar.
Os meninos estavam mais envolvidos uns com os outros.
Curiosamente seria a última aula do Hector.
Manuela escreveu cartinha Hector
Começaram a trabalhar nas composições próprias
Selena, Aline e Tina – composição sobre suas vidas “Hoje é
Halloween” na manga.
Beatriz e Rosa levaram seus cadernos.
Não observei – participação em congresso.
Profa. Letícia contou que Rosa perguntou por mim.
Crianças trabalharam em composições próprias e no final da
aula apresentaram
Dora muito envergonhada, fez uma música que não podia
cantar e outra que cantou – Floripa – bonita letra sobre a
cidade. Apresentou com Beatriz pois estava muito
envergonhada (Beatriz se voluntariou)
Helena e Lara – uma parceria que parece ter funcionado
Aline tem feito anotações no caderno, sem me mostrar.
Rosa pediu-me outro caderno para continuar fazendo registros,

141

pois o seu já acabou.
Aula 24 – 25/9
(2OBS7)

Aula 25 – 2/10
(2OBS8)

Outubro

Aula 26 – 9/10
(2OBS9)
Aula 27 – 16/10
(2OBS10)

Aula 28 - 23/10
(2OBS11)

Apresentação de
final de ano 14/11
Novembro

Dezembro

Lançamento CD das

Tentamos assistir vídeos das gravações última aula e não
conseguimos arrumar volume
Profa. Letícia havia separado ‘Sai preguiça’ – Palavra
Cantada, sugestão da Manuela para cantarem e pensarem em
arranjo coletivo.
Levei caderno novo para Rosa, Lara também quis um novo.
Dora reclamou que estou filmando. Tina também.
Assistiram vídeos de cada composição – agora estão ficando
todos envergonhados
Cabra cega com instrumentos
Conversa sobre gravações estúdio
Análise crítica dos trabalhos – grupo de Bruno foi bastante
criticado, principalmente Kal, por não levar à sério a atividade,
de acordo com as crianças.
Puderam trabalhar um pouco mais nas suas composições
Beatriz, grupo Bruno, Kal, Manuela e Caio e também Rosa
trabalharam nas composições.
Dora não está muito animada, ficou meio de lado. Disse que
fica muito cansada. Disse que não quer gravar a sua música em
CD.
Selena, Aline e Tina trabalharam na letra da música que já
tinham iniciado
Lara e Helena não foram à aula.
A turma aprendeu a canção ‘Dona Maria’, um carimbó, com a
professora Olívia, com percussão corporal
Trabalharam nas suas composições
Executaram ‘Dona Maria’ com percussão corporal. Depois,
tocaram com instrumentos fazendo mesma divisão rítmica e
mantendo as palmas.
Rosa fez arranjo para bongô, anotou e colocou no caderno.
Assistiram vídeo da música ‘Sai Preguiça’, trazida pela
professora para fazerem arranjo para apresentação final. A
música foi sugestão de Manuela.
Algumas crianças não gostaram .
Última aula de observação – crianças faziam gravações no
estúdio.
Algumas meninas levaram cadernos e pôsteres para me mostrar
(Selena, Beatriz, Rosa, Dora, Helena)
Ensaios em sala e conversas sobre ídolos.
Conversa sobre Justin Bieber
We will rock you – arranjo com flautas, bateria, tambores, voz.
Solo de Bruno na voz e participação de professora do ano
anterior. Crianças pareciam orgulhosas por apresentar o rock.
Sai preguiça com solo de Manuela (esqueceu-se de uma
palavra e ficou muito triste.
Apresentação de vídeos pelas professoras, distribuição dos
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CDs e seção de autógrafos.
Uma boa fração das crianças faltou, pois já estavam em
período de férias escolares.
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APENDICÊ J – Instruções para assistir aos vídeos

Para o leitor da versão impressa, a mídia em CD, anexa a este trabalho, contém a
dissertação em versão digital.
Para assistir aos vídeos, basta que o leitor clique no botão “play” nos vídeos e também
no áudio, inseridos no texto. É necessário ter o programa Adobe Reader 9.1 (ou superior)
instalado, disponível gratuitamente em http://get.adobe.com/br/reader/. Pode ser necessário
instalar o programa Adobe Flash Player, também disponível gratuitamente em
http://get.adobe.com/flashplayer/?no_redirect.

