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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como assunto a educação musical coletiva com 
instrumentos de arco (EMCIA). Trata-se de pesquisa qualiquantitativa de viés prático 
que propõe um levantamento e uma análise documental dos atuais métodos de 
ensino coletivo de instrumentos de cordas. O objetivo é sistematizar, padronizar e, 
posteriormente, verificar se e como estes métodos podem atender aos critérios 
apresentados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino da 
música nas escolas regulares brasileiras, indicando caminhos para incentivar que 
professores de música utilizem o sistema de ensino coletivo de instrumentos no 
atendimento à Lei n.º 11.769/08. O processo deu origem a um trabalho documental 
e bibliográfico, que utilizou na coleta de dados o procedimento de notação orientada 
por guia e, na interpretação, organização e apresentação dos dados obtidos, a 
estatística descritiva e o processo de emparelhamento (Pattern Matching). A tese 
está estruturada em seis capítulos: revisão da bibliografia, fundamentação teórica, 
metodologia, análise dos métodos coletivos de ensino de cordas, sistematização dos 
dados obtidos na análise e sugestão de conteúdos para aplicação nas escolas, e 
contraposição dos dados obtidos com as propostas dos PCN de música. Como 
fundamentação teórica utilizou-se o paradigma da complexidade, proposto por Edgar 
Morin, que preconiza uma nova maneira de pensar e perceber o mundo, 
abandonando a concepção simplificadora, idealizada pela ciência positivista, e 
buscando uma abordagem mais profunda que procura lidar com as diferentes 
realidades que se nos apresentam nos dias de hoje. Como referências na área da 
educação musical utilizou-se a teoria praxial idealizada por David Elliott, que é 
baseada na transmissão dos conceitos e desenvolvimento da criatividade e 
musicalidade por meio da prática, e as propostas de Joel Barbosa, relacionadas à 
utilização do ensino coletivo como estratégia para trazer para o ensino musical os 
valores históricos, culturais e psicológicos do povo brasileiro, atuando no processo 
de descolonização cultural ao qual somos submetidos permanentemente. Dois 
trabalhos também serviram de referência técnica: o Teaching of instrumental music e 
o ASTA String curriculum. A parte prática do trabalho envolveu a análise de quinze 
métodos de ensino coletivo de instrumentos de cordas, sendo cinco brasileiros e 
cinco estadunidenses, estes tendo sido escritos em dois volumes. As informações 
obtidas foram utilizadas para encontrar, no capítulo quinto, um padrão pedagógico 
proposto pelos métodos. Após serem confrontados e demonstrarem que poderiam 
atender aos modelos teóricos, os dados obtidos foram utilizados para fundamentar a 
confecção de uma proposta didática, dividida em seis níveis e que se destina a ser 
utilizada nas escolas de ensino fundamental (mas não apenas). No capítulo sexto, 
foi feita a análise final com o cruzamento dos dados anteriores frente os objetivos e 
conteúdos dos PCN. Na conclusão, constatou-se que a educação musical coletiva 
com instrumentos de arco pode se constituir numa ferramenta adequada para o 
ensino da música nas escolas regulares, por ser uma alternativa eficiente e, 
principalmente, viável para a realização da educação musical no Brasil. 
 
 
Palavras-chave: Educação musical coletiva com instrumentos de arco. Ensino 

coletivo de instrumentos. Ensino de música nas escolas. Ensino 
em grupo de instrumentos musicais. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 
The present work´s subject is the collective music teaching of stringed instruments. It 
is a cuali-quantitative research of the practical bias that proposes a survey and a 
documentary analysis of current collective teaching method of stringed instruments. 
The objective is to systematize, standardize and, subsequently, verify if and how 
these methods can meet the criterion presented by the National Curriculum 
Parameters (NCPs) for the teaching of music in Brazilian regular schools, showing 
the ways to encourage music teachers of using the collective instruments teaching 
system in compliance to Act nº 11.769/08. This procedure resulted in a 
bibliographical and documental work, which used the guide-oriented notation 
procedure for data collection, and the descriptive statistics and pattern matching for 
interpretation, organization and presentation of obtained data. The thesis is 
structured in six chapters: revision of bibliography, theoretical foundation, 
methodology, analysis of collective teaching methods of stringed instruments, 
systematization of data obtained in analysis, suggestion of contents to be applied in 
schools, and comparison of the obtained data with NCPs proposal for music. As 
theoretical foundation it was used the complexity paradigm, proposed by Edgar 
Morin, which preconizes a new way of thinking and perceiving the world, abandoning 
the simplifying conception, idealized by the positivist science, and seeking a deeper 
approach to deal with the different realities presented to us nowadays. As reference 
in music teaching area it was used the praxial philosophy proposed by David Elliott, 
which is based on transmission of concepts and development of creativity and 
musicality through the practice, and Joel Barbosa´s proposals, related to the usage 
of collective teaching as strategy to bring the historical, cultural and psychological 
values into musical teaching, acting in the cultural decolonisation process in which 
we are permanently submitted. Two works also served as technical reference: 
Teaching of instrumental music and ASTA String curriculum. The practical part of 
work involved the analysis of fifteen collective teaching methods of stringed 
instruments, five of them Brazilian and five North-American, the latter of which being 
written in two volumes. The information obtained was used to find, in chapter five, a 
pedagogic pattern proposed by these methods. After being compared and 
demonstrated that is possible to attend the theoretical models, the data obtained was 
used to substantiate the preparation of a didactic proposal, divided in six levels and 
intended to be used in elementary school teaching (but not exclusively).  In chapter 
six, the final analysis was made, by cross-checks of previous data with objectives 
and contents of NCPs. At the conclusion, it was found that the collective music 
teaching of stringed instruments can constitute itself as an appropriate tool for music 
teaching in regular schools, by being an efficient alternative and, mainly, viable for 
the accomplishment of music teaching in Brazil. 
 
