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Resumo: Esta pesquisa é um estudo de caso que objetiva gerar apontamentos e subsídios que auxiliem 
na atuação do professor de música, a partir da aplicação de metodologias de ensino coletivo de violão 
em escolas regulares e espaços não-formais. Nossa práxis no Projeto de Manguinhos e na rede regular 
de ensino de Belford Roxo tem como metodologias basilares as diretrizes filosóficas propostas por 
Freire (2011), sintonizadas com as concepções crítico social dos conteúdos, de inspiração dialética, e na 
concepção pós-moderna de educação, fundamentados em; Libâneo (1990), Giroux (1992), Lukesi 
(1998), Perrenoud (1999) e outros consultados, todos eles sintonizados com o pensamento pós-
moderno.  
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Apresentação  
 
A aprovação da lei 11.769/2008 que regulamenta o ensino de música como 

conteúdo obrigatório, porém não exclusivo, no campo das Artes, nas escolas de ensino 
básico em todo o país fez ampliar a procura pelos cursos de licenciatura em música e 
deu ao educador musical grande oportunidade de desenvolvimento de seu trabalho. 
Porém as instituições do sistema público de ensino - maioria no país - não são 
equipadas para as aulas de música ou qualquer das outras subáreas da arte. Outra 
observação é que as atividades envolvendo produção sonora são sempre coletivas – 
em sua maioria, grupos de violões, prática de conjunto para formação de banda 
marcial (fanfarra) ou ainda formação do coro escolar. 

Pela necessidade de novas propostas que utilizem a metodologia de ensino 
coletivo de instrumentos, em especial pela carência de material didático que trabalhe 
e discuta a prática em sala de aula com esse tipo de abordagem, e por que a temática 
em torno do ensino coletivo de violão ainda não foi capaz de produzir material para 
auxiliar de forma direta a atuação do professor de música em sala de aula é que nos 
debruçamos sobre esta abordagem. 

Uma pesquisa, duas realidades 
 
Nossa pesquisa ocorre em duas instituições distintas. A primeira (Escola de 

Música de Manguinhos) é um espaço não-formal para o ensino/aprendizagem de 
música. A segunda (Escola municipal Waldemiro José Pereira) é uma escola pública 
regular do ensino fundamental.  
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A E.M.M - Escola de Música de Manguinhos - (onde o autor atua como 
docente/pesquisador) é um projeto de extensão e pesquisa que foi coordenado até 
2015 pela Dr.ª Vanda Lima Bellard Freire (docente-UFRJ) posteriormente substituída 
pela Dr.ªa Harlei Elbert (também docente UFRJ) e é uma realização da UFRJ - 
Universidade Federal do Rio de Janeiro em parceria com a Rede CCAP – Centro de 
Cooperação e Atividades Populares, OSCIP sediada em Manguinhos. O projeto tem 
ainda o apoio da FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz e da empresa italiana CESVI – 
Cooperazione e Sviluppo - que se define como Organização Secular e Independente 
para a Solidariedade Global. As atividades são pensadas e executadas em aulas 
coletivas, ministradas a pequenos grupos, com o enfoque predominante da concepção 
pós-moderna de educação, e propõe uma atuação segundo os princípios de ensino 
coletivo de música, buscando favorecer uma relação direta e horizontal entre os 
saberes acadêmicos e saberes dos alunos. 

A E.M.W.J.P - Escola Municipal Waldemiro José Pereira - está localizada 
em Belford Roxo na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. É 
uma escola regular de educação básica fundamental que, com a aprovação da lei 
11.769/2008, tem o ensino de música em sua grade curricular. Esta instituição, em que 
o autor desta pesquisa é professor de música, conta com atividades coletivas de ensino 
de violão. As aulas são ministradas para grandes grupos de alunos e, como na grande 
maioria das instituições públicas de ensino, não existem equipamentos apropriados, 
nem espaços adequados a essas práticas. 

Fundamentação metodológica  
 
Buscamos nesta pesquisa, com base na concepção crítico social dos 

conteúdos, de inspiração dialética, e na concepção pós-moderna de educação, cujos 
fundamentos estão na dialética e na fenomenologia, produzir material que sirva de 
subsídio aos educadores de música neste país. Fundamentamos nossa práxis em 
autores como; Giroux (1990), Libâneo (1990), Perrenoud (1999), Freire (2011) entre 
outros consultados, todos eles sintonizados com o pensamento pós-moderno. 

Segundo Gadotti (2006), o pós-modernismo “como concepção geral 
defende uma educação para todos que respeite a diversidade, as minorias étnicas, a 
pluralidade de doutrinas, os direitos humanos”. Eliminando os estereótipos, 
ampliando o horizonte de conhecimentos e visões de mundo. 

Boaventura (2003) apresenta quatro teses pertinentes ao paradigma de 
pensamento pós-moderno, que estão subjacentes à pedagogia pós-moderna: 1) todo 
conhecimento científico-natural é científico-social; 2) todo conhecimento é local e 
total; 3) todo conhecimento é autoconhecimento; 4) todo conhecimento visa 
construir-se em senso comum. Essas teses evidenciam aspectos valorizados pela 
pedagogia pós-moderna, sobretudo pela legitimação de todo conhecimento. 

Revisamos as diretrizes filosóficas propostas por Freire (2011) – 
historicidade, criação de conhecimento, preservação de conhecimento, reflexão 
política e elaboração teórica, prática atual, implicação política e expressão estética. 
Essas diretrizes são basilares nesta pesquisa, por relacionarem o pensamento dialético 
e pós-moderno ao ensino de música, em especial aos currículos. 

Freire (2011) trata da situação dos currículos de música diante do processo 
de globalização, a partir de uma perspectiva sociocrítica e pós-moderna de educação, 
considerando legitimas as manifestações musicais das diversas culturas inseridas na 
sociedade. Ianni (1999 apud FREIRE, 1999) observa que a globalização não é um 
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fenômeno global homogêneo, mas, sim, uma forma de países industrializados se 
fortalecerem. 

Os textos de Freire (1997, 1999 e 2011) contribuem para este trabalho por 
considerarem que o ensino de música também parece necessitar de uma reorganização 
de suas práticas pedagógicas, frente às mudanças sociais recentes. 

Souza (1997), assim como Freire (2011) é outro autor que apresenta crítica 
a uma visão única de currículo: 

a imagem pluralista contida no conceito de 'globalização' é, aliás, uma forma 
cooptada de falar de 'nenhum lugar' como forma de impedir a compreensão 
da forma imperialista que o capital se utiliza dos sistemas informativos 
mundializados. (SOUZA BRASIL, 1997 APUD JUSAMARA SOUZA, 1997 
Citado por MOURA, 2009).   

 

Freire ressalta também a importância de os educadores musicais 
reconhecerem as transformações “globais” e as levarem em conta em suas concepções 
e práticas.   

Uma das características da concepção pós-moderna é a relativização da 
verdade. Segundo enfatiza o pensamento pós-moderno, toda diversidade deve ser 
contemplada e levada em consideração. A valorização da diversidade é um dos 
aspectos essenciais do ensino coletivo de música, objeto de reflexão desta pesquisa. 

Pelo enfoque do pensamento pós-moderno, de que é necessário que 
educadores musicais reorganizem suas práticas, métodos, atitudes, posicionamentos, 
nossa pesquisa contribui para elaboração de currículos que possibilitem a formação de 
cidadãos conscientes e críticos, capazes de construir uma sociedade mais justa. Esta 
observação converge com Paulo Freire (1975), quando caracteriza a educação como 
um ato político e libertador, na medida em que questiona criticamente a realidade. 
Esta também é ótica de Moura (2009): 

As escolas são formas sociais que ampliam as capacidades humanas, a fim de 
habilitar as pessoas a intervir na formação de suas próprias subjetividades e 
a serem capazes de exercerem poder, com vistas a transformar as condições 
ideológicas e matérias de dominação em práticas que promovam o 
fortalecimento do poder social e demonstrem as possibilidades da 
democracia. (MOURA 2009). 

 

A prática musical vai além da execução da notação gráfica dos símbolos 
musicais por abranger o compartilhamento de experiências distintas entre seus 
participantes, decorrentes de diferentes contextos sociais. Abrange também a 
ampliação da escuta de novas visões de mundo, através das experiências musicais 
compartilhadas.  

O trabalho de Cruvinel, (2005), é outro utilizado como referencia para 
nossa atuação. Em suas concepções sobre educação musical, ela diz que a educação 
musical deve servir à transformação social de maneira funcional, quando cita 
Koellreuter. 

...surgirá um tipo de ensino musical para o treinamento de musicistas que, 
futuramente, deverão estar capacitados a encarar sua arte como arte aplicada, 
isto é, como complemento estético aos vários setores da vida e da atividade 
do homem moderno. Acima de tudo musicistas que deverão estar preparados 
para colocar suas atividades a serviço da sociedade  (KOELLREUTER apud 
CRUVINEL 2002).  
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A música deve contribuir para a elaboração de um saber crítico, 
conscientizador. Para Cruvinel a educação musical pode ser entendida como um meio 
de transformação social, levando ao ser humano não só novos conhecimentos na área 
musical, mas também nas áreas interdisciplinares. Segundo Cruvinel (2005), o ensino 
de música no país ainda não consegue alcançar um grande número de pessoas, porque 
as escolas de música particulares são elitistas, e a realidade das escolas públicas é 
preocupante, além da demanda de alunos que também é muito grande enfatiza a 
autora que: 

Não há sociedade sem educação e não há educação sem sociedade e Por ser 
um fenômeno social, não há como desvincular a educação do fator político. E 
a importância política da educação reside na sua função de socializar o 
conhecimento. (CRUVINEL, 2005). 

 

Afirma também que a prática educativa é parte da dinâmica das relações 
sociais e das formas de organização da sociedade.   

A forma como Cruvinel, pensa a transformação da sociedade, e todos os 
demais aspectos referentes ao ensino de música tratado pela autora converge com o 
pensamento pós-moderno de educação base desta pesquisa. 

Estamos abordando vários aspectos que permeiam a educação e, 
consequentemente, a educação musical, o que traz a tona o conceito de cultura. Por 
conta disto, destacamos a seguir alguns pontos abordados por Cruvinel (2005), que 
têm interesse para esta investigação.  

A autora cita a revisão do conceito de cultura feita por Thompson (1995), 
ressaltando que ele foi entendido de diversas formas no decorrer do tempo. No século 
XX, a antropologia cultural reconhece que cultura se refere a vários conjuntos de 
valores, crenças, costumes, convenções, hábitos e práticas características de uma 
sociedade específica ou de um período histórico, envolvendo necessariamente a 
dimensão simbólica (CRUVINEL, 2005 pg.39 a 42). 

A visão antropológica de cultura citada converge com o olhar desta 
pesquisa, entre outros motivos, por reconhecer a diversidade e peculiaridades das 
culturas e de seu valor simbólico. 

Diretrizes propostas por Freire (2011) 
 
Partindo sempre da prática, somando a vivência de educandos e 

pesquisador, e fazendo uso da avaliação diagnóstica com vistas a aperfeiçoar o 
processo, teremos como elementos basilares metodológicos as diretrizes filosóficas 
propostas por Freire (2011) confrontando nossa práxis com tais diretrizes, o que nos 
permitirá aclarar nossa visão sobre o ensino coletivo de música e a importância que 
este tipo de abordagem tem para o desenvolvimento do ser humano. 

Freire (2011) propõe uma reflexão sobre as contradições dos currículos do 
curso de música nas universidades, Ressaltando-as e propondo novas maneiras na 
formatação destes currículos.  Embora o trabalho da autora tenha sido voltado para 
apontar soluções para os diversos problemas encontrados nos cursos de graduação em 
música, suas reflexões são perfeitamente aplicáveis em qualquer etapa do processo de 
ensino/aprendizagem musical. Isto se dá porque o quadro apontado por Freire (2011) 
nos currículos de graduação se repete nas outras esferas do ensino neste país, com 
diferentes nuances.  

Como estamos tratando de ensino coletivo de música com enfoque no 
pensamento pós-moderno de educação, entendemos que a educação musical deve 
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abarcar a transformação social. Em nossa ótica cremos que para atingir este objetivo 
é necessário que as propostas de ensino coletivo de música de qualquer que seja a 
instituição (escolas do ensino básico, ONGs, igrejas, etc.), tenham intrínseco em seu 
plano pedagógico os sete diretrizes propostos por Freire (2011), pois entendemos que 
para haver transformação social é necessário desenvolver nos educandos a capacidade 
crítica e reflexiva, para que estes se reconheçam como protagonistas na construção de 
sua história, respeitando as diversas culturas e manifestações existentes. As sete 
diretrizes propostas por Freire (2011) são:  

1. Princípio da Historicidade - consiste em considerar que os fatos 
históricos, de ontem, de hoje e de amanhã influenciarão e refletirão na 
música produzida em nossa sociedade.  Valorizar as diferenças, não 
legitimar este ou aquele gênero como o modelo a ser seguido, dando 
assim “status” ou gênero eleito como a verdadeira música a ser 
apreciada e valorizada, motivar a criação e preservação musical, 
valorizar a expressão estética das diversas manifestações, buscar e 
valorizar a música do passado fazendo uma ponte para o presente que 
consequentemente refletirá nas manifestações e produções futuras. Este 
é o princípio da historicidade proposto por Freire (2011), um 
compromisso com o passado, o presente e o futuro numa sociedade 
continuamente a se transformar, contribuindo para produção de uma 
arte não alienada. 

2. Princípio da Criação do Conhecimento – entende que o ensino de 
música objetiva aos estudantes a chance de conhecer o universo da 
música fazendo música. A criação deve ser uma criação crítica sem se 
tornar um fim nela mesmo, levando o aluno à reflexão sobre suas 
criações buscando com motivação novas possibilidades e influências. A 
intenção não é reproduzir um repertório de clássicos, é incentivar os 
educandos a criarem músicas, ajudando no desenvolvimento do 
processo, ampliando sua percepção e construindo uma base teórica e 
prática bem sólida. 

3. Princípio da Preservação de Conhecimento – propõe que a reprodução 
do repertório consagrado seja na forma de interação com a produção 
cultural de outros períodos históricos do popular ao erudito. Isso não 
significa privilegiar a preservação de algum tipo de conhecimento, a 
preservação para ser legítima precisa abrir espaço para todos os tipos e 
formas de conhecimento. 

4. Princípio da Reflexão Crítica e Elaboração Teórica – As teorias precisam 
ser mais funcionais, reelaboração dos processos teórico/prático musical 
no contexto social do educando valorizando assim as experiências dos 
alunos. Isso significa que existe a necessidade das disciplinas teóricas 
serem contextualizadas ao dia a dia dos atores do processo de 
ensino/aprendizagem, refletidas criticamente. Teoria e prática devem 
ser entendidas como indissociáveis.   

5. Princípio da Prática Atual – é o não estabelecimento de um gênero como 
modelo, valorizando e respeitando a diversidade das músicas, seus 
conflitos e contradições existentes em nossa contemporaneidade. 
Propõe atividades relativas à realidade dos alunos, inserindo no 
processo pedagógico os elementos da cultura trazidos por cada um dos 
atores, ampliados e enriquecidos possibilitando confronto crítico entre 
eles. Para que haja ampliação e enriquecimento dos elementos da 
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cultura do educando e confronto crítico, é recomendável a utilização de 
músicas de outras épocas.  

6. Princípio da Implicação Política- Construção da nossa história e 
transformação da sociedade. Ou seja, professores e alunos ao trocarem 
experiências estão sujeitos a uma transformação. É preciso ressaltar que 
é necessário o reconhecimento, a compreensão de que somos 
produtores de nossas histórias, que somos agentes de um processo em 
construção. O compromisso político aparece associado à ação 
transformadora, a partir do comprometimento da educação dialética 
(FREIRE, 1992 apud CRUVINEL 2005). Este princípio permite ao 
educando expressar suas emoções, ligado à realidade do mundo, para 
que possa desenvolver suas eventuais potencialidades e assim construir 
sua identidade. 

7. Princípio da Expressão Estética – entende que a arte é uma forma de 
conhecimento e se relaciona diretamente com a expressão estética. Por 
este motivo, todos os valores que os educandos trazem consigo vão 
dimensionar suas escolhas e gostos em relação aos valores simbólicos 
legitimados por sua cultura.  Privilegia-se este espaço, porém sem 
reduzi-lo a uma única concepção estética. A expressão estética 
possibilita a transformação do homem indivíduo e do homem social. 

 
É com esta base que analisaremos nossa práxis sobre ensino coletivo de 

violão e faremos nossos apontamentos para uma prática que tenha impacto efetivo na 
vida e no cotidiano dos mesmos, não somente impacto, mas que esteja intimamente 
próxima à realidade dos educandos. 

Os conceitos de educação pós-moderna, transformação social e cultura têm 
proximidade com as diretrizes propostas por Freire (2011), propiciando um 
balizamento para a análise dos nossos procedimentos. 

Relato das atividades na E.M.M e na E.M.W.J.P 
 
As atividades de nossa pesquisa por acontecerem em ocais distintos sofrem 

obviamente algumas alterações no planejamento. Isso acontece porque algumas 
demandas do universo das escolas de ensino básico não são necessárias em espaços 
não-formais, como é o caso da Escola de Música de Manguinhos.  

Das tarefas que podem ser dispensadas na E.M.M mas são essenciais na 
E.M.W.J.P estão: aprovação ou reprovação de alunos, recuperação paralela, avaliações 
para verificação do rendimento escolar de forma objetiva (inclusive provas escritas) 
para lançamento de conceito no diário, cumprimento do calendário municipal para 
educação (festas, gincanas, semanas de avaliação), etc. 

Nossa prática na E.M.M e na E.M.W.J.P parte sempre da prática musical, 
priorizando o fazer musical desde o primeiro encontro com os educando.  

Em ambas as instituições o processo é bimestral e as aulas são semanais, o 
que nos dá em média 8 a 10 encontros por bimestre. Na E.M.W.J.P tenho dois tempo 
de 50 minutos – totalizando 1h e 40mim - por semana com uma turma em média com 
30 alunos. Estes dois tempo nem sempre ocorrem seguidos fazendo com que as 
atividades sejam picotadas, 1 tempo de 50 minutos as 07:00 da manhã e outro as 
09:30 por exemplo. 
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Já na E.M.M tenho em média alunos por turma atividade com duração de 
1h e 30mim por semana, o que me dá dois tempos de 45 minutos seguidos 
obrigatoriamente, garantindo um processo de ensino-aprendizagem mais uniforme. 

Quanto aos equipamentos para aplicação das atividades planejadas existe 
uma diferença gigantesca de uma instituição para outra. Enquanto na E.M.M são 
vários os espaços apropriados para atividades de música, além de dispormos de 
equipamentos necessários a nossa prática como violões, uma grande variedade de 
instrumentos de corda, percussão, sopro, computadores equipados com programas de 
edição de partitura e de gravação de áudio, internet etc.  

O que ocorre na E.M.W.J.P é exatamente o oposto. Não existe na unidade 
escolar nada que nos permita realizar adequadamente atividades envolvendo 
produção sonora. Não existe espaço preparado para aulas de música, não há um único 
instrumento musical, nem os assentos são propícios às nossas atividades. Para que 
elas aconteçam, é preciso pedir para que aqueles que tenham violão o tragam para as 
atividades de música. 

Dos encontros que temos em cada bimestre, no primeiro deles além das 
demandas práticas, usamos parte do tempo para definirmos o repertório do bimestre. 
É uma ação democrática onde todos sugerem (alunos e professor) para posteriormente 
numa votação definirmos a música que arranjaremos. Este processo na E.M.W.J.P 
acontece com menos liberdade, pois os conteúdos de cada bimestre são definidos em 
planejamento pedagógico no início ano letivo. O planejamento é construído a partir 
das orientações da secretaria de educação do município. Se por exemplo no primeiro 
bimestre tivemos que abordar história e construção do samba, teremos que 
obrigatoriamente construir um repertório somente com músicas deste gênero musical. 

 O próximo passo é a construção do arranjo que, no primeiro momento, é 
feito pelo professor e apresentado à turma, que sugere acréscimo ou retirada de partes 
do arranjo, passagens, acordes etc. O arranjo é construído pelo professor levando em 
conta o material humano que têm em mãos. Ressaltamos que não buscamos formar 
turmas homogêneas. Na E.M.W.J.P não há grande diferença de faixa etária porque o 
processo é serial, o que faz a diferença entre o mais velho e o meais novo da classe ser 
em média de 3 anos. Na E.M.M, as turmas de violão são muito diversificadas no que 
se refere a idade, acontecendo de ter na mesma turma um aluno de 15 anos com outro 
de 60. Além desse detalhe, existe também a não separação pelo aspecto técnico. Nas 
duas instituições, na mesma turma colocamos alunos que já tocam com alunos que 
nunca tiveram contato com o instrumento. Na hora de construir os arranjos, cada voz, 
parte, acorde, passagem e feita pensando neste público. 

Nas aulas que se seguem procuramos dar conta de apresentar e ensinar o 
arranjo. Como existem vários níveis no mesmo espaço e a prática acontece desde a 
primeira atividade, o arranjo é trabalhado por imitação (auditiva e/ou visual). A leitura 
e a escrita musical acontecem de acordo com a necessidade de cada arranjo, ou com a 
desenvoltura de educando. As abordagens para fins de escrita e leitura musical são 
breves e funcionais, não tomando demasiado tempo do fazer musical em nossas 
atividades.  

Depois de o arranjo estar aprendido e decorado, fazemos nossas 
apresentações bimestrais, que servem com parte de nossas avaliações do processo de 
ensino-aprendizagem. Na E.M.M, além das apresentações bimestrais ocorrem outras 
apresentações em espaços fora da unidade escolar. Na E.M.W.J.P, as apresentações 
ainda estão restritas à unidade escolar e não acontece em todo final de bimestre.  

Incentivamos os alunos a participar do processo de criação dos arranjos e 
de músicas autorais. Essa demanda acontece coletivamente durante as aulas. Mesmo 
que os educandos não tenham conhecimento técnico, são incentivamos a sugerir ideias 
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para os arranjos musicais. Isso permite ao educando além de aprender a tocar um 
instrumento tendo contato com o fazer musical desde o primeiro momento, expandir 
sua experiência musical interferindo diretamente na construção de arranjos ou na 
criação de músicas. 

Conclusões parciais 
Em nossa observação não separamos as turmas por conhecimento prévio 

ou por idade, o que é um ganho gigantesco no processo de ensino-aprendizagem, pois 
possibilita troca de repertório, cultura e experiência de maneira intensa entre os 
alunos. 

As apresentações bimestrais com a participação de todos os agentes do 
processo – desde o aluno que já tocava violão ao que só teve seu primeiro contato no 
início do bimestre - comprova que as atividades com ensino coletivo de música 
propiciam produção sonora em tempo considerado reduzido se comparado ao ensino 
individualizado. Os alunos mais experientes tecnicamente auxiliam os menos 
desenvoltos no instrumento, dando a estes mais segurança na execução de suas partes 
do arranjo.  

Todos se sentem à vontade nas atividades de criação. Mesmo aqueles que 
tecnicamente não conseguem propor algo usando o instrumento são incentivados a 
contribuir exemplificando o que pensaram falando ou cantarolando. Posteriormente, 
o professor transcreve o que foi cantarolado, faz os ajustes (se necessário) e insere no 
arranjo.  

Existem muitos desafios a serem vencidos no campo da educação musical e 
principalmente quando o assunto é ensino coletivo. Na E.M.M e na E.M.W.J.P, 
instituições onde desenvolvo pesquisa sobre de ensino coletivo de música/violão 
temos a nossa práxis balizadas nas concepções pós-modernas de educação e nas sete 
diretrizes propostas por Freire (2011). Entendemos que para atingirmos nossas 
expectativas de uma educação musical dialógica, crítica e reflexiva, capaz de contribuir 
para uma transformação social legitima que consiga fazer os educandos perceberem-
se como agentes ativos na construção de sua própria história, não podemos de modo 
algum desprezar qualquer uma das sete diretrizes e nenhuma das características do 
pensamento pós-moderno de educação se quisermos contribuir para uma educação 
transformadora. 
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