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Resumo: O trabalho apresenta o relato de uma experiência em educação musical 
desenvolvida no Colégio Pedro II como parte integrante de um projeto de dedicação 
exclusiva. No ano de 2008, na Unidade Humaitá II, foi organizado um grupo instrumental 
com alunos de diversas séries, do ensino fundamental e médio, com o propósito de tocar na 
apresentação do primeiro semestre. Dessa experiência, surgiu por parte dos integrantes, a 
vontade de desenvolver um trabalho baseado em repertório diversificado, que incluía músicas 
populares e eruditas. Assim, um grupo musical foi formado sob a premissa da autonomia, 
fundamentada nas propostas pedagógicas de Keith Sawnwick e M. Schafer e nas reflexões de 
Theodor Adorno. O projeto atua ainda em conjunto com o Portal de Educação Musical do 
Colégio Pedro II, na construção de bases instrumentais e partituras, a fim de proporcionar 
uma formação interdisciplinar nas áreas de edição e gravação digital.  
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Introdução  

 Na escola regular de ensino público em que a educação musical está inserida 

como disciplina integrante do currículo, é notória a existência de uma lacuna no atendimento 

individual de alunos interessados em desenvolver habilidades específicas em instrumentos, 

canto, interpretação, entre outras atividades. Como professor docente do Colégio Pedro II, 

pude verificar na unidade Humaitá II em 2008, uma enorme demanda de alunos interessados 

na prática de música instrumental. Assim, sob minha orientação foi organizado um conjunto 

com alunos provenientes de diversas séries e turnos, para a apresentação do departamento de 

música, no fim do primeiro semestre1. 

        Após as experiências realizadas em sala de aula e com o interesse demonstrado 

pelos participantes na continuação dos ensaios, nasceu o desejo de desenvolver um trabalho 

de música instrumental na unidade Humaitá II. Une-se a este projeto, a necessidade de 

construção do banco de dados de bases sonoras e partituras para o Portal de Educação 
                                                 
1 A apresentação ocorreu no dia 10 de julho no auditório da Unidade Humaitá II, e os ensaios começaram no 
princípio do mês de junho de 2008. 



 

Musical do Colégio Pedro II2. Este sítio na internet pretende disponibilizar para os estudantes 

de todas as unidades, a oportunidade de acessar os conteúdos da disciplina em diversos níveis 

e séries, como por exemplo, estudar flauta e outros instrumentos com bases pré-gravadas do 

repertório executado nas aulas. 

             Além de realizar as gravações das bases instrumentais, o grupo é responsável 

por registrar em partitura, os arranjos musicais desenvolvidos nos ensaios. Nossa intenção é 

fornecer uma formação abrangente, em que o aluno perceba que o ofício de músico vai além 

do aperfeiçoamento técnico em instrumentos. Essa tendência de um estudo ampliado e 

interdisciplinar vem sendo discutida na educação musical a partir da década de 60, com os 

educadores da oficina de música: 

        

“A amplidão cultural histórica e geográfica que caracteriza o nosso tempo 
nos tornou muito conscientes da falácia de controlar o temperamento de 
todas as filosofias musicais pelo mesmo diapasão. [...] Novas disciplinas 
serão necessárias no currículo, e elas nos levarão longe pelos contornos 
mutantes do conhecimento interdisciplinar adentro. O novo estudante terá 
que estar informado sobre áreas tão diversas, como acústica, psicoacústica, 
eletrônica, jogos e teoria da informação.” (SCHAFER, 1992, pág.122) 

          

        O currículo ampliado é uma exigência do mercado de música atual. Estamos 

caminhando para uma prática de música autônoma, e mais exigente, em que o músico deve 

participar ativamente, e às vezes de forma independente, na realização de seus trabalhos, 

criando, ensaiando, gravando, registrando e divulgando. Para tanto, este projeto conterá aulas 

de informática ligada à música que ajudem os alunos a se envolver com aplicativos 

necessários para a digitalização das partituras, e com programas gravação de áudio. Estes 

últimos, associados às técnicas de captação sonora, formam um curso de iniciação à 

engenharia musical.  

        Nosso trabalho vai além de formar músicos, ele pretende desenvolver nos 

estudantes, qualidades essenciais para suas formações como indivíduos, membros de uma 

sociedade culturalmente3 diversificada. A escuta fragmentada de música, aspecto presente nos 

meios de comunicação, se tornou uma prática da sociedade moderna. As pessoas estão 

                                                 
2 “O objetivo do projeto “Portal de Educação Musical do Colégio Pedro II” é pesquisar material e organizar 
conteúdos programáticos da área de Educação Musical para livre acesso eletrônico dos estudantes e professores 
do Colégio Pedro II (CPII) e também do público em geral. (Leme, Repsold e Marinho, 2008, p.1) 
3 Por cultura entendemos “a totalidade complexa que compreende os conhecimentos, as crenças, as artes, as leis, 
a moral, os costumes e qualquer outra capacidade ou hábito adquirido pelo homem enquanto membro da 
sociedade”. (Warnier, 2003, pags. 11-12) 



 

perdendo a capacidade de se concentrar no ato da apreciação musical, e assim se tornando 

cada vez mais impacientes a música instrumental. 

        Esta constatação, embora em outro contexto, está associada aos pressupostos 

filosóficos da Escola de Frankfurt, na análise da indústria cultural feita por Adorno. Este 

salientava no início do século XX, a transformação ocorrida nos hábitos da audição musical. 

Segundo Lacerda, a interpretação da obra do teórico alemão demonstra que: 

        

        

“A adesão coletiva aos novos meios de recepção e transmissão musical 
através das mídias incidiu em uma alteração na percepção e, 
conseqüentemente, inferiu em uma nova era histórica da escuta musical. 
Adorno oferece um claro exame do novo tipo de escuta gerado pela recepção 
musical através das mídias. Segundo ele, a audição não só regrediu, mas 
permaneceu, em estado geral, de forma infantil. [...] Na medida em que o 
veículo se aproximou do cotidiano do público tornou-se possível um 
compartilhamento entre a escuta musical e outras atividades realizadas nos 
mais diversos lugares e momentos. Dessa maneira, o hábito de separar um 
tempo exclusivo para se escutar música foi gradualmente sendo substituído 
por uma audição desconcentrada.” (LACERDA, 2007, pág.2) 

        

        Em contrapartida, a música instrumental mobiliza tanto da parte do 

instrumentista quanto do ouvinte, uma atitude de concentração que naturalmente evita uma 

audição descompromissada, e por oposição, concebe uma relação mais participativa aos 

elementos da música. É necessário frisar que todo esforço nesse sentido está conectado com a 

disciplina e a dedicação ao estudo, exigidas durante o processo de trabalho. 

        Reconhecemos que a escuta fragmentada é um desenvolvimento da 

superexposição da música no mundo globalizado. Esta última causa uma espécie de fadiga 

auditiva que desenvolve paulatinamente uma atitude pouco integrada com a apreciação sonora 

prolongada, como exigida na fruição de música instrumental. Nesse sentido, estamos também 

educando a platéia do colégio, e de forma geral, a comunidade escolar para um tipo de escuta 

mais atenta de música.  

        Ponto importante é o trabalho em grupo. Sua aplicação desenvolve nos alunos 

a capacidade de tomada de decisão em todas as fases do trabalho, desde a escolha dos 

instrumentos em cada música, até a definição dos arranjos instrumentais. Deste modo, 

incentivamos uma atitude solidária, e ao mesmo tempo autônoma no processo musical.4 

                                                 
4 Segundo Duarte, “é possível afirmar que a “ação musical” é que propicia a produção da linguagem musical e a 
constituição dos sujeitos nos processos de ensino-aprendizagem. Nesse espaço de interação, o sujeito produz 



 

        Um dos Princípios fundamentais da proposta pedagógica de Swanwick é o 

“cuidado com o discurso musical dos alunos”. Segundo ele, devemos considerar a 

importância da autonomia no ensino de música, ao estimular a tomada de decisão por todos os 

envolvidos no processo de aprendizagem. Na sua ótica, cada indivíduo traz uma “biblioteca 

dinâmica” de suas experiências compartilhadas no ambiente social e familiar, material que 

não pode ser desprezado. 