 
 
Keywords: Collective music teaching of stringed instruments. Collective teaching of 

instruments. Music teaching in schools. Group teaching of musical 
instruments. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho trata da educação musical coletiva com instrumentos de 

arco (violino, viola de arco, violoncelo e contrabaixo) e tem a intenção de contribuir 

para o incremento dos estudos e do conhecimento na área, concentrando na 

possibilidade de ampliar o leque de opções para a aplicação da matéria nas escolas 

regulares por meio do atendimento às demandas propostas pelos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de música e preenchendo uma lacuna 

relacionada à escassez de pesquisas vinculadas ao tema. Assim o projeto propõe 

um levantamento e uma análise documental com a finalidade de procurar 

sistematizar, padronizar e, posteriormente, verificar se e como os atuais métodos de 

ensino coletivo de instrumentos de cordas poderiam atender aos critérios 

apresentados pelos PCN, indicando caminhos para incentivar que professores de 

música utilizem o sistema, como atendimento à Lei n.º 11.769/08. 

A Lei trouxe novamente a música para a escola brasileira, tornando-a 

conteúdo curricular obrigatório, originando um novo ciclo de possibilidades e 

discussões sobre o ensino musical democrático e acessível a todas as pessoas, 

visto que, oficialmente, as crianças brasileiras ingressam na escola aos seis anos e 

passam doze anos dentro do sistema de ensino básico (ensino fundamental e 

ensino médio), tempo suficiente para que tenham, em teoria, um contato com 

práticas musicais saudáveis, eficientes e transformadoras. No entanto, até o 

momento, isto não é o que acontece, pois na prática a Lei ainda não vige. Mesmo 

após algum tempo muitas escolas continuam se ressentindo da falta de material 

pedagógico e, quando há algum tipo de material ou equipamento, faltam 
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profissionais capacitados para a realização das respectivas aulas. Dessa maneira, a 

possibilidade de contribuir para a resolução deste problema é um dos motivos que 

justificam a realização de esforços para a consecução deste trabalho. 

Esta tese está estruturada em duas grandes partes: na primeira, estão os três 

capítulos que tratam do que poderíamos chamar de questões teóricas: revisão da 

bibliografia, fundamentação teórica e metodologia. Na segunda parte, estão os três 

capítulos que tratam das questões que podem ser chamadas de práticas, ligadas à 

coleta e tratamento dos dados obtidos por meio das análises dos métodos. 

Na revisão da bibliografia, capítulo I, foi possível fazer um levantamento da 

produção referente ao ensino coletivo de instrumentos de cordas e, por questões de 

ordem prática, foram considerados trabalhos realizados até o final do ano de 2013, 

visto que esta parte da tese foi escrita no ano de 2014, quando não havia base 

sólida para a inserção da produção deste ano. De qualquer forma, o levantamento 

permitiu que fosse traçado um panorama da situação da pesquisa na área, 

possibilitando que se percebesse, por exemplo, a evidente ampliação do número de 

trabalhos sobre o tema nos últimos anos, reflexo não apenas das políticas de 

difusão e incentivo à produção acadêmica, como também resultado da atuação de 

professores, pesquisadores e dos vários encontros nacionais de ensino coletivo de 

instrumentos realizados nos últimos anos. 

O levantamento também permitiu verificar os diversos assuntos abordados 

dentro da temática do ensino coletivo: o aprendizado colaborativo; as vantagens e 

desvantagens do sistema; o ensino coletivo dentro de contextos universitários, 

dentro de contextos não formais; os resultados positivos obtidos com a aplicação do 
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sistema; os autores cujas ideias fundamentam a metodologia e as técnicas de 

pesquisa utilizadas nos diversos trabalhos referentes ao tema. 

O capítulo I apresenta ainda um pequeno histórico do ensino coletivo. 

Constatando que na literatura sobre o assunto no Brasil, existem algumas dúvidas 

com relação às origens do sistema na Europa e nos EUA. Desta maneira, procura 

oferecer uma contribuição à discussão com base na tese de Charles Sollinger, “The 

music man and the professor: a history of string class method in the U.S.” que, 

juntamente com outros materiais estudados, parece demonstrar que o ensino 

coletivo de instrumentos de cordas surgiu a partir do início do século XIX, com o 

objetivo de aproveitar de uma maneira mais adequada e racional os recursos 

disponíveis, atendendo a um maior número de alunos e expandindo o mercado 

consumidor de instrumentos, aulas e partituras.  

O primeiro capítulo também aborda a trajetória do ensino coletivo de 

instrumentos no Brasil e, neste caso, com um percurso mais claro e fácil de ser 

seguido. Aborda principalmente o trabalho de algumas personalidades como os 

professores José Coelho de Almeida, com o ensino coletivo de sopros, Alberto Jaffé, 

na área de ensino coletivo de cordas, e as professoras Abigail Silva e Maria de 

Lourdes Junqueira Gonçalves, com o ensino em grupo de piano. 

O segundo capítulo trata da fundamentação teórica da tese, que tem como 

pano de fundo o paradigma da complexidade, proposto pelo antropólogo, sociólogo 

e filósofo francês Edgar Morin. Este paradigma preconiza uma nova maneira de 

pensar e perceber o mundo, abandonando a concepção simplificadora, idealizada 

pela ciência positivista, e buscando uma abordagem mais profunda que procura lidar 

com as diferentes realidades que se nos apresentam nos dias de hoje. Dentre os 
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conceitos deste paradigma, estão a concepção de interdisciplinaridade, o 

reconhecimento dos princípios de incompletude e de incerteza, e o abandono do 

reducionismo. 

