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 Esta comunicação está situada no campo de estudos sobre criatividade no ensino de 

música nas escolas, trazendo referenciais teórico-práticos do ensino e aprendizagem criativa e 

alimentando-se de estudos e teorias da pedagogia crítica. Os estudos e pesquisas sobre 

criatividade vêm se estabelecendo na área da educação, direcionando os olhares para os processos 

de ensino e aprendizagem musical de crianças e jovens, construindo referenciais teóricos que 

sustentem e contribuam com as práticas educativas na educação musical. Na corrente de estudos 

sobre a pedagogia crítica, há uma importância em trazer para a sala de aula questões que 

estruturam a sociedade, como dominação, opressão, igualdade, identidade e cultura, buscando 

tornar significativa a educação de forma a torná-la crítica e emancipadora. Através desse olhar, 

este trabalho discute os processos envolvidos em um projeto criativo-musical com adolescentes. 

O projeto envolveu a criação de funks e raps a partir de podcasts com a temática “Mulheres 

negras na música”, que foram desenvolvidos para a utilização durante o período de suspensão das 

aulas presenciais nas escolas devido à pandemia de Covid-19. Os podcasts foram desenvolvidos 

na disciplina “Criatividade, música e educação” do Programa de Pós-graduação em Música 

(PPGMUS) da UDESC e está vinculado ao projeto de pesquisa “Práticas criativas na educação 

musical: interfaces teóricas e metodológicas”, que investiga as dimensões e articulações téorico-

metodológicas do ensino e aprendizagem criativa em diferentes contextos de educação musical. 

 A pesquisa é de caráter qualitativo e seu desenho se dá em três etapas. A primeira 

etapa consiste na revisão teórico-metodológica e produção de projetos criativo-musicais para a 

escola. A segunda abrange a aplicação e registro do projeto pela professora participante na sala 

de aula. Na terceira e última etapa ocorrem as análises e reflexões do material coletado. Os 

planejamentos são desenvolvidos coletivamente e discutidos com a equipe de pesquisa, 

registrados e postos para análise e discussão em grupo. A equipe de pesquisa é composta por 

professoras de música rede pública de ensino, estudantes da graduação e do Programa de Pós-

Graduação em Música da UDESC. Em 2020 e 2021, os encontros foram realizados no modo 

online, devido às medidas sanitárias decorrentes da pandemia do covid-19, o que gerou o desafio 

de pensar novas possibilidades e buscar uma forma de dar continuidade aos planejamentos das 

aulas das professoras e professores de música nas escolas. Apesar das adversidades, o formato 

dos encontros acabou possibilitando também participação de professoras e professores de outras 

regiões do Brasil, enriquecendo a construção dos diálogos e contribuições com os projetos 

criativo-musicais. 
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 Para esta comunicação, foram analisadas as produções de funks, raps e podcasts 

desenvolvidos em um projeto criativo-musical na aula de Artes/Música em duas turmas de 

segundo ano do ensino médio do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre no ano 

letivo de 2020. O projeto foi desenvolvido na disciplina “Criatividade, Música e Educação” por 

quatro estudantes que optaram por participar do núcleo “produção para a escola” que tinha como 

objetivo produzir materiais didáticos para o ensino de música na escola básica. O grupo decidiu 

elaborar as atividades no formato de podcasts, trazendo gêneros musicais e artistas que pudessem 

dialogar musicalmente com o universo das/dos estudantes. Foram produzidos no total quatro 

episódios, que abordavam três gêneros musicais: funk, rap e samba. A temática dos episódios 

trouxe a questão do racismo, a partir da visibilidade da música negra presente nos gêneros 

escolhidos, tratando também sobre a representatividade feminina nos universos específicos de 

cada um desses gêneros. O trabalho foi desenvolvido em turmas de ensino médio durante dois 

bimestres e foram utilizados três dos quatro episódios produzidos. As aulas aconteceram no modo 

remoto, alternando encontros síncronos e assíncronos, onde foi recomendado que as/os estudantes 

ouvissem os episódios antes do encontro síncrono, a fim de discutir e refletir em aula sobre as 

temáticas de cada episódio. No final dessas etapas, foi proposto um trabalho de composição 

musical sobre a temática mulheres negras na música e um episódio de podcast abordando um 

gênero de livre escolha. Após o fim do ano letivo, as/os estudantes responderam a um 

questionário elaborado pelo grupo de pesquisa e foram convidados para um grupo focal para 

comentar sobre as atividades. 

 As composições dos alunos abordaram desigualdade social, a resiliência do movimento 

negro, questões do espaço da mulher no funk e rap, violência contra a mulher, entre outras. No 

questionário enviado aos alunos, muitos mencionaram que a temática mulheres negras na música 

é pouco discutida na sala de aula, julgando importante que o assunto seja mais abordado na 

escola. Na entrevista de grupo focal, as falas dos estudantes mostraram que, durante o processo 

de composição dos funks e raps, houve uma constante negociação de ideias de música nas 

escolhas da letra, batidas e sonoridades. Sobre as produções de seus próprios podcasts, os 

estudantes mencionaram que foi uma experiência interessante, pois envolveu uma intensa 

pesquisa sobre os gêneros musicais e um trabalho coletivo na realização dos roteiros, gravação e 

edição dos episódios. 

 Considerando o desenvolvimento das atividades e entrevistas com os alunos, 

observamos que o projeto desenvolveu um olhar mais crítico no processo educativo das aulas de 

música, ampliando a visão da realidade das/dos estudantes partindo de suas percepções sobre 

questão das mulheres negras na música e provocando um posicionamento crítico dos alunos.  

Através dos processos criativos de composição, os estudantes se enxergaram como protagonistas 

de seu fazer musical, que incluiu pesquisas e negociações num trabalho coletivo. Esses processos 

contribuem para uma educação musical que busca conscientização, valoriza os discursos 

musicais dos alunos e potencializam a aprendizagem através da criatividade. 
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