        Tratamento semelhante é dado à escolha do repertório a ser executado. É uma 

premissa na educação musical reconhecer o valor das escolhas dos alunos. Assim, não 

priorizamos nenhum tipo de música, de cunho erudito ou popular. Agindo dessa maneira, 

respeitamos a opiniao de todos os envolvidos no projeto, ao reconhecer a formação 

diversificada dos jovens de hoje, que cresceram ouvindo todo tipo de estilos musicais. 

        Essa perspectiva está de acordo com Fernandes (1998) que considera pertinente 

para a educação musical, uma abordagem associada ao relativismo e ao interculturalismo. Sua 

constatação pressupõe que “o relativismo é fundamental na perspectiva de uma educação 

musical baseada na sociologia e na antropologia, pois o contexto e os sujeitos devem 

determinar a escolha das culturas e não permitir a imposição de uma cultura dominante, 

quando se fica referendado a um padrão único” (Fernandes, 1998, p. 204).  

        Autores como Vulliamy e Forquin também apontam a importância da 

“construção social dos saberes escolares” da nova sociologia para a educação musical. Para 

eles, é justificado “o protesto contra um ensino culturalmente etnocêntrico, confinado numa 

definição estreita, altamente normativa do que pode passar por ‘boa música’” (Forquin, 1993, 

p. 107). Nesse sentido, é um pressuposto do projeto uma filosofia de trabalho que considere 

“a experiência concreta, as expectativas e as motivações reais dos alunos, em lugar de impor-

lhes um saber estranho, elaborado e legitimado externamente a eles” (idem). Em síntese, 

entendemos que “a música é a expressão de um conjunto de fatores indissociáveis e a 

complexidade das conexões estabelecidas por esses fatores elimina a possibilidade de se 

pensar em uma única música como modelo geral para todas as músicas: Não há, pois, uma 

música, mas músicas. Não há a música, mas um fato musical. Este fato musical é um fato 

social total.” (Lazzetta apud. Molino, s/d: 114).  

        A diversidade no tratamento do repertório produz uma maior flexibilidade e 

capacidade de adaptação na criação dos arranjos. Com a escolha musical livre de 

preconceitos, criaremos indivíduos mais criativos e capazes de lidar com as diferenças 

                                                                                                                                                         
musicalmente e assume essa produção como autor, e essa produção ultrapassa, a mera experiência escolar. 
(Duarte, 2001, p.76) 



 

(culturais) de estilos naturalmente. É bom lembrar que precisamos nos preparar para as 

gravações do portal, as quais incluem um repertório abrangente de diversas séries e níveis 

pedagógicos. Por isso, é essencial que o aluno tenha experiência na prática de diversos estilos 

que lhe possibilite trabalhar com desenvoltura e criatividade. 

Objetivos 

        

         Este projeto possui duas finalidades. A primeira é formar um grupo de música 

instrumental, baseado em repertório diversificado que inclua tanto a música popular quanto a 

erudita. A segunda finalidade é organizar e arranjar o repertório do conjunto para a construção 

das bases do Portal de Música do Colégio Pedro II. Esta inclui também duas etapas: a edição 

das partituras em formato digital, com todos os recursos visuais que facilitem a leitura do 

estudante, e a gravação da base instrumental, para que os alunos desfrutem de um áudio com 

qualidade para executar em casa.  

        

        As metas musicais dos ensaios incluem: 

 

1. Exercitar a pontualidade com os horários estabelecidos. 

2. Comprometimento com a qualidade do som.  

3. Aprender a ouvir o colega enquanto estiver tocando.  

4. Aprender a interpretar com desenvoltura. 

5. Compor contracantos e outras vozes. 

6. Trabalhar a dinâmica e a forma musical. 

7. Desenvolver a autonomia na criação dos arranjos. 

8. Incentivar o senso crítico e avaliar o trabalho em grupo. 

        

        As metas do curso de edição de partituras são: 

        

1. Escrever música no computador e praticar leitura musical. 

2. Apresentar aos alunos novos recursos de escrita musical. 



 

3. Avaliar o resultado do trabalho de edição (Cada aluno é responsável por um 

arquivo. No final de cada partitura, ele deverá mostrá-la para a verificação de todos). 

 

        As metas do curso de gravação são: 

        

1. Utilizar o metrônomo, e desenvolver sintonia na hora de gravar. 

2. Conhecer os equipamentos e a prática musical de estúdio. 

3. Aprender as técnicas de microfone.  

4. Aprender a captar o áudio digital com qualidade em diversos instrumentos. 

        

Metodologia 

        

       O projeto é realizado em dois encontros semanais de uma hora de duração, com 

uma hora de prática de conjunto para ensaiar e arranjar o repertório, e com horários 

combinados na sala de informática, para aprendizagem prática dos programas de música para 

a digitalização e as gravações. Isto é, primeiro familiarizaremos os estudantes com os 

aplicativos de notação musical, e em seguida começaremos a desenvolver o curso de 

engenharia sonora. 

       Na primeira etapa, utilizamos o programa Finale, apresentando as ferramentas 

básicas para edição de partituras. O aluno escolhe um arranjo e o reproduz no aplicativo. A 

etapa seguinte será realizada com o programa Pro-Tolls, ferramenta de gravação e edição de 

áudio digital. Inicialmente, será distribuído um material didático com informações 

introdutórias aos processos de captação de áudio. Somente após conhecer as funções 

principais dos utilitários necessários, e estar consciente da sua manutenção, iniciaremos a 

prática de gravação. Esta consistirá em saber posicionar os microfones e proceder para retirar 

o melhor som de cada instrumento e gravar com qualidade. 

 

 

 



 

Considerações finais 

        

       O grupo já realizou duas apresentações, uma no dia 3 de outubro de 2008, em 

evento do Departamento de Português sobre o centenário da morte de Machado de Assis, e 

outra, no dia 2 de novembro, no I Festival de Música do Colégio Pedro II. Nestes eventos 

interpretamos “Flor Amorosa” (J. Callado), “Jesus, Alegria dos Homens” (J.S. Bach) e “Os 

bohêmios” (A. de Medeiros) e um poutpourri de Bossa Nova, incluindo as músicas “Wave”, 

“Consolação” e “Chega de Saudade”. 

       . A motivação do grupo depende de novos desafios, por isso durante as férias 

escolares, realizamos ensaios a fim de manter a concentração e dedicação visando novas 

apresentações. O repertório se expandiu, atendendo ao ímpeto de jovens em fase de 

descobertas musicais. Nossa preocupação foi frear essa notória empolgação, para enfatizar a 

necessidade de aperfeiçoar o repertório “antigo”, a fim de evitar essa síndrome do pensamento 

acelerado, excluindo músicas que podem ser reaproveitadas. 

       A participação efetiva dos alunos foi se transformando gradualmente, mas hoje 

são notáveis as iniciativas de criação dos arranjos e da forma musical. Esse aumento se deve 

principalmente a confiança adquirida nos ensaios e com o relacionamento afetivo surgido 

entre os participantes. O comprometimento e a dedicação cresceram à medida que o grupo 

percebeu que a qualidade do trabalho musical está associada à responsabilidade com horários, 

e ao cumprimento de tarefas estabelecidas. Isso ocasionou uma cobrança natural entre os 

membros do conjunto, sem a solicitação do professor, fato que demonstra como é importante 

incentivar a autonomia e a tomada de decisão em grupo. 
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