Trabalhando especificamente na área da educação musical, a fundamentação 

teórica utiliza a Filosofia Praxial de David Elliott, pois tal proposta de ensino privilegia 

a musicalidade e é baseada no fazer musical, ficando muito próxima das 

concepções do ensino coletivo, que procura transmitir os conceitos e conteúdos 

musicais por meio da prática. Elliott trabalha conceitos essenciais para o ensino 

coletivo, como a importância da motivação e da satisfação no processo de ensino-

aprendizagem, o desenvolvimento da musicalidade, do autoconhecimento, do 

autocrescimento e da autoestima, além de ter atenção especial às questões 

multiculturais. 

Outro autor que contribui com ideias para a fundamentação teórica é Joel 

Barbosa, cujas propostas referendam as colocações de Elliott, no que diz respeito 

aos processos motivacionais e, especialmente, às práticas musicais como estratégia 

para desencadear o processo de educação musical e descolonização do aluno. É 

muito presente em seus textos a discussão da questão da multiculturalidade, com 

destaque na importância da valorização e da presença das tradições musicais 

brasileiras no processo de construção coletiva do conhecimento. 

Como subsídios técnicos para a fundamentação teórica foram utilizados dois 

livros: O Teaching of Instrumental Music de Richard Colwell e Michael Hewitt e o 

ASTA String Curriculum, publicado pela Associação Americana de Professores de 

Cordas. O primeiro é um manual destinado a professores de música que trabalham 

com grupos orquestrais e trata, em sua parte inicial, de generalidades comuns a 
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todos os instrumentos, assim como do trabalho do regente de conjuntos escolares. 

Na segunda parte faz uma explanação sobre os diversos instrumentos de uma 

orquestra, trazendo um pequeno histórico, suas características físicas de 

construção, e no caso específico dos instrumentos de cordas: fundamentos da mão 

esquerda e golpes de arco básicos e avançados. 

O ASTA String Curriculum é editado pela Associação Americana de 

Professores de Cordas. Apresenta diretrizes curriculares básicas e padrões de 

desempenho para avaliação dos resultados relacionados ao ensino de cordas. O 

trabalho aborda três aspectos diferentes do processo de ensino: habilidades e 

conhecimentos relacionados à performance, habilidades e conhecimentos 

relacionados à musicalidade, e habilidades e conhecimentos artísticos. O livro não 

apresenta uma previsão de tempo limite para a realização das diversas etapas 

propostas. Os autores acreditam que existem inúmeras variáveis que podem alterar 

o desempenho de um aluno, como o número de aulas, a idade inicial, a utilização ou 

não do ensino coletivo, o ambiente musical no lar, a participação dos pais, entre 

outras. 

O terceiro capítulo apresenta as opções metodológicas adotadas para o 

desenvolvimento do trabalho. Como base de todo o processo, a adoção do 

paradigma sistêmico e a utilização de procedimentos qualitativos e quantitativos, 

gerando, portanto, uma pesquisa qualiquantitativa de viés prático, em que a ideia é 

que os conhecimentos adquiridos contribuam para solucionar problemas atuais ou 

intervir na realidade. No caso, a questão prática do trabalho foi comprovar a 

possibilidade e a exequibilidade de se utilizar o sistema de ensino coletivo de 

instrumentos de cordas como uma das opções para o ensino da educação musical 
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dentro das escolas regulares. O processo deu origem a um trabalho documental e 

bibliográfico, que utilizou na coleta de dados o procedimento de notação orientada 

por guia e, no seguimento, a estatística descritiva e o processo de emparelhamento 

para a interpretação, organização e apresentação dos dados obtidos e dos 

resultados encontrados. 

Na segunda parte do trabalho foi feita, no quarto capítulo, uma análise de 

quinze métodos de ensino coletivo, sendo cinco métodos brasileiros escritos em 

volume único e cinco métodos estadunidenses, escritos em dois volumes1. Os 

métodos brasileiros analisados foram: Iniciação e prática de instrumentos de cordas 

através do ensino coletivo – IPICEC; Ensino coletivo de instrumentos de cordas; 

Instrumentos de arco e ensino coletivo; Da Capo: instrumentos de arco e Iniciando 

cordas através do folclore. Os métodos estadunidenses, analisados em dois 

volumes, foram: Sound innovations: for string orchestra; String explorer; Strictly 

strings; New directions for strings e Essential elements.  

Não se pode ignorar a diferença de condições de produção de um e outro 

grupo. Os métodos estadunidenses têm longa tradição que remonta ao Século XIX, 

são produzidos por equipes profissionais que contam com professores de música e 

artistas gráficos. Além disso, são financiados por editoras que os comercializam num 

amplo mercado existente no país. Por outro lado, os métodos brasileiros são 

predominantemente trabalhos acadêmicos e fazem parte de um esforço de 

professores de música que buscam a construção de métodos de cordas, criados a 

partir de uma realidade nacional. A maior parte dessas propostas está em forma de 

trabalhos acadêmicos e ainda não recebeu diagramação, edição ou produção 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Alguns métodos são escritos em até três volumes, mas foram analisados apenas dois volumes de 

cada trabalho. 
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comercial. Um dos motivos para este fato é que o mercado brasileiro para música 

impressa é muito pequeno, outro, a absoluta falta de políticas públicas para a área. 

Por exemplo, não existem editais públicos para a elaboração e editoração de 

materiais didáticos na área da educação musical. Um fato que demonstra essa falta 

de entrosamento entre a pesquisa e a construção de políticas públicas educacionais 

é a opção do governo brasileiro que, quando tentou montar um programa de ensino 

de música orquestral no país, o CEUS (Centros de Artes e Esportes Unificados2) 

enviou uma comissão de maestros para a Venezuela3, em 2013, mas não consultou 

qualquer dos doutores brasileiros que fizeram pesquisa na área (sendo que muitas 

dessas pesquisas foram financiadas pelo próprio governo). 

A análise que procurou encontrar a orientação didática de cada um desses 

trabalhos utilizou um guia para abordar aspectos gráficos, recursos visuais, 

conteúdos técnicos, elementos rítmicos, conteúdos de literacia (história da música, 

história dos instrumentos, biografias de compositores), aspectos multiculturais, 

conteúdos teóricos, conteúdos de prática de conjunto, exercícios para o 

desenvolvimento da percepção e criatividade, entre outros. 

Os resultados das análises foram utilizados para encontrar, no quinto capítulo, 

um  modelo e um padrão de trabalho proposto pelos métodos e, para isso, foi 

utilizada a estatística descritiva. Ela possibilita contemplar as abordagens 

quantitativas e qualitativas, permitindo organizar os resultados de maneira que eles 

sejam visualizados simultânea e facilmente. Isso facilita também a interpretação e 

reflexão sobre os resultados encontrados. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 http://ceus.cultura.gov.br 
3 Que tem um excelente programa de ensino de música e que usa técnicas do ensino coletivo. 



!8!

Ainda no quinto capítulo foram feitos dois procedimentos: a contraposição dos 

resultados das análises com os modelos técnicos da fundamentação teórica, para 

verificar se os métodos apresentam embasamento sólido na questão técnico-

instrumental e, a partir disto, a confecção de uma proposta didática, baseada na 

sistematização dos métodos, que se destina a ser utilizada nas escolas de ensino 

fundamental. Essa proposta, que no projeto inicial da tese sugeria três níveis 

didáticos: cada nível contemplando um ano escolar, passou a ter seis: um nível por 

semestre. De qualquer forma, os níveis divididos por semestres representam apenas 

uma sugestão. Assim como o ASTA String curriculum não propõe um limite de 

tempo para cada etapa de trabalho, a sugestão de programa escolar voltado ao 

ensino de cordas também deve ser aberta e adaptável às diversas variáveis 

possíveis. 

Em toda a tese foi citada a realidade brasileira, porém, é sabido que não 

existe apenas uma realidade brasileira no que concerne ao ensino de cordas. Mas 

dentro da ideia de aulas em escolas regulares, públicas ou privadas (o que não 

impede a utilização do trabalho em escolas específicas), há alguma proximidade nas 

realidades: semestres com cerca de vinte semanas, duas aulas semanais, no 

mesmo dia ou em dias alternados, totalizando cerca de 100 minutos, com 

possibilidade de os alunos estudarem no local das aulas (melhor solução) ou 

levarem os instrumentos para casa, com a finalidade de estudar. Esta é a realidade 

mínima pensada para o trabalho. É de conhecimento geral que muitas escolas têm 

programas ou projetos especiais em que os alunos fazem aulas no contraturno 

escolar, sendo esta também outra opção. 
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No sexto capítulo, foi feita a análise final, com cruzamento de dados das 

análises anteriores, com a finalidade de verificar se, como, e em que medida as 

propostas do ensino coletivo de instrumentos musicais, junto às concepções da 

filosofia praxial, poderiam atender aos objetivos e conteúdos dos PCN, e se os 

resultados da pesquisa poderiam responder adequadamente aos objetivos 

propostos no projeto de tese: 1) analisar os métodos atuais voltados à EMCIA, com 

a finalidade de detectar suas sistematizações didáticas; 2) verificar se e como os 

elementos propostos nos métodos podem atender às demandas sugeridas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de música nas escolas; e 3) 

sistematizar uma proposta de níveis didáticos compatível com a realidade 

educacional e cultural do Brasil. 

Na conclusão da pesquisa, constatou-se que a educação musical coletiva 

com instrumentos de arco (EMCIA) pode se constituir numa ferramenta adequada 

para o ensino da música, por ser uma alternativa eficiente, agradável e, 

principalmente, viável para a realização da educação musical nas escolas de ensino 

fundamental. A utilização do sistema pode incrementar o ensino de música, 

acrescentando ao currículo uma atividade sólida, estruturada e que pode trazer um 

forte componente cultural ao programa escolar.  

É importante ressaltar que todos os materiais estadunidenses foram 

adquiridos pela web (www.amazon.com ou www.amazon.es) e recebidos no Brasil, 

com muita rapidez e segurança, o que quer dizer que os métodos e livros de apoio, 

assim como materiais complementares como partituras com repertório para trabalho 

de prática de orquestra ou música de câmara, estão facilmente disponíveis. Os 

materiais brasileiros podem ser encontrados nos repositórios de suas respectivas 
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Universidades; no COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica4; ou, no caso do 

método Da capo cordas, ainda não publicado, diretamente com o autor, professor 

Joel Barbosa na Universidade Federal da Bahia (UFBA). 

Também, faz-se necessário observar que neste trabalho, o termo método é 

utilizado com o sentido de tratado elementar, conforme encontrado no dicionário 

Aurélio (FERREIRA, 1999), ou de compêndio que apresenta os princípios de uma 

arte ou ciência, conforme encontrado no dicionário Houaiss (2009), ou de obra que 

contém os princípios elementares de uma ciência ou arte, de acordo com o 

Dicionário da Língua Portuguesa (PORTO, 2011). Esta é apenas uma das definições 

de método encontradas nestes dicionários, embora o termo seja complexo e permita 

várias interpretações, é com este sentido que a palavra será utilizada nesta tese. 

Como justificativa para tal escolha é importante ressaltar que 90% dos materiais 

didáticos analisados utilizam o termo método em seu título ou subtítulo, como é 

possível constatar no IPICEC - Iniciação e prática de Instrumentos de corda através 

do ensino coletivo: Um método para professores e alunos; no Iniciando cordas 

através do folclore: Método para ensino de cordas em grupo ou individual; no Da 

capo: instrumentos de arco – Método elementar para ensino coletivo de 

instrumentos de arco; no Essential elements for strings; no Strictly strings e no New 

directions for strings, que possuem subtítulo igual: A comprehensive string method.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 http://comut.ibict.br/comut/do/index?op=filtroForm 

!



CAPÍTULO I 
 

REVISÃO DA LITERATURA 
 

1.1 À guisa de introdução 

O ensino coletivo de instrumentos musicais vem sendo utilizado há muitos 

anos em diversos países5 como França6, Holanda7, Alemanha8, Chile9, Venezuela10, 

Argentina11, Inglaterra12, Estados Unidos13, Portugal14, Itália15, Espanha16, África do 

Sul17 e Finlândia18. Esta utilização se dá sob várias formas e contextos, seja dentro 

do ensino regular, como atividade extracurricular das escolas, como projetos 

socioculturais, ou simplesmente, como ensino de música. Ao acompanharmos o 

desenvolvimento e as notícias sobre os vários sistemas de formação musical pelo 

mundo, podemos perceber que a cada dia o ensino coletivo torna-se mais viável e 

aceito por professores e alunos. É possível constatar, inclusive, que com o passar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Com esta lista não há intenção de esgotar ou propor um levantamento acurado sobre o assunto, 

trata-se apenas de exemplos ilustrativos do tema.   
6!http://www.elsistema-france.org/-Presentation-11-  
7!http://www.muziekcentrumzuidoost.nl/ e http://www.leerorkest.nl/  
8!https://www.jedemkind.de/ 
9!http://www.orquestajuvenilchile.com/fundacion/  
10!http://www.fundamusical.org.ve/ 
11!http://portales.educacion.gov.ar/dnps/orquetas-y-coros/  
12 http://www.ihse.org.uk/  
13 http://elsistemausa.org/  
14 http://www.orquestra.geracao.aml.pt/  
15 http://www.futurorchestra.org/  
16 http://www.csmcordoba.com/revista-musicalia/musicalia-numero-3/200-la-clase-colectiva-en-los-

instrumentos-de-viento  
17 http://www.miagi.co.za/index.html e http://www.sanyo.org.za/  
18 http://sissellarsen.no/undervisning-teaching.html  
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do tempo até mesmo pedagogos, os quais inicialmente eram avessos a esta forma 

de ensino, perceberam suas vantagens e tornaram-se defensores e utilizadores 

dessa pedagogia. Um exemplo que pode ser citado, pois relatado por pena própria, 

é o da Professora Isabel Montandón que diz:  

Minha própria experiência com o ensino em grupo foi, em um 
primeiro momento, de ceticismo. Acostumada a ter e a dar aulas 
individuais, não conseguia entender como era possível ensinar a 
tocar piano em grupo ou para que ensinar em grupo servia. Minha 
impressão era a de que essa era uma “aula mal dada”. Por falta de 
referenciais, eu não conseguia perceber ainda que “aquela aula” 
dada individualmente realmente não funcionaria no formato em grupo 
(2004, p. 45). 

Mais à frente a professora afirma que o ceticismo deu lugar à curiosidade e ao 

estudo, o que acabou por transformá-la em uma das pesquisadoras pioneiras no 

assunto:   

Esse acabou sendo meu tema de mestrado, o que me levou a 
conhecer a literatura, a estudar o movimento em prol da implantação 
do ensino em grupo nos Estados Unidos, a conhecer iniciativas no 
Brasil em outros países, e a entender que as possibilidades do 
ensino em grupo são várias e amplas. Ainda, que há uma grande 
quantidade de materiais disponíveis no mercado, assim como muitos 
materiais podem ser adaptados ou criados pelo professor. O que me 
pareceu mais importante foi entender que o perfil do professor para o 
ensino em grupo é bem diferente do ensino individual. Como observa 
MEHR (1965)19, não é o formato da aula que faz a diferença, mas o 
que podemos conseguir com ele. 

É natural que a confiança para tentar desenvolver aulas em grupo só 
venha depois de conhecermos algumas referências. Por isso, 
entendo bem a necessidade de muitos professores de buscarem as 
chamadas “receitas” em um primeiro momento, até adquirirem 
autonomia na elaboração e condução do ensino em grupo - caso 
essa seja uma opção do próprio profissional (2004, p. 45). 

Outros pesquisadores relatam que se depararam com casos semelhantes aos 

descritos por Montandon e descrevem situações de preconceito, discriminação, 

resistência e ceticismo em relação ao ensino coletivo. Embora tais narrativas não 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 MEHR, Norman. Group Piano Teaching. Evanston: Summy-Birchard, 1965. 
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sejam detectadas em quantidades significativas, podemos encontrar referências 

sobre o assunto em Santiago (1995, p. 74): “No que diz respeito ao ensino 

instrumental no Brasil, a tradição do ensino individualizado é fortemente arraigada e, 

infelizmente preconceituosa”; Montandon (2006, p. 263): “Habituados ao formato de 

ensino individual, um dos maiores receios de professores quanto ao ensino em 

grupo é [o] de que a qualidade musical fique comprometida, pela suposta falta de 

atenção individualizada”;  Borém, Lage e Coelho (2006, p. 239): “A aula coletiva de 

instrumento ainda é muito incompreendida e malvista nos meios mais conservadores 

do ensino instrumental” e em Tourinho (2007, p. 1): “O mito da atenção exclusiva é 

bastante forte no ensino tutorial [...]”.  

Mesmo trabalhos mais recentes ainda trazem relatos dessas situações de 

preconceito ou dúvida sobre a viabilidade do ensino coletivo, como podemos 

encontrar em Cerqueira (2009, p. 129-30), falando sobre o ensino coletivo de piano: 

“Porém, quando o tema abordado é o ensino coletivo deste instrumento, um 

problema torna-se evidente: a resistência dos músicos de formação tradicional com 

relação à utilização de novas metodologias pedagógicas”; Rodrigues (2012b, p. 

621): “O ensino coletivo é uma modalidade de ensino muitas vezes discriminada 

pelo pensamento de aparentar ser somente realizado para carentes financeiramente 

e para descomprometidos com o aprendizado real no instrumento [...]” e Alves 

(2012, p. 2): “Embora existam resistências a essa filosofia de ensino principalmente 

por parte de professores que defendem exclusivamente o modelo de ensino 

individualizado de instrumento [...]”. 

Talvez apenas uma pequena parte destes questionamentos seja produzida 

por preconceito puro, mas é bastante possível que o desconhecimento, o receio, o 
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comodismo e o temor de mudar estruturas estabelecidas sejam os maiores 

responsáveis pela resistência encontrada até então para a implementação de 

maiores quantidades de classes de ensino coletivo. Cabe ressaltar que na maioria 

dos casos essa “resistência” não tem caráter de negatividade, mas pode ser vista 

mais como atitude de defesa e cuidado, ou, o que é pior, uma parte delas pode ser 

criada por uma espécie de necessidade de “reserva de mercado”.  

Em contrapartida, são muitas as vantagens conseguidas por essa forma de 

ensino; por meio da pesquisa bibliográfica para a fundamentação desta tese, foi 

possível detectar dezenas de relatos de trabalhos bem-sucedidos na área, assim 

como diversos depoimentos pessoais de sucesso, como o de Ducatti: “Na minha 

experiência como professora em cursos de Licenciatura tenho feito uso do EPG20 

com excelentes resultados” (2004, p. 94); Nascimento: “Concluindo a análise dos 

resultados aqui expostos, foi notória a contribuição educacional deste método 

elementar de ensino coletivo de instrumentos de banda de música [Da Capo] para o 

grupo de jovens alunos da Banda 24 de Setembro participantes desta pesquisa” 

(2007, p. 67) e Silva Sá: “Depois de três anos de execução do projeto, no ano de 

2008 ele foi estendido a outra escola pública da mesma cidade, agora na região 

central. Os bons resultados foram os motivos pelos quais houve a ampliação do 

projeto” (2010, p. 894). 

A revisão bibliográfica nos aponta dois fatos importantes a serem 

considerados: a pequena produção de trabalhos de fôlego, no que concerne a teses 

e dissertações, e um grande incremento na produção científica da área no últimos 

dez anos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ensino de Piano em Grupo. 
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No que tange a dissertações e teses, o levantamento nos apresenta apenas a 

existência de 4 teses de doutorado, 22 dissertações de mestrado e 5 trabalhos de 

conclusão de curso (TCC)21. São números muito acanhados especialmente se 

considerarmos que a primeira tese de doutorado na área (KRUGER) foi apresentada 

há 24 anos, em 1990, ou seja, tem-se a média de uma dissertação de mestrado (ou 

tese de doutoramento) apresentada por ano, o que, convenhamos, é muito pouco 

para fazer progredir o conhecimento na área e para atender à demanda de ações 

criada com as mudanças sociais e educacionais do país (como o crescimento dos 

projetos de atendimento socioeducativos ou a inclusão do ensino de música nas 

escolas regulares). Portanto, é imperativo que a discussão sobre o ensino coletivo 

de instrumentos ou, como trataremos nesta tese, da educação musical coletiva com 

instrumentos, seja ampliada e que muito mais trabalhos sejam escritos e registrados 

para que possamos debater ideias e aperfeiçoar técnicas e metodologias.  

A boa notícia é que nos últimos anos, vimos aumentar significativamente a 

contribuição acadêmica na área; esta contribuição surgiu na forma de artigos e 

relatos de experiência o que, espera-se, resulte em uma ampliação no número de 

trabalhos de fôlego a serem apresentados em um futuro próximo. Tal crescimento já 

é claramente percebido ao observarmos que aproximadamente 50% das 

dissertações e teses relacionadas ao assunto foram produzidas nos últimos sete 

anos (a partir de 2007), assim como é possível registrar um aumento de cerca de 

100% na publicação de artigos científicos abordando o assunto22. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 A listagem completa das teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso encontra-se no 

quadro ao final deste capítulo. 
22 Nos seis últimos anos, 2007 a 2013, tivemos a publicação de uma quantidade superior de relatos, 

artigos e comunicações que as realizadas nos 17 anos anteriores (1990 a 2007). 
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Podemos mencionar como motivos para este fato o incremento das 

publicações acadêmicas voltadas à pesquisa musical e a implementação de novos 

Encontros, Simpósios e Seminários, em especial os Encontros Nacionais de Ensino 

Coletivo de Instrumento Musical (ENECIM), cuja primeira edição aconteceu em 2004 

na Cidade de Goiânia. Com a necessidade e o incentivo para a produção de artigos 

destinados aos encontros, muitos pesquisadores canalizaram sua produção e a de 

seus alunos para o tema; além disso, estes encontros criaram grande incentivo para 

o desenvolvimento de pesquisas, mostraram que não estamos sós e permitiram a 

troca de informação, criando uma verdadeira construção de saberes em uma área 

muito ampla, como afirmou Montandon: “[...] mas principalmente, para refletir sobre 

os vários aspectos que fazem parte desse grande ‘guarda-chuva’ chamado ‘ensino 

coletivo’ ou ‘ensino em grupo’, de forma que ele se configure como campo de ação, 

de pesquisa e reflexão” (2004, p. 44). 

1.2 Um pequeno histórico do ensino coletivo 

Alguns autores brasileiros dedicaram-se à pesquisa sobre as possíveis 

origens do ensino coletivo. A totalidade deles usou o assunto como maneira de 

contextualizar seu trabalho sem tentativas de esgotar o tema, pois propriamente não 

houve a necessidade de encontrar um possível “elo perdido” na criação do ensino 

coletivo ou de eleger um criador do sistema, e sim, de oferecer a perspectiva da 

metodologia dentro de uma utilização no contexto de nosso país23.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23  Uma discussão mais profunda sobre as possíveis origens do ensino coletivo na Europa e 

especialmente nos EUA pode ser encontrada em livros e teses de doutoramento como os de 
Richard K. Hansen - The american wind band: a cultural history; Michael L. Mark e Charles L. Gary 
– A history of american music education; William H. Richards – Trends of piano instruction, 1815-
1962; Saly Monsour – The establishment and early development of beginning piano classes in the 
public shools, 1915-1930; Cyril Ehrlich – The music profession in Britain since the eighteenth 
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A partir dos trabalhos de Montandon (1992), Oliveira (1998), Ying (2007) e de 

meu próprio trabalho, Santos (2001), podemos observar uma linha de raciocínio bem 

definida para estabelecer um histórico do ensino coletivo especialmente nos EUA. 

Oliveira nos oferece um bom ponto de partida quando cita em sua dissertação de 

mestrado o The Musical Academy, de Lewis A. Benjamin24, método que utiliza o 

ensino coletivo e que teve seu sétimo volume25 editado em 1851 (nos EUA), também 

menciona o The Maidstone26, movimento inglês de ensino de música, afirmando que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
century: a social history; David J. Golby – Instrumental teaching in nineteenth-century Britain; 
Charles E. Sollinger – The music men and the professor: a history of string class methods in the 
United States, 1800-1911; Paul Barton Grover – The history of string class instruction in American 
schools and its relationship to school orchestras e no artigo de Jere Humphreys – Instrumental 
music American education: in service of many master. 

24 Em Nova York a família Benjamin ensinou música, especialmente violino. Lewis A. Benjamin, 
ensinou violino em grupo por volta da metade do século XIX, e segundo Sollinger foi um dos 
primeiros professores a ensinar um instrumento orquestral dessa maneira. Ele trabalhou em Nova 
York  durante os anos de 1847 a 1891 e criou uma espécie de consórcio musical, a The Musical 
Academy, onde as classes eram organizadas em forma de sociedade e cada membro pagava cotas 
semanais para custear as aulas. Da mesma maneira que acontece hoje, as atividades sociais eram 
parte importante e contribuíam para o sucesso do empreendimento. Os alunos também 
participavam de apresentações públicas e esta participação era parte integrante no acordo das 
aulas, sendo que os alunos mais avançados eram isentos de taxas, desde que concordassem em 
participar do curso por no mínimo dois anos. Foi para esta academia que Lewis Benjamin escreveu 
o método citado (The Musical Academy). Posteriormente a família Benjamin (filhos e irmãos) 
expandiu seus negócios e abriu outras escolas, além de iniciar a venda de instrumentos e edições 
musicais, atividades que representaram boa parte de seus rendimentos. Para divulgar seus 
negócios foram criados os Festivais anuais que reuniam mais de três mil alunos, estes festivais 
aconteceram com grande sucesso entre 1883 e 1891 e representam bons exemplos das 
apresentações reunindo grande número de participantes que se tornaram populares na época. 
Entusiasmado com o ensino coletivo, Benjamin acreditava que o sistema fornecia um maior 
estímulo para os alunos e inclusive incentivou os pais a participarem de discussões sobre os 
problemas pedagógicos encontrados no trabalho, utilizou sistemas de graduação de 
desenvolvimento onde os alunos trocavam de turmas a partir da proficiência do instrumento e 
surpreendentemente seus festivais influenciaram na reintrodução do ensino de música vocal nas 
escolas (KEENE, 2009, p. 290 et seq.).       

25 É o sétimo volume o único que restou (e pode ser documentado) da coleção editada por Benjamin. 
26 Na segunda metade do século XIX, T. Mee Pattison, assessor musical da JG Murdoch & Co. editora 

de música e fabricante de instrumentos baseada em Londres, propôs para a empresa a criação de 
um projeto com o objetivo de promover aulas de violino para crianças em idade escolar, o projeto 
previa o fornecimento, a preços módicos, de violinos, materiais pedagógicos e professores. Além 
disso os alunos foram autorizados a pagar os custos dos instrumentos em parcelas, geralmente um 
xelim por semana. Este método foi batizado com o nome de Escola Nacional de Todos os Santos, 
em Maidstone, Inglaterra, e ficou conhecido como Movimento Maidstone. Em 1897, a empresa 
formou a Murdoch Maidstone Escola Orchestra Association (MSOA) para promover este método. 
No auge da popularidade o movimento contava com 400 mil alunos, sendo que um em cada dez 
alunos da população escolar do Estado, participavam das aulas do projeto. Segundo Robin 
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em 1908 “400.000 alunos de 5.000 escolas britânicas estavam, efetivamente, 

tocando e estudando violino” (OLIVEIRA, 1998, p. 7). Sem dúvida essa é a 

referência mais utilizada pelas pesquisas realizadas no Brasil a partir de então: 

(CRUVINEL, 2005, p. 69; RODRIGUES, 2012a, p. 21-2; YING, 2007, p. 13).  

Embora seja um ponto de partida bastante aceitável e lógico, os anos de 1851 

e 1908 podem ser questionados como datas de início de um processo de 

implantação do ensino coletivo nos EUA ou na Europa, é fato que existiram 

atividades anteriores que merecem ser consideradas. Para comprovar tal 

observação basta analisar o próprio livro citado por Oliveira, “A History of Music 

Education in the United States”, que nos permite perceber que Keene, embora 

discorra sobre o trabalho da família Benjamin durante cinco páginas (p. 290-5), 

demonstrando a importância da participação desta família na história do ensino de 

música nos EUA durante o período compreendido entre 1847 e 1891, cita, 

sustentado pela tese de doutorado de Charles Sollinger (1970)27, os irmãos James e 

Joseph Howell28, que se dedicaram a aulas de música e venda de instrumentos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Deverich, em seu artigo sobre o assunto, o professor H. Farnsworth, um proeminente educador 
musical americano expressou seu espanto com os resultados alcançados pelas aulas de violino do 
movimento: “assisti um concerto dado pelas orquestras escolares, onde 1.450 jovens 
instrumentistas participaram. É surpreendente ver o que pode ser feito nessas condições [...] 
Estima-se que apenas em Londres há mais de 300 dessas classes de violino com uma adesão 
média de 25 alunos e praticamente não há uma cidade na Inglaterra, onde não exista uma ou mais 
dessas classes" (DEVERICH, 2013). 

27 SOLLINGER, Charles Edmond. The musical men and the professors: a history of string class 
method in the U.S. 1800-1911. 1970, 219p. Tese (doutoramento em Educação), School of 
Education, University of Michigan, Ann Arbor, 1970. 

28 Os irmãos Howell estabeleceram-se na Cidade de Cotton Plant (Arkansas) por volta de 1838. 
Cotton Plant era próxima a Little Rock, uma cidade que possuía, na época, entre sete e dez 
escolas, sendo que estas instituições ensinavam tanto música instrumental quanto música vocal. 
James L. Howell e seu irmão Joseph ensinaram música e venderam instrumentos na cidade de 
1838 até 1861, ano da eclosão da guerra civil americana. Os irmãos Howells tinham frequentado 
escolas de canto no sul do país e as suas opções musicais seguiram as tradições de hinos do sul. 
Joseph Howell escreveu seu método New Class Book, por volta de 1859 (KEENE, 2009, p. 289). 
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entre 1849 e 1861 e D. L. Elder29 que trabalhou como professor de música no 

Tennessee em 1839 (KEENE, 2009, p. 289). 

O próprio Sollinger chama atenção para este equívoco: 

Acredita-se geralmente que o ensino instrumental na América 
começou como influência do movimento Maidstone, na Inglaterra. 
Pelo contrário, o primeiro registro de aulas de ensino instrumental 
nos Estados Unidos ocorreu em Boston, em 1800, quase um século 
antes do movimento Maidstone. Em seu conservatório, Gottlieb 
Graupner, Francisco Mallet e Filippo Trajetta utilizaram o ensino de 
música em grupo. Em 1839, na Academia Feminina de Knoxville, 
Tennessee, o Sr. D. L. Elder ensinou vários instrumentos em grupo. 
Pouco se sabe sobre estes primeiros empreendimentos, mas durante 
a primeira metade do século XIX, instrumentos foram ensinados 
coletivamente com sucesso em várias partes do país. 

Essas atividades iniciais não estavam relacionadas entre si nem 
foram numerosas, elas foram desenvolvidas espontaneamente por 
professores individuais que possuíam a base necessária, quando 
influenciados por fatores mencionados acima. Certamente, nem 
todos os professores publicaram métodos, anunciaram em jornais ou 
tiveram artigos escritos sobre eles, mas naqueles que tiveram suas 
atividades de ensino registradas na imprensa verificou-se a utilização 
das aulas de ensino de cordas em grupo (1974, p. 9)30. 

Em seu trabalho, Sollinger ainda relaciona a publicação, em 1851, de um 

método de ensino coletivo de instrumentos heterogêneos31, que se apresentava com 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 D. L. Elder ensinou teoria musical e música instrumental tanto em classes particulares como em 

classes coletivas na Cidade de Knoxville, Tennessee, por volta de 1839. 
30 It is commonly believed that instrumental class teaching in American began as an influence from the 

Maidstone movement in England. On the contrary, the first recorded instance of instrumental class 
teaching in the United States occurred in Boston in 1800, almost a century before the Maidstone 
movement. In their conservatory. Gottlieb Graupner, Francis Mallet, and Filippo Trajetta utilized 
class instruction in applied music. In 1839, in the Female Academy of Knoxville, Tennessee, Mr. D. 
L. Elder taught various instruments in classes. Little is known of these early ventures, but during the 
first half of the 1800’s, instruments were successfully taught in classes in a number of isolated parts 
of the country. 

These early activities were not related or numerous; they were developed spontaneously by 
individual teachers possessing the necessary background, when influenced by factors mentioned 
above. Certainly, not all teachers published methods or advertisements in newspapers or had 
articles written about them, but those that have had their teaching activities recorded in print verify 
the existence of string class teaching.   

31BALLES, William L. The instrumental preceptor. New York: Cornish, Lamport & Co.; St. Louis: 
McCarthey & Lamport, 1851. 
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duas partes agudas e uma grave e era destinado a atender pequenas orquestras 

formadas por violins, bass viol, flute, clarionette, bugle and trombone32 (1974, p. 70). 

A literatura sobre o assunto apresenta também fortes referências ao trabalho 

desenvolvido pelo alemão Johann Bernhard Logier, professor de piano na Cidade de 

Dublin (IE) por volta de 1815 e como professores norte-americanos e europeus 

foram visitar suas aulas para reproduzir sua metodologia (DANIEL, 2005, p. 27), 

Montandon diz que, em 1815, Logier, alemão de nascimento e residente em Londres 

desde 1805, passou a desenvolver um sistema de aulas de piano em grupo em sua 

academia em Dublin, ao qual denominou de “Novo Sistema de Educação Musical”, 

de acordo com o nome de um de seus livros instrucionais (1992, p. 8). Entretanto, é 

bom deixar registrado que Thompson, sendo uma das maiores referências no 

assunto, critica violentamente esse sistema de ensino:  

A advertência anterior poderia muito bem ter sido estendida para se 
proteger contra os professores fraudulentos, em particular, de 
Johann Bernard Logier que dava aulas de piano em Dublin em 1815. 
Não é de surpreender que, com as fortes ligações entre americanos 
e irlandeses, muitos professