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Esta comunicação apresenta o relato da construção de um projeto criativo-musical, atividade 

realizada como uma das etapas do projeto de pesquisa “Práticas Criativas em Educação Musical: 

interfaces teóricas e metodológicas”. O objetivo central deste projeto é investigar as dimensões e 

articulações teórico-metodológicas implicadas nos processos de ensino criativo e de 

aprendizagem musical criativa, a partir do planejamento e acompanhamento de projetos criativo-

musicais. Na abordagem da aprendizagem criativa, o ensino de música, enfatiza: (a) o 

envolvimento dos alunos na experimentação, inovação e invenção e (b) a investigação intelectual, 

isto é, a aprendizagem da música enquanto área de conhecimento.  

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

projeto adota características da pesquisa participante, buscando a legitimação dos saberes do 

cotidiano, bem como a aproximação com conhecimentos científicos que, no caso desta pesquisa, 

focalizam as práticas criativas em música. Dessa forma, a pesquisa converge também para a 

formação de professores, abrangendo fatores centrais para o desenvolvimento profissional, como 

os processos colaborativos baseados na realidade da sala de aula, orientados pela prática, focados 

na aprendizagem dos estudantes e orientados pela pesquisa. O desenho de pesquisa prevê três 

fases de produção de dados: planejamento, acompanhamento e avaliação-reflexão. Este relatório 

se refere à primeira fase, de planejamento. 

Descreve-se aqui um planejamento realizado colaborativamente na equipe de pesquisa, incluindo 

a colaboração de estudantes do Curso de Licenciatura em Música, dois professores de música no 
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Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina e duas professoras de música da 

rede municipal de Florianópolis. Desta forma, decidiu-se pela realização de um projeto único, 

entendido como um guia para ser desenvolvido nas atuam os professores e professoras 

participantes na pesquisa. O projeto será realizado com turmas do Ensino Fundamental I. 

Após um levantamento de temas, propostas de atividades, ideias já realizadas e interesse dos 

professores, chegou-se à proposta de iniciar a partir de uma história em quadrinhos, ou uma 

tirinha. Como ponto de partida, foi escolhido o livro “Gute Reise, kleine Volke” (Boa viagem, 

pequena nuvem), de “Eine Geschichte ohne Worte von Muzo” (Uma história sem palavras de 

Muzo). A escolha teve como critérios a possibilidade artística do desenho, sua simplicidade para 

compor as narrativas, porém com recursos de temporalidade, textura e diversidade, possibilitando 

a construção de uma continuidade para a história e da complementação da narrativa através de 

práticas musicais criativas. Escolheu-se apenas alguns quadros inicias da história como recurso 

lúdico para dar início à composição musical, para que os alunos possam completá-la. 

Para possibilitar maior protagonismo dos alunos e fluência da atividade pensou-se num roteiro de 

aulas, de acordo com a avaliação do professor de cada turma, para inserir os alunos na proposta 

desejada, sendo usado poesia e música concreta, música experimental, exploração de 

instrumentos musicais não convencionais e com materiais alternativos e vídeos de grupos de 

percussão, como STOMP e Barbatuques. Estas atividades visam ambientar os alunos com as 

práticas criativas através de arranjos e rearranjos de músicas, composições próprias, atividades de 

tomada de decisões por parte dos alunos e a interface de linguagens. 

Após as atividades preparatórias, realizadas nos meses de maio e junho, está previsto o início da 

parte da história da nuvem, a partir de agosto. Os alunos devem completar a história apresentada 

pelo professor, indicando-se dividir a turma grupos de 4 a 6 crianças, para que o professor 

interfira o mínimo possível, possibilitando que elas tomem as decisões musicais. Após este 

momento, ou concomitantemente, as crianças comporão música para as tirinhas, podendo ser uma 

única música para toda a história ou músicas individuais para cada quadro/tira. Será apresentado 

também aos alunos uma pequena canção para ser utilizada na composição da peça, podendo 

servir tanto como refrão ou como elo comum a todas as músicas compostas pelas turmas. 

Esta atividade visa desenvolver o protagonismo das crianças, usando uma história/tirinha como 

ponto de partida para uma composição, através de práticas criativas nas quais os alunos possam 

tomar suas decisões, interagir com a música e a história, decidindo os caminhos da narrativa e 

construindo significados relacionados à imagem e ao som. Desta forma, os professores têm 

autonomia para guiar o processo e decidir sobre a melhor maneira de conduzir as atividades e 

sobre a necessidade de intervenção, de acordo com a realidade de cada turma. O trabalho será 

registro em áudio e vídeo, produzindo dados que serão analisados posteriormente pela equipe de 

pesquisa. Ao final do trabalho com as turmas, visamos refletir sobre as semelhanças e diferenças 

nos processos de cada turma, relacionando os dados com o referencial teórico e produzindo 

material que reflita sobre os processos de ensino e aprendizagem musical criativa no contexto da 

escola básica. 


