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“Encante, toque e cante”: uma proposta pedagógica para o ensino de música na escola
“Captivate, play and sing”: a pedagogical proposal to teaching music at school
Rosana Marques Braga1

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar uma proposta pedagógica para o ensino de
música na escola, ao qual serviu de objeto de investigação no Mestrado Profissional em Arte,
desenvolvido pela Universidade Estadual de Santa Catarina, em parceria com a Universidade
Federal da Bahia. A proposta foi vivenciada no projeto extracurricular “Encante: toque e
cante”, realizado com estudantes do ensino médio, de 15 a 18 anos de idade, no Colégio
Estadual Democrático Ruy Barbosa, localizado na cidade de Teixeira de Freitas, interior da
Bahia. O projeto insere-se no projeto estruturante Encante, formulado pela Secretaria de
Educação do Estado da Bahia, vinculado ao Programa Ensino Médio Inovador. A proposta
pedagógica, objeto de investigação, se fundamentou em considerações de alguns educadores
musicais (BRAGA, 2010; DEL-BEN, 2009; FIGUEREDO, 2011; PENNA, 2008; QUEIROZ,
2009) e na crença da música como importante fator na formação integral do ser humano. Como
resultado, o projeto atendeu aos interesses dos discentes, ao mesmo tempo em que amplia os
seus conhecimentos musicais.
Palavras-chave: canto coral, ensino médio, projeto musical.

Abstract: This paper aims to present a pedagogical proposal to teaching music at school, which
served as the research object in the Professional Master's Degree in Art, developed by the
University of Santa Catarina, in partnership with the Federal University of Bahia. The proposal
was experienced in the extracurricular project "Captivate, play and sing" conducted with high
school students from 15 to 18 years old, at the Democratic State School Ruy Barbosa, located
in the city of Teixeira de Freitas, Bahia. The project is part of the “Captivate” structuring
project, formulated by the Secretary of Education of the State of Bahia, linked to the Innovator
High School Program. The pedagogical proposal, under investigation, was based on
considerations of some music educators (BRAGA, 2010; DEL-BEN, 2009; FIGUEREDO
2011; PENNA, 2008; QUEIROZ, 2009) and the belief in music as an important factor in the
human integral education. As a result, the project met the interests of students, at the same time
expanding their musical knowledge.
Keywords: choir, high school, musical project.

1

Mestranda no PROFARTES, Mestrado Profissional em Artes, pela Universidade Federal da Bahia; Especialista
em Artes-Música, pela Universidade Estadual da Bahia; Pós graduada em Pedagogia do Piano pelo Conservatório
Brasileiro de Música; Licenciada em Educação Artística, com habilitação em Música, pelo Conservatório
Brasileiro de Música

3

1. Introdução

A música está presente no cotidiano das sociedades e exerce várias funções. Segundo
o PCN do ensino fundamental (1997), sempre esteve associada às tradições e às culturas de
cada época. É bem verdade que, com o avanço tecnológico, as referências musicais da
sociedade estão sendo modificadas por uma possibilidade de ouvir simultaneamente produções
diversas por meio da internet, cinema, rádios, jogos, publicidade, entre outros. De fato, o fazer
e produzir música estão sofrendo interferências destes avanços alterando as suas funções na
sociedade.
Sobre estas funções, compreende-se que a Música é Arte, e, como toda arte, possibilita
múltiplas formas de percepção. Dessa forma, torna-se necessário abrir caminhos através da
mesma, ao democratizar a construção de um saber que integre arte, criatividade e informação
aos nossos estudantes. A música na escola deve ampliar o universo musical do estudante
através da democratização ao acesso à arte, à cultura, ao contribuir para a formação integral do
ser humano, ampliando a sua visão de mundo.
Sendo assim, a presente pesquisa propõe reflexões e discussões acerca da música
ensinada na escola através da apresentação de uma proposta pedagógica desenvolvida no
Colégio Estadual Democrático Ruy Barbosa, na cidade de Teixeira de Freitas, extremo sul da
Bahia. A proposta, que teve como questão norteadora: como desenvolver um processo de
ensino e aprendizagem musical que considere e amplie o interesse e o conhecimento musical
prévio discente? teve como objetivo geral criar possibilidades de acesso e de democratização
ao ensino de música, articulado com o cotidiano escolar, além de ampliar os conhecimentos
musicais desenvolvidos em caráter extracurricular por meio do diálogo com o Projeto Político
Pedagógico da unidade escolar e com os outros projetos desenvolvidos na escola. Para
responder essa questão, foram consultados alguns autores da literatura da área (BRAGA, 2010,
2014; FIGUEIREDO, 2011; PENNA, 2008; QUEIROZ, 2009) e a legislação educacional
brasileira referente a área (BRASIL, 2008).
O presente artigo inicia-se com uma breve explanação sobre as funções da música na
escola, seguido da descrição de como a Música se insere na proposta educacional da Secretaria
de Educação do Estado da Bahia (SEC/BA). Essa descrição é fundamental para a
contextualização da proposta pedagógica elaborada, visto que a mesma está relacionada à
operacionalização da Música segundo as orientações da SEC/BA. Após essa descrição, há a
apresentação dos processos metodológicos adotados na investigação, seguido da descrição da
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proposta pedagógica “Encante: toque e cante”, objeto de estudo dessa pesquisa. Durante a
apresentação, são identificados os fatores que a compõem e em seguida, para melhor
compreensão da efetivação da proposta, há a demonstração do repertório desenvolvido. Por
fim, há a exposição dos resultados alcançados, onde é contemplado o diálogo da proposta com
o Projeto Político Pedagógico da escola e com os outros Projetos Estruturantes implementados
pela SEC/BA, bem como as considerações finais.

2. Funções da música na escola

Percebe-se que a pós-modernidade, em suas múltiplas realidades, exige do ser humano
competências e habilidades cada vez mais complexas. Desse modo, é dever das instituições
educacionais a promoção do conhecimento de modo integral aos nossos alunos, capacitandoos, por meio da música, a humanizarem-se melhor como cidadãos inteligentes, sensíveis,
estéticos, reflexivos e criativos. Apesar da música estar presente na vida da sociedade através
de processos não formais, é papel da escola fortalecer, ampliar e sistematizar o conhecimento
adquirido. Sobre este papel da escola, Couto e Santos (2009, p. 114) afirmam que
[...] a escola, e mais especificamente a escola pública – entidade aberta a todas
as classes e, portanto, um espaço democrático por excelência – seria o espaço
ideal para promover o acesso à linguagem musical a todos que dela
participem.

Segundo a literatura da área, uma das funções do ensino de música é oportunizar a
democratização ao acesso musical. Penna (2008) argumenta que a educação musical deve
ampliar o universo musical do estudante através da democratização no acesso à arte e à cultura.
Já Hentschke e Del Ben (2003, p. 181) argumentam que “[...] a educação musical escolar não
visa à formação do músico profissional. Objetiva, entre outras coisas, auxiliar crianças,
adolescentes e jovens no processo de apropriação, transmissão e criação de práticas músico
culturais como parte da construção da cidadania”.
O objetivo principal da música na escola é oportunizar a todos o contato com esta
produção humana, que assume distintos significados e funções e se apresenta de maneira
extremamente diversificada a partir dos contextos onde é produzida. Dessa forma, o ensino de
música na escola não tem a intenção de formar músicos, nem tampouco professores de música,
mas o objetivo de oportunizar aos alunos a elaboração de ideias e emoções, exercitando a
sensibilidade. Isso certamente possibilitará que se tornem mais acessíveis, imaginativos,
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criativos e atentos às manifestações de sua cultura e do reconhecimento da música como
patrimônio artístico da humanidade, como legado imprescindível à vida de qualidade, o que os
levará a valorizar, preservar e apreciar essa linguagem artística por toda vida. A escola também
deve oferece ao aluno a oportunidade ao fazer musical em conjunto, propiciando sentimentos
de responsabilidade, pertencimento, comprometimento e prazer, pois ali o aluno percebe que
faz parte de algo maior e esse fazer oportuniza a concentração, a cooperação e a autoconfiança,
tão necessários às nossas crianças, jovens e adultos.

3. A música no Ensino Médio escolar

Com a Lei 11.769/2008, que estabelece a música como conteúdo obrigatório no
componente curricular Arte, questionamentos surgem acerca da efetivação e operacionalização
da música nas escolas, dentre eles, como deve ser o seu ensino, se em atividades em caráter
curricular ou extracurricular.
A presença da música na proposta da rede estadual de ensino da Bahia, além de estar
prevista como conteúdo obrigatório no componente curricular Arte, também se insere nos
projetos estruturantes Festival Anual da Canção Estudantil (FACE) e Encontro de Canto Coral
Estudantil (Encante). Segundo o documento Síntese dos Projetos Estruturantes (SEC/BA, 2015,
p. 2),

Os Projetos Estruturantes constituem uma categoria de ação composta por um
conjunto de projetos que, além de implementarem políticas educacionais,
buscam a reestruturação dos processos e gestão pedagógicos, a diversificação
e inovação das práticas curriculares e, como consequência e foco principal, a
melhoria das aprendizagens.

O Festival Anual da Canção Estudantil (FACE) está presente nas escolas da rede estadual
da Bahia desde 2008, a partir de composições (letra e melodia) criadas pelos alunos. O documento
Síntese dos Projetos Estruturantes elaborado pela SEC/BA (2015, p. 16) informa que

O Festival Anual da Canção Estudantil (FACE) é uma experiência pioneira de
implementação de políticas culturais com a juventude estudantil, no campo da
arte musical, que vem sendo desenvolvida pela Secretaria da Educação do
Estado da Bahia, desde o ano de 2008. Tal experiência foi concebida a partir
de uma perspectiva abrangente, na expectativa de promover o
desenvolvimento do ensino da música nos contextos escolares da rede estadual
da educação, a partir da criação de canções e realização de festivais, em suas
distintas fases, ou seja, festivais escolares, regionais e estadual, capazes de
promover a participação e o envolvimento de todos os sujeitos comprometidos
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com os processos educacionais (estudantes, professores, diretores,
coordenadores e técnicos desta Secretaria).
.

Já o Encante, que tem o objetivo de fomentar a prática vocal coletiva através de corais
estudantis, ocorre nas escolas da SEC/Ba, desde 2014. Nesse ano, participaram do encontro
somente escolas estaduais da capital baiana. Em 2015, o encontro contou com corais das escolas
do interior da Bahia. Sua operacionalização se dá em fases distintas, segundo apresentação na
Síntese dos Projetos Estruturantes (SEC/BA, 2015, p. 28 e 29):

O Encante ocorre em distintas fases, a saber: 1) a primeira fase consiste na
realização do diagnóstico para a identificação das escolas da rede estadual que
já desenvolvem o canto coral, assim como daquelas que apresentam um
potencial para desenvolvê-lo; 2) a segunda, refere-se à identificação de
sujeitos capazes de garantir a formação dos líderes/regentes de corais, em cada
escola da rede, com capacidade de liderança, estudantes com interesse em arte
e percepção musical; 3) a terceira, trata-se da implantação do projeto Encante,
estruturação da escola (espaço/sala e instrumentos musicais) do grupo de
canto coral e a preparação desses líderes nas escolas; 4) a quarta, diz respeito
à realização de atividades voltadas para o conhecimento das noções básicas,
teóricas e empíricas (leituras de partituras, ritmos, sons, ruídos) relativas ao
reino da música, à preparação musical/vocal, aos ensaios propriamente ditos;
5) a quinta, trata-se da culminância do projeto Encante, ou seja, o Encontro de
Canto Coral Estudantil; 6) a entrega dos relatórios das atividades realizadas
pelas escolas e pelos Núcleos Regionais de Educação.

Os Projetos Estruturantes, desenvolvidos e implementados pela SEC/BA, abordam
diversos campos do conhecimento, dessa forma, há a existência de outros projetos, além dos
projetos de música, nas escolas da rede estadual, como o AVE (Artes Visuais Estudantis) que
propõe estimular a criação de obras visuais no contexto escolar, o TAL (Tempos de Artes
Literárias) que tem como objetivo estimular a produção literária no ambiente escolar, o PROVE
(Produções Visuais Estudantis) que utiliza recursos tecnológicos de maneira educativa, artística
e cultural, o EPA (Educação Patrimonial e Artística) aprimorando a estética do olhar através
das artes visuais, fotografia e arte em movimento, o DANCE (Mostra de Dança Estudantil)
tentando promover, através da dança, a criatividade na experiência coreográfica, e o FESTE
(Festival Estudantil de Teatro) que tem como objetivo o desenvolvimento das artes cênicas no
contexto escolar (este último passa a compor os Projetos Estruturantes a partir de 2016).
No Colégio Estadual Democrático Ruy Barbosa (CEDERB), campo empírico desta
proposta, os projetos estruturantes são desenvolvidos em caráter extracurricular a exemplo do
Projeto Estruturante Encante, que acontece em turno oposto ao que o aluno estuda, em oficinas
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organizadas em macrocampos2, neste caso, no macrocampo Cultura e Arte, inserido no
Programa Ensino Médio Inovador3 (ProEMI). O CEDERB foi contemplado com esse Programa
a partir de outubro de 2012, instituído pela Portaria nº 971, de 9 de outubro de 2009, que integra
as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), como estratégia do Governo
Federal para induzir a reestruturação dos currículos do Ensino Médio. O ProEMI visa à
ampliação da diversidade de práticas pedagógicas e a carga horária discente na escola, ofertados
no turno oposto, em caráter extracurricular, por meio de atividades integradoras que articulem
as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, contemplando diversas áreas
do conhecimento.
Sobre o desenvolvimento do ensino de música em atividades curriculares ou
extracurriculares, educadores musicais (FIGUEIREDO, 2011; PENNA, 2008; QUEIROZ,
2009) acreditam que todos devam ter acesso ao fazer e ao conhecer musical. Em razão a este
acesso, alguns consideram que atividades pedagógico-musicais desenvolvidas em sala de aula
voltadas para todos os estudantes, poderão garantir este caráter democrático (BRAGA, 2010;
FIGUEIREDO, 2011).
Sobre a democratização, Libâneo (1996) aponta para a necessidade de promover a
democratização da prática educativa. Segundo as Diretrizes Nacionais para a operacionalização
do ensino de música na Educação Básica (2014, p. 5), uma forma de democratizar é através de
atividades inseridas no currículo, consideradas atividades curriculares:

Prática curricular que deve ser estendida a todos os estudantes, o ensino de
Música precisa ser integrado ao projeto político-pedagógico das escolas que,
de um modo geral, têm atribuído, em suas ações educativas, papel secundário
à música no processo formativo dos estudantes. Sendo assim, a presença da
música nas escolas tem, em muitos casos, sido reduzida à realização de
atividades pontuais, projetos complementares ou extracurriculares, destinados
a apenas alguns estudantes; relegada a uma ferramenta de apoio ao
desenvolvimento de outras disciplinas; utilizada muitas vezes como rituais
pedagógicos de rotinização do cotidiano escolar, tais como marcação dos
tempos de entrada, saída, recreio, bem como das festas e comemorações do
calendário escolar.

Esta recomendação encontra consonância na própria Lei 11.769/2008. De acordo com
a lei, o ensino da música deve alcançar toda a comunidade escolar, como qualquer outra área

2

Outros macrocampos pertencentes ao ProEMI: acompanhamento pedagógico; iniciação científica e pesquisa;
leitura e letramento; línguas estrangeiras; cultura corporal; comunicação, cultura digital e uso das mídias;
participação estudantil.
3
Maiores informações sobre o ProEMI: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=13439:ensinomedio-inovador
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de conhecimento. Sendo assim, Figueiredo (2011, p. 5) defende que esta lei apresenta avanços
significativos para o ensino de música escolar por possibilitar a sua democratização, visto que
“[...] todo o cidadão brasileiro que passa pela escola terá oportunidade de vivenciar experiências
musicais como parte da sua formação educacional”.
No entanto, alguns educadores musicais também reconhecem a importância do
desenvolvimento do ensino de música por meio de projetos extracurriculares. De acordo com
pesquisas de Wolffenbüttel (2004), geralmente as atividades extracurriculares musicais
desenvolvidas em escolas são: banda escolar, ensino de instrumentos musicais (como violão e
flauta doce), canto coral, formações de grupos vocais e/ou instrumentais. Nesse contexto, a
atividade extracurricular permite também aulas ou apresentações em outros espaços, como
escolas de música e auditórios, ao ampliar dessa forma a vivência musical e artística do aluno.
Investigações na área têm apontado que diretores e professores de modo geral parecem
preferir as atividades extracurriculares em detrimento a atividades curriculares (DEL BEN,
2005; SANTOS, 2005; WOLFFENBÜTTEL, 2004). Tal preferência, muitas vezes, se dá por
conta de alguns fatores: salas propícias para o ensino de música, salas de aula menos numerosas,
oportunidade de parcerias de arranjos musicais com estudantes, desenvolvimento de repertório
com estudantes que já trazem um conhecimento musical prévio, aprofundamento de conteúdos
musicais trabalhados em sala de aula, opção do estudante na adesão da atividade, estudantes
interessados em apreenderem novos fazeres musicais.
Outro dado que contribui com a preferência é a possibilidade do desenvolvimento de
atividades musicais mais aprofundadas e complexas, visto que as atividades extracurriculares
poderão favorecer um maior aprofundamento na realização de práticas musicais ao considerar o
fator tempo, quantidade de participantes, recursos disponíveis, entre outros (BRAGA, 2010).
Contudo, para Wolffenbüttel (2004) projetos extracurriculares podem ser preocupantes,
não por serem em outros tempos e espaços, mas sim pelo fato dos projetos não estarem
integrados ao Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, ou como e quanto essas atividades
contribuem para a concretização das finalidades da escolarização básica. Muitas vezes,
atividades musicais desenvolvidas por meio de projetos extracurriculares estão desconectadas
com o cotidiano escolar, sendo necessário buscar uma maior integração com o PPP da unidade
escolar. Essa integração pode apresentar uma significativa complexidade, vencida por práticas
sequenciais do ensino da música no currículo escolar.
Outra questão a ser considerada no desenvolvimento de projetos em caráter
extracurricular é a abrangência do mesmo pela comunidade escolar, o que implica em sua
democratização. Segundo Braga (2010), projetos ofertados pela escola que não estejam
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inseridos na programação e horários da matriz curricular inviabilizam a participação de todos,
sobretudo, se realizados no contraturno:

No contraturno, há alguns fatores que impossibilitam a realização de
atividades musicais. Muitas escolas não oferecem condições para a
permanência dos estudantes para a realização de atividades musicais. Em
alguns casos, falta espaço físico para receber estudantes aos quais não estão
matriculados no contra turno, além do que há estudantes que residem na zona
rural, enquanto outros têm compromisso de trabalho neste período. Pensar em
formas de organização do ensino de música que se inserem no currículo
possibilitará o acesso de toda a comunidade escolar (BRAGA, 2014, p. 2223).

Sendo assim, considerando estes fatores, apesar desta proposta pedagógica ser
desenvolvida a partir do projeto estruturante Encante, em caráter extracurricular, a presente
proposta buscou estabelecer diálogo com o PPP escolar, a partir da pesquisa apresentada a
seguir.

4. Pesquisa: processos metodológicos

Trata-se de uma pesquisa em uma abordagem qualitativa. Segundo Bogdan (1994) a
abordagem realizada qualitativamente busca a compreensão de uma determinada realidade,
objetivando um conhecimento aprofundado dos significados atribuídos às experiências vividas.
Optou-se por esta abordagem por apresentar a observação e a análise da realidade de forma
natural, mas ao mesmo tempo complexa e contextualizada (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Desta
forma, a realidade analisada refere-se a uma proposta pedagógica, voltada para o ensino de
música na escola, elaborada e aplicada no Colégio Estadual Democrático Ruy Barbosa.
Em se tratando de uma proposta educacional aplicada em um determinado contexto, o
Projeto Encante, o estudo de caso tornou-se relevante por ter como foco uma determinada
situação. Sobre estudo de caso, Bogdan e Biklen (1994) destacam as seguintes características:
1) maior preocupação com o processo do que com o produto; 2) consideração do ambiente
natural como fonte direta de dados; 3) o pesquisador é o principal instrumento para investigar
o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida.
Sobre estudo de caso, Penna (2015, p. 103-104) argumenta que

Um estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno
contemporâneo, ou seja, está acontecendo na atualidade-dentro de seu
contexto da vida real - quer dizer, uma situação concreta, “natural” (ou
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naturalista), no sentido de que não é criada ou provocada pelo pesquisador,
como no caso de um experimento realizado nas condições controladas de um
laboratório.

Nesta perspectiva, a situação concreta a ser investigada perpassa pela própria questão
problema: “como desenvolver um processo de ensino e aprendizagem musical que considere e
amplie o interesse e o conhecimento musical prévio discente?” A partir desta questão é que
foram definidos os instrumentos de coleta de dados: a observação participante do pesquisador
e o relato dos estudantes. Julga-se ser importante a visão do pesquisador, por meio da
observação, e a opinião dos estudantes envolvidos acerca da proposta, afinal foi para os mesmo
que esta foi elaborada.
Sobre a observação participante por parte do pesquisador, o mesmo observou todo o
processo vivenciando no contexto investigativo. Desta forma, a observação participante foi um
dos instrumentos de coleta de dados utilizados durante todo o processo de desenvolvimento da
proposta pedagógica, desde sua elaboração a sua aplicação junto aos estudantes.
A observação foi o instrumento que permitiu verificar o ponto de vista do professor
elaborador da proposta, enquanto que os depoimentos dos estudantes, outro instrumento de
coleta, oportunizou que fosse verificado junto aos mesmos, a avaliação da proposta pedagógica
aplicada. Enquanto que a observação foi realizada em todas as etapas da pesquisa, o depoimento
dos estudantes só foi coletado após a apresentação final do projeto.
Os dados coletados a partir da observação participante foram registrados em um diário
de campo, enquanto que os depoimentos discentes foram analisados buscando verificar a
opinião dos estudantes sobre a consideração dos seus conhecimentos musicais prévios e a
ampliação dos mesmos. A elaboração e desenvolvimento da proposta são apresentados a
seguir.
5. Proposta pedagógica “Encante: toque e cante”

Para a elaboração da proposta, além de serem considerados concepções de alguns
educadores musicais, também se considerou documentos educacionais existentes. Dentre estes
documentos, destaca-se o documento Síntese dos Projetos Estruturantes (SEC/BA, 2015, p. 28),

O projeto Encante propõe a implementação do Canto Coral nos contextos
escolares da rede estadual de educação, a fim de desenvolver atividades de
iniciação à percepção musical, técnica vocal e dicção, para mais um exercício
de experiência vocal, bem como a realização do Encontro de Canto Coral
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Estudantil. O Encante vem atender a Lei de Diretrizes e Bases (nº 9.394/96) e
institui o ensino de música na educação básica, que tem caráter obrigatório,
com vistas à diversificação do currículo a partir das características específicas,
para estimular a produção de saberes artísticos e musicais, a musicalidade
brasileira, em especial, e assim valorizar as raízes populares da nossa cultura.

Mas como promover o diálogo de um coral com o cotidiano escolar? Como articular
com os interesses e conhecimento prévio discente? Com os interesses de adolescentes do Ensino
Médio? Estas questões auxiliaram na elaboração de uma proposta pedagógica que pudesse
conduzir a formação de um coral escolar, inserido no Encante, no Colégio Estadual
Democrático Ruy Barbosa, na cidade de Teixeira de Freitas, Bahia, composto por estudantes
dos 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, nas modalidades regular e EJA (Educação de Jovens e
adultos).

Foto 1: participantes do “Encante: toque e cante” no 4º Encontro Estudantil da Rede Estadual em
Salvador

No referido colégio, o projeto Encante recebeu a complementação em seu título
“Encante: toque e cante”, pelo fato de não se restringir unicamente ao canto coral, abarcando
também a prática instrumental, sendo necessário o emprego de recursos materiais específicos
para que a proposta pudesse ser desenvolvida. Os recursos fazem parte do acervo escolar (como
televisões pendrive, caixas de som e microfones), do ProEMI (computador, impressora e
câmera digital) ou do próprio projeto de música, como: som no formato mp3; pasta catálogo
para organização das partituras; 09 violões acústicos; 01 violão elétrico; 20 flautas doce
soprano; 02 teclados; 01violino; 01 guitarra; 01 baixo; 01 bateria; 01 cajon; 01 pandeiro.
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Além desses recursos, o celular foi um grande aliado no trabalho desenvolvido, por meio
do qual foram realizadas: gravação dos ensaios, ao permitir a constante avaliação dos pontos
negativos e positivos do grupo; transmissão dos áudios dos naipes via bluetooth ou whatsap;
socialização de arquivos de partituras e letras das músicas; postagem no grupo do whatsap de
informações relevantes (lembretes de horários a serem cumpridos e outros avisos), assim como
compartilhamento discente de algo interessante que tenha sido disponibilizado na internet e uso
de mensagens para estabelecer a comunicação com os pais, coordenação, secretaria.
Ainda em relação aos recursos tecnológicos, foi mantido um grupo no facebook, e as
postagens colaboram para que os pais pudessem acompanhar o desenvolvimento dos filhos.
Entre outras postagens, foram publicadas fotos e vídeos das apresentações do grupo.
Segundo Braga (2009, p. 75), “Por influência dos avanços tecnológicos, a
videogravação fornece importantes contribuições como instrumento de observação”. Vídeos de
corais presentes no canal youtube também foram amplamente utilizados como meios de
pesquisa para conhecimento de outros corais estudantis. Essa investigação, além de permitir
conhecer outros grupos, tornou-se um recurso motivador para os alunos, ao fortalecer a prática
coral, pouco desenvolvida nas escolas da região.
O Canto Coral, além de representar um importante instrumento de musicalização para
crianças, jovens e adultos, possui outros efeitos positivos, principalmente para cantores
adolescentes e jovens. De acordo com Costa (2009, p. 83), o coral, especificamente o juvenil,
amplia a visão de mundo dos seus participantes, exercitando princípios de solidariedade,
confiança, companheirismo e harmonia em grupo, oferecendo um “[...] veículo de expressão de
suas descobertas, conflitos e anseios”.
Apesar dos efeitos positivos que o Canto Coral pode produzir em nossos jovens, quando
adota uma estética coral tradicional, não atrai os mesmos para a sua prática na escola. A tradição
de um figurino clássico, um posicionamento físico mais estático e um repertório tido como
“sério” afasta a adesão juvenil. No entanto, essa resistência também pode ser reflexo de uma
herança preconceituosa dos próprios adultos, da nossa sociedade, que têm a estética de um coral
tradicional como referência: “Ninguém sai de casa e toma banho bonitinho depois de um dia de
trabalho para assistir a um coral. Existe o estigma de um negócio antigo, anacrônico, careta,
fora de moda” (RODRIGUES apud COSTA, 2002, p. 87).
Por outro lado, o diálogo entre canto e prática instrumental favorece dinamismo
diferenciado às aulas e à produção musical do grupo, ao auxiliar na motivação de aprendizagem
dos participantes. Desta forma, a proposta pedagógica buscou atrair este jovem por meio de
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dois princípios: 1) articulação do canto à prática instrumental; 2) estabelecimento de diálogo
com seu contexto social e conhecimento musical prévio.
O segundo princípio se efetivou através da participação dos alunos na escolha parcial
do repertório4, assim como na exploração e criação coletiva de movimentos performáticos e
arranjos para o repertório, buscando integrar um saber adquirido fora da escola aos saberes que
nela se produz. Tal ação nos remete a Paulo Freire: “Ensinar exige respeito aos saberes dos
educandos” (1996), o conjunto de saberes que os mesmos trazem à escola, a partir do convívio
em sociedade deve ser respeitado, a experiência de vida de cada um deve ser aproveitada. Sendo
assim, as experiências musicais discentes prévias5 foram aproveitadas, sobretudo, a partir dos
arranjos musicais do repertório executado. Além disso, unir a prática vocal à instrumental e
ouvir os alunos sempre na escolha do repertório foram estratégias importantes para manter o
interesse do grupo.
Em relação ao primeiro princípio, alguns participantes tocam ou estudam instrumentos,
sendo pertinente esta articulação. Estes se orgulham de tocar um instrumento musical, e
apreciam um instrumento musical bem executado, principalmente os de seu interesse, como os
elétricos e de percussão. Parte desses alunos trouxe experiências musicais do Ensino
Fundamental6, como noções de flauta doce ou experiências instrumentais desenvolvidas na
família, nas igrejas e em projetos sociais, sendo o violão o instrumento mais tocado, seguido
por outros instrumentos, como baixo elétrico, guitarra e bateria.
Experiências vocais prévias também foram consideradas e a troca das mesmas, sejam
instrumentais ou vocais, colaboraram para a construção coletiva dos arranjos e também para a
ampliação do repertório do grupo, atendendo a questão norteadora da proposta pedagógica, no
que diz respeito à consideração do interesse discente escolar e à ampliação do conhecimento
musical.
Sobre a construção coletiva de arranjos, é oportuno elucidar primeiramente o que seja
um arranjo musical (tema bastante amplo), considerando algumas definições. A primeira delas,
retirada do Dicionário Grove de Música (1994, define o termo de maneira mais generalizada ao
associar o arranjo à reelaboração ou adaptação de uma composição, normalmente para uma
combinação sonora diferente da original).

4

A Secretaria Estadual de Educação determinou duas músicas do repertório a serem apresentadas no Encante, em
2015: O Hino ao 2 de Julho e a música Gente do compositor baiano Raul Seixas.
5
Prática instrumental e vocal.
6
Algumas escolas da rede municipal de ensino, de onde os estudantes são provenientes, oferecem aula de música
no Programa Mais Educação.
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A segunda definição extraída da edição nº 11 da Revista Phonoarte, é a que mais se
assemelha aos arranjos desenvolvidos no Encante:
Arranjo: Transporte de uma obra musical para outro destino. Redução de uma
partitura de coro ou orquestra para piano ou qualquer outro instrumento.
Transformação de uma composição a fim de torná-la acessível a outras
categorias de executantes, ou, torná-la de acordo com as normas modernas da
música (...) Podem ser consideradas como sinônimos de arranjo as expressões
adaptação e transcrição [grifo no original] (PHONOARTE, 1929 apud
ARAGÃO, 2001 b, p. 105).

Na elaboração dos arranjos, os coralistas escutavam a canção original e discutiam ideias
para a execução das peças ou partes delas. Geralmente essas ideias eram transmitidas ao grupo
através de demonstrações com a voz, com o instrumento, ou mesmo com trechos da partitura.
Como foi um processo criativo e coletivo de experimentação, os arranjos eram modificados
quando os participantes do grupo não apreciam os resultados.
Vale ressaltar que por ser um coral estudantil composto por jovens de 15 a 18 anos,
houve também a preocupação com a “muda vocal” que influenciou diretamente no repertório e
arranjos executados. Os arranjos, tonalidades e exercícios vocais foram pensados de forma a
contemplar a mudança vocal desses jovens. Há que se ter cuidado, pois extensões inapropriadas
poderiam provocar danos no aparelho vocal. Dessa forma, a região trabalhada foi uma região
confortável à voz dos alunos, entre o Lá 2 e o Mi 4, diluída na execução de músicas com ou
sem a partitura.
Sobre a partitura, notou-se que grande parte dos alunos a consideravam como algo
instigante por trazer códigos estranhos para os mesmos. Ao desvendar os segredos destes códigos
musicais, que muitas vezes lhes parecia inatingível, despertou-lhes a motivação, sendo também
uma estratégia de acesso ao mundo musical. Esse acesso foi possibilitado na dinâmica das
oficinas realizadas em dois vieses: Prática instrumental e Canto Coral, perfazendo um total de 06
aulas por semana, onde cada oficina teve uma carga horária semanal de 03 aulas de 50 minutos.
Para a condução de cada oficina, a proposta teve como alicerce teórico as propostas pedagógicas
dos educadores musicais Suzuki, Kodály e Schafer. A seleção das propostas deve-se ao fato de
haver a prioridade do desenvolvimento de habilidades musicais por meio da imitação (Suzuki),
da articulação entre imitação, pré-leitura e leitura de códigos musicais ocidentais (Kodály) e
pela experimentação e criação musicais construídas coletivamente (Schafer).
Interessante observar que a Educação do Talento (denominação da proposta de educação
musical desenvolvida por Shinichi Suzuki) é considerada como uma filosofia educacional e por
ela perpassam fundamentos que vão além da execução musical por imitação, como a crença do
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educador no poder de uma educação igualitária e democrática (ILARI, 2011) e a importância
da coletividade no desenvolvimento das habilidades e como fator motivador para o aluno. A
utilização da coletividade também encontra eco no trabalho do educador Murray Schafer,
criador da palavra soundscape, traduzida como paisagem sonora, proposta do educador para a
prática constante da escuta e da ação criativa (FONTERRADA, 2011). Essa ação criativa se dá
por meio da criação musical a partir da experimentação sonora.
Desta forma, o material pedagógico de Schafer é o som, diferentemente de Suzuki, que
tem o seu material voltado para o instrumento e de Kodály, cuja proposta pedagógica é
estruturada no uso da voz, tendo como fim a leitura e a escrita musical. No projeto, a leitura e
escrita (por meio da partitura) não foi a finalidade das aulas. Todavia, a criação musical por
meio da exploração sonora, da execução instrumental e vocal, ao articular a prática e as suas
possibilidades de registro escrito, foram contempladas na proposta pedagógica ao fazer alusão
as concepções destes educadores musicais, na intenção de desenvolver um ensino de música
democrático, como um bem de todos. Nessa perspectiva, o pensamento do educador Zoltan
Kodály é de que a música pertence a todos e é parte integrante da cultura do ser humano. Para
ele, habilidades musicais como pensar, ouvir, expressar, ler e escrever utilizando a linguagem
tradicional (SILVA, 2011) fazem com que o ser humano seja musicalmente alfabetizado. Em
consonância com Kodály, as ações de pensar, ouvir, expressar, ler e escrever foram
contempladas com a finalidade de propiciar um processo de musicalização com os alunos
envolvidos. Palavras como igualdade, democracia, coletividade, habilidade, criatividade,
instrumento, voz, expressão, leitura e escrita, descritas nas propostas dos educadores musicais
citados, são carregadas de significados para a educação e em especial a educação musical. Essas
palavras permearam também a proposta pedagógica aqui apresentada. Os elementos imitação,
pré-leitura, leitura e criação foram abordados nas oficinas por meio do repertório abordado,
expresso no quadro a seguir.

Quadro 1: Repertório abordado
Repertório

Objetivo

Atividades

Sinfonia nº 40
(Mozart)

Vivenciar
elementos
musicais como
pulsação e ritmo

Ode a alegria
(Beethoven)

Executar
melodia simples

Apreciação musical
Vivência corporal
Experimentação de
sons para
acompanhamento
corporal
Apreciação musical
Pré leitura

Proposta
pedagógica
Schafer

Kodaly

Arranjo

Recursos

Apresentações
diferentes do
1º mov. da
Sinfonia nº 40

Vídeos
CDs
Instrumentos de
percussão

Arranjo
simples do

Flauta doce
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na flauta,
praticando a
leitura
convencional

Leitura

Azul da cor
do mar
(Tim Maia)

Empregar
conceitos
discutidos,
como:
introdução,
divisão de
vozes, final

Apreciação musical
Literatura
Pré leitura
Leitura
Construção coletiva
de arranjo

Kodaly
Schafer

Divisão de 03
vozes na flauta
(profª), Solo,
coro e banda
(sugestão dos
alunos)

Asa Branca
(Luiz
Gonzaga)

Privilegiar a
execução musical
com copos,
técnica bastante
apreciada pelos
alunos

Kodaly
Suzuki

Vamos fugir
(Gilberto Gil)

Música
escolhida pelos
alunos para o
Encontro do
Encante em
Salvador

Base rítmica com
copos
Introdução por
imitação
Pré leitura
Leitura
Apreciação musical
Literatura
Ensaios por naipes
Construção coletiva
da introdução

Como eu
quero
(Kid Abelha)

Fixação de
notas aprendidas
na flauta doce
através de
repertório do
gosto dos alunos
Música postada
no site da SEC
para o Encontro
do Encante

Apreciação musical
Leitura de alguns
trechos
Execução vocal e
instrumental em
grupo
Apreciação musical
Análise da partitura
Literatura

Kodaly

Flautas,
Divisão de
vozes feita
pelos alunos,
Inserção da
banda
Arranjo para
Coral de
Patrícia Costa
(adaptado para
02 vozes pela
profª), Criação
da introdução
pelos alunos
Arranjo
simples
elaborado pela
profª

Música postada
no site da SEC
para o Encontro
do Encante

Apreciação musical
Literatura
Imitação

Suzuki

Gente
(Raul Seixas)

Hino ao 02 de
julho

trecho da 9ª
Sinfonia
apresentado
pela profª

Suzuki
Schafer

Suzuki

Arranjo a 02
vozes
elaborado por
Gilmar
Mendonça
Arranjo em
uníssono,
elaborado por
Gilmar
Mendonça

Teclado
Partitura

Flauta doce
Violões
Instrumentos da
banda
Microfones
Partitura
Copos plásticos
Flautas, Violões
Instrumentos da
banda
Vozes
Partitura
Vídeos
Áudios – naipes
Flauta
Violão
Vozes
Cajon
Pandeiro
Partitura
Flauta doce
Voz
Teclado
Partitura
Áudios – naipes,
02 vozes,
playbacks
Partitura
CD
disponibilizado
pela SEC nas
escolas
Áudio
Playback
Partitura

Fonte: A autora

5.1. Repertório desenvolvido

A escolha do repertório foi feita levando em consideração os seguintes aspectos: 1)
muda vocal dos alunos; 2) interesses dos discentes; 3) experiências prévias em música; 4)
ampliação do repertório; 5) músicas que funcionassem bem em arranjos (considerando a
formação mista dos componentes do grupo); 6) músicas tecnicamente acessíveis; 7) músicas

17

estabelecidas pela Secretaria de Educação e Cultura da Bahia (SEC). Dessa forma, o repertório
foi composto por:


Melodias simples para flauta doce, que privilegiam a todos e que são
enriquecidas com acompanhamento de outros instrumentos, como o trecho
facilitado de Ode a alegria (Beethoven);



Arranjos musicais de peças que continham divisão de vozes, privilegiando
assim os variados níveis na flauta doce e a execução vocal variada, como Azul
da cor do mar (Tim Maia);



Arranjos musicais que contemplassem a flauta e a voz, como a peça Como eu
quero (Leoni e Paula Toller);



Arranjos musicais como Asa Branca (Luiz Gonzaga) que contemplem vozes,
instrumentos convencionais e alternativos (uso de copos plásticos - cup song);



Repertório determinado pela SEC/Ba ampliando o acesso de novas músicas a
exemplo de Gente e do Hino ao 2 de Julho;



Repertório do interesse discente como músicas autorais composta pelos
coralistas Jhonny Inácio (Nova Temporada) e Cleiton Vieira (Voz Jovem);
(disponível no anexo I)

Além destas peças, houve uma dinâmica diferente no repertório cantado no Encontro
Estudantil de Canto Coral em Salvador. Foram 3 músicas, sendo que 2 delas foram cantadas
por todos os corais estudantis participantes: O Hino da Bahia e Gente (do compositor e cantor
Raul Seixas). Esta última foi disponibilizada no site da Secretaria Estadual de Educação, com
a divisão de 02 vozes. A terceira música foi de escolha de cada coral, dependendo das
particularidades de cada grupo. Dentro dos objetivos do projeto, da proposta do encontro e do
conhecimento do grupo, foram selecionadas algumas peças, que foram ouvidas por todos e
posteriormente votadas. A música escolhida foi Vamos fugir, do compositor e cantor Gilberto
Gil.
Ainda em relação ao repertório, os alunos solicitavam músicas de seu interesse:
“Professora, como se toca aquela música da cobra?”, e foram instigados a eles próprios ‘tirarem
as músicas desejadas de ouvido’ e ensinarem aos colegas. Em um estágio posterior, o aluno
também será incentivado a escrever o que conseguiu tocar, unindo, dessa forma, os
conhecimentos aprendidos à sua prática musical, articulando-os com as considerações do PPP
escolar, ao ampliar o conhecimento musical. Esse conhecimento musical foi ampliado também
através da abordagem da partitura de algumas das peças do repertório.
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O encontro com a partitura foi uma forma de ampliar o acesso musical que pode ser feito
por imitação, através de recursos audiovisuais e também pelo registro escrito. Este encontro
possibilitou uma democratização do ensino musical, além de ampliar o conhecimento musical,
sobretudo, dos alunos que já executavam instrumentos musicais “de ouvido”. Sendo assim, nas
partituras foram trabalhadas elementos musicais a exemplo de altura e duração.
A associação da audição destes parâmetros com o desenho através dos códigos musicais
ocidentais favoreceram a melhor compreensão discente. Outro elemento abordado foi a própria
notação musical, além de sinais e símbolos musicais. Símbolos como ritornello, claves e
alterações foram abordados para que os discentes pudessem entender que a execução pode estar
atrelada ao registro dos mesmos na partitura. Destes símbolos, destacaram-se a identificação
das cifras alfabéticas correspondentes aos acordes por parte dos estudantes com domínio na
execução de instrumentos harmônicos.
As partituras trabalhadas são descritas nos quadros a seguir:
Quadro 2: Partitura 1

Partitura

Como Eu Quero

Atividade

Algumas partituras não foram executadas tal qual seu registro escrito,
sendo adaptadas a exemplo de Como Eu Quero. Nesta música, algumas
notas não eram conhecidas pelos estudantes, a exemplo do Ré 4. Desta
forma, sendo uma música conhecida e apreciada pelo grupo, para
proporcionar a sua execução, foi elaborado um arranjo ao qual pudessem
executar o refrão na flauta-doce. Em se tratando de uma das primeiras
músicas a serem executadas pelo grupo, no processo de
desenvolvimento do arranjo, os coralistas não participaram, pois ainda
estavam iniciando suas atividades no grupo. Entretanto, foi importante
ter como referência uma música conhecida para mostrar as
possibilidades de arranjo com a mesma, apontando para o grupo o
arranjo como uma forma de criação. Posteriormente, os outros trechos
foram executados vocalmente. Por conter cifras, foi facilitada a inserção
do acompanhamento do violão por um dos coralistas (disponível em
anexo II)

Fonte: A autora

Quadro 3: Partitura 2

Partitura

Vamos Fugir
Atividade

Em Vamos Fugir a linha melódica do
contralto foi suprimida e alguns trechos
foram executados a duas vozes e outros em
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uníssono. No processo desta adaptação, os
coralistas puderam contribuir sugerindo
novas adaptações. Vale ressaltar, que foi
elaborada por um dos coralistas uma
introdução para a peça, podendo ser
executada tanto pela voz como pela flautadoce. Esta introdução foi desenvolvida de
forma cênica pelo grupo em uma de suas
apresentações públicas (disponível em anexo
II)
Fonte: A autora

Quadro 4: Partituras 3 e 4

Partituras
Atividades

Azul da cor do mar e Asa Branca
Nas músicas Azul da cor do mar e Asa
Branca as adaptações foram realizadas pelas
sugestões dos coralistas. Estes propuseram o
diálogo entre voz e instrumento, definindo e
delimitando os trechos a serem executados
vocalmente e pelos instrumentos. Alguns
trechos que eram originalmente executados
vocalmente foram executados na flauta-doce.
Sobre o uso da voz, na música Asa Branca os
alunos improvisaram outras linhas melódicas
vocais, transformando a execução inicial em
uníssono para a execução a duas vozes.
Ainda nesta música, apesar da partitura não
conter a introdução, esta foi ensinada por
imitação (disponíveis em anexo II)

Fonte: A autora

Quadro 5: Partituras 5, 6 e 7

Partituras

Gente, Hino a 2 de Julho e Ode a Alegria
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Atividades

Foi importante também executar algumas
peças tal qual o seu registro na partitura. Esta
ação favoreceu a associação da audição e
execução com a notação e sinais musicais
contidos e, consequentemente, possibilitar
uma melhor compreensão da partitura.
Sendo assim, nas músicas Ode a Alegria
(fragmento da Nona Sinfonia de Beethoven),
para flauta-doce, e Gente as partituras foram
apresentadas desde o início do aprendizado,
em detrimento ao processo de ensino do
Hino ao 2 de Julho. Este foi ensinado por
imitação e posteriormente foi introduzida a
partitura para que o grupo pudesse analisar e
comparar a execução com o seu registro
escrito, para melhor perceber as diferenças
entre um arranjo vocal com divisão de vozes
e em uníssono (disponíveis em anexos II)

Fonte: A autora

6. Resultados alcançados

O alcance dos objetivos propostos, estabelecendo interfaces entre a proposta pedagógica
aqui apresentada, o PPP e os outros projetos existentes na unidade escolar, colaborou para que
a mesma fosse capaz de atingir uma das metas para o presente ano letivo, qual seja, dar
continuidade ao processo de aquisição cultural do alunado oriundo de outras instituições,
elevando o nível de conscientização e participação no processo de ensino-aprendizagem. A
comunidade escolar justifica, por meio das ações do PPP, que o processo para a obtenção dessa
meta será desenvolvido por meio de atividades engajadas, avaliando a participação do aprendiz
na investigação do aprender a aprender, aprender a ensinar, resgatando através de debates,
pesquisas, painéis, seminários, dramatizações, leituras, seminários e festejos culturais, que
planejados de antemão, possam constituir passos para a construção do Ser Integral.
Esta construção foi favorecida pelo diálogo da proposta pedagógica com os projetos
existentes na escola e com o PPP, em concordância com as orientações da SEC/BA. Tais
orientações apresentam um leque de opções de articulações entre os projetos estruturantes
ofertados na rede pública estadual (FACE, TAL, AVE, PROVE, EPA, DANCE), a exemplo do
desenvolvimento de oficinas, seminários, festivais, atividades integradas, estímulo as inovações
e o uso das tecnologias como instrumento pedagógico por meio do fortalecimento das ações
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voltadas para o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) nos processos de
ensino aprendizagem, entre outros.
De acordo com a Síntese dos Projetos Estruturantes (SEC/BA, 2014, p. 2), o momento
do planejamento, durante todo o ano letivo, deve possibilitar uma construção colaborativa
necessária à articulação dos Projetos Estruturantes:

Importante destacar que a articulação dos Projetos Estruturantes, a partir
do planejamento coletivo, potencializa os processos de ensino e as
aprendizagens dos nossos/as estudantes, em todas as etapas e modalidades
educacionais. Para tanto, os programas e os projetos precisam dialogar entre
si e com os componentes curriculares, identificando as possibilidades de nexos
e convergências, estabelecendo consonância com o Projeto-PolíticoPedagógico e, desse modo, otimizar o trabalho coletivo.

Como o Encante propôs o desenvolvimento da música no contexto escolar, produzindo
saberes e criando espaços e estímulos para as expressões artísticas da juventude estudantil, foi
possível estabelecer articulações com os outros Projetos Estruturantes:
 FACE: História da MPB/ Criação/ Execução vocal e instrumental
 TAL: Discussão acerca das canções/ Literatura/ Interpretação
 AVE: Análise de elementos de uma composição artística
 PROVE: Utilização de vídeos e por meio deles análise de práticas musicais
 EPA: Arte e artistas como patrimônio da humanidade
 DANCE: Arte e Movimento. Música através do corpo, da voz, do olhar

As articulações previstas pela SEC/Ba e as articulações realizadas entre o Encante e os
outros projetos estruturantes, possibilitaram também atingir o diálogo com o Projeto Político
Pedagógico da unidade escolar, cuja visão é assegurar o exercício da cidadania, vivenciando
atividades integradas e contextualizadas, promovendo a qualidade do ensino e a valorização da
pessoa humana. Já a missão do PPP é ser um centro gerador de aprendizagem significativa onde
o aluno seja preparado para exercer corretamente o papel de cidadão.
Os objetivos gerais do Projeto Político Pedagógico, formulados a partir das necessidades
diagnosticadas pela escola, visando à melhoria da qualidade do ensino público, apresentados
abaixo, tiveram relação direta com o projeto Encante, uma vez que os saberes musicais
extraescolares discentes foram considerados e foram ponto de partida para a construção de
novos saberes musicais, ampliados a partir de diversas atividades musicais desenvolvidas na
escola.
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Garantir a valorização da identidade cultural do alunado a partir da
transmissão e produção dos conhecimentos sistematizados historicamente
pela humanidade, através do registro, da manutenção e aquisição de
equipamentos e ampliação das instalações da escola e promover a integração
escola/comunidade, buscando a formação integral do aluno para que ele possa
atuar ativamente na sociedade, consciente de seus direitos e deveres (PPP
CEDERB, 2015, p. 13)

Os alunos reconheceram a importância da participação nessas atividades, como
registrado no depoimento do aluno A: “Marquei presença em todos os ensaios e eventos,
mostrando o compromisso e seriedade que tenho, pois em um futuro não muito distante sei que
estes ensinamentos me ajudarão bastante”. Verifica-se aqui a possibilidade de articulação entre
a proposta Encante a uma das funções da música retratada no início desta proposta: contribuir
para a formação integral do ser humano, ao ampliar a sua visão de mundo.
Os conhecimentos musicais adquiridos, bem como o contexto a que foram atrelados, a
relação contínua entre os conhecimentos teóricos e a prática musical, o tocar em conjunto,
respeitando o tempo do outro, a criação, a adequação dos conteúdos para a sua realidade, a
participação na confecção de novos arranjos e na escolha do repertório, todos esses fatores
promoveram:
[...] uma concepção de conhecimento como produção coletiva, onde a
experiência vivida e a produção cultural sistematizada se entrelaçam, dando
significado às aprendizagens construídas, capacitando o alunado a fazer uso
constante das competências adquiridas dentro e fora do ambiente escolar (PPP
CEDERB, 2015, p. 11).

A partir dos arranjos construídos pelo grupo, muitos alunos passaram a desejar
aprofundar seus conhecimentos musicais, outros a conhecerem e lerem uma partitura musical.
Todos esses desejos e práticas resultaram em um fazer musical em conjunto, realizado com e
sem a leitura de partituras, como exposto pelo aluno B: “O Encante colaborou muito com a
minha criatividade, pois agora sei ler partituras e ainda tento desenvolver as minhas próprias”.
Segundo depoimentos dos alunos, pode-se comprovar que o Encante é tido pelos
mesmos como um espaço para aquisição de conhecimentos, vivências musicais e troca de
experiências, como se percebe na declaração do aluno C: “Esse ano tive a oportunidade de
entrar no Encante, onde estou vivendo experiências muito boas e com pessoas apaixonadas por
música. Quero continuar fazendo parte deste projeto até o encerramento do ensino médio, e
depois, eu gostaria de trabalhar como músico profissional, que é a maior paixão da minha vida,
o Encante está me motivando muito com isso, e me fazendo evoluir cada dia mais na área
musical e profissional”.
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Eu estive presente em todos os momentos do grupo, como professora, planejando e
direcionando os ensaios, articulando ações junto a coordenação do ProEMI, a direção da escola,
aos pais e a coordenação do Núcleo Regional de Educação- NRE 7, avaliando os alunos
coletivamente e individualmente. A avaliação do ensino aprendizagem foi feita durante todo o
processo em que se deu a proposta, através de depoimentos escritos ou falados dos alunos,
atividades escritas, observação nos ensaios, observação dos registros fotográficos, áudios e
vídeos, comparações do grupo em momentos distintos, participações dos alunos nas
programações propostas e eventos, diálogo com a família e com a comunidade escolar.

Foto 2: depoimento discente dos benefícios refletidos a partir da participação no projeto, registrado
pela reportagem da TVE no 4º Encontro Estudantil da Rede Estadual realizado em Salvador

Ainda como resultado para o desenvolvimento discente, as decisões do grupo refletiram
na participação democrática dos alunos, que votaram desde a confecção do uniforme, aos
arranjos musicais construídos e ao repertório a ser executado. Embora essa mediação do grupo
tenha sido exaustiva e por vezes encontrasse pontos de tensão entre os participantes, é salutar
reconhecer que a mesma foi responsável pelo processo de construção da democracia no grupo,
motivando os alunos a estarem participando da atividade coral. Processo este destacado por
Freire (2000a, p. 136) “E nós estamos ainda no processo de aprender como fazer democracia.
E a luta por ela passa pela luta contra todo tipo de autoritarismo”. Contrário ao autoritarismo, o
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aceite das sugestões de todos resultou em uma percepção de inserção e engajamento maior no
grupo, possibilitando, assim, satisfazer os interesses e conhecimento prévio dos alunos: “O
projeto me permitiu entender a música melhor, pois apesar de já ter o conhecimento da flauta,
em saber tocar, eu queria aprender mais, mas não tinha disposição, e o projeto me proporcionou
isso, além de me tornar uma pessoa melhor, mais paciente”, afirmou o aluno D.

7. Considerações finais

A experiência com projetos de música é válida para os alunos que desejam uma
formação musical específica, desenvolvendo, por exemplo, a leitura da partitura musical
convencional, o ensino de um instrumento ou o canto em conjunto. É salutar afirmar que a
junção de alunos e suas experiências em música de forma formal e não formal e as atividades
musicais do interesse do aluno colaboram para esse desenvolvimento. Essa formação poderia
ser realizada em sala de aula, no entanto, ela não cabe em uma sala sem condições físicas e com
um grande número de alunos. Por outro lado, muitos alunos também não desejam ter uma
complementação e aprofundamento das aulas de música em sala.
Dessa forma, projetos extracurriculares musicais são bem-vindos e ampliam a
experiência da sala de aula, no entanto, quando desconectados do Projeto Político Pedagógico
e de outras ações desenvolvidas na escola, perdem o sentido, sendo apenas projetos individuais
desenvolvidos por professores. Sendo assim, para que haja sucesso no projeto, o ideal é que o
professor também esteja em sala de aula com os alunos, instigando-os a ampliarem os seus
conhecimentos e, sempre que possível, fazendo ligações entre os conteúdos da sala de aula e os
discutidos no projeto. Além de buscar desenvolver o projeto de forma contextualizada com
outras ações escolares, a exemplo dos projetos estruturantes.
Outra questão que influencia no desenvolvimento do mesmo é a infraestrutura escolar.
Em muitas situações falta uma estrutura física e logística que dê condições para que os alunos
participem dos mesmos. Desta estrutura destaca-se a alimentação para que o aluno não necessite
sair da escola, retornando no turno oposto, pois a saída discente implica em outro aspecto, o
transporte. Ao sair e retornar à escola, o aluno excede a sua carteirinha mensal de transporte.
Outros pontos, não institucionais, também interferem na não participação, ou desistência
dos alunos nos projetos, quais sejam: 1) Os projetos são uma vivência a parte, desconectados
da prática do cotidiano, da sala de aula; 2) Os alunos não veem significado em participar dos
projetos e temem se inscreverem e perderem a oportunidade de emprego no turno oposto, já
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que os horários dos projetos não são negociáveis (por receberem a denominação de Educação
Integral, os projetos são desenvolvidos com o aluno no turno oposto ao que ele é matriculado).
Acredita-se que a observação, reflexão e discussão desses pontos contribuam para a
formação de indivíduos críticos, sensíveis e reflexivos frente à realidade que os cerca.
Compreendo que a Arte, em especial a música, forma cidadãos mais criativos, capazes de rever
e renovar valores a partir de questões que tocam a todos, começando por entender-se no mundo
e buscando entender o mundo. A formação desse senso crítico perpassa a questão norteadora
desta pesquisa: como desenvolver um processo de ensino e aprendizagem musical que
considere o interesse discente escolar e ao mesmo tempo amplie o conhecimento musical?
Nesse aspecto, é interessante observar que mesmo respeitando o gosto do aluno, também
houve a preocupação em ampliar o seu repertório, ao oferecer a oportunidade de conhecer novas
composições, bem como novos músicos e estilos musicais. Dessa forma, os alunos tiveram um
leque maior de opções e, consequentemente, puderam ampliar as suas escolhas musicais,
independente da mídia e de outros fatores influenciadores. Segundo Tourinho (1996, p. 103)
“[...] os professores de música são responsáveis por ampliar as possibilidades de escolha dos
alunos – seja como futuros músicos ou como ouvintes informados”. E esta preocupação de
oportunizar a ampliação sem desconsiderar o interesse discente contribuiu para o
desenvolvimento de uma proposta pedagógica que atendesse a um só momento o interesse e a
ampliação do conhecimento musical discente.
Através das leituras realizadas, estabelecendo relações entre os educadores citados e o
projeto apresentado, acredita-se ser possível desenvolver um processo de ensino e
aprendizagem musical que considere e amplie o interesse e o conhecimento prévio discente, à
medida que oportuniza o contato com a música e principalmente o fazer musical em conjunto
e todos os benefícios contemplados pelo mesmo.
É possível acreditar e fazer acreditar na Música como uma área de conhecimento, pois
a mesma colabora para a elaboração de ideias, emoções, sensibilidade, imaginação e ampliação
do universo em que vive o aluno. O projeto estabelece diálogos com o cotidiano escolar e com
a comunidade e sistematiza a vivência musical dos seus participantes.
Para os alunos “Encantar, tocar e cantar”, são oportunidades para se desenvolver a
criatividade, a compreensão, a paciência, a motivação, a leitura e registros em partitura, o
aprimoramento, a obtenção e troca de novas experiências, aliados a paixão e a construção de
uma “Pessoa melhor”.
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Anexo I: MÚSICAS COMPOSTAS PELOS ALUNOS

Voz Jovem
Letra e Música: Cleiton Rodrigues Vieira
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh
Ligo a TV para assistir ao canal de esportes,
Mas o que me vem uma triste estatística.
Jovens vítimas das drogas, da violência,
e de uma sociedade tão preconceituosa e infeliz.
Por que tem que ser assim?

Nós somos jovens, queremos ser jovens,
Mas como em uma sociedade assim

Perdi amigos vítimas desse desgosto,
Pessoas morrem devido a guerra que destrói,
Matamos mulheres, crianças, homens e jovens,
Tudo por algo tão banal.
O que fazer para erradicar essa violência?

Nós somos jovens, queremos ser jovens,
Mas como em uma sociedade assim

Ligo a TV, já sem esperanças de ouvir, algo de bom,
Mas o que me vem uma linda notícia.
Jovens de todo país, trazem uma nova esperança,
Sobre a nossa realidade e vem cantando assim:

Nós somos jovens, queremos ser jovens:
e pedimos o amor; e pedimos o perdão;
e pedimos a paz; até o fim
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Nova temporada
Letra e Música: Jhonny Inácio

A essa altura eu já sei
que há coisas que eu não posso fazer
Existe uma pequena distância entre eu e você

Então vamos rasgar as páginas de ontem
a relatividade é só um horizonte
e eu estou pronto pro meu sol se pôr
Essa é a nova temporada
Hoje é um novo dia, é o dia do amor

Sinta-se abraçada por mim e beijada na testa
porque você me encanta
Mesmo sem te conhecer
gosto de você do jeito que você é

Então vamos rasgar as páginas de ontem
a relatividade é só um horizonte
e eu estou pronto pro meu sol se pôr
Essa é a nova temporada
Hoje é um novo dia, é o dia do amor

A essa altura eu já sei
que a coisas que eu não posso fazer
e se eu reconsiderar eu terei de reconsiderar a todos

Então vamos rasgar as páginas de ontem
a relatividade é só um horizonte
e eu estou pronto pro meu sol se pôr
Essa é a nova temporada
Hoje é um novo dia, é o dia do amor

32

Anexo II: PARTITURAS TRABALHADAS
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Anexo III: DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SEC/BA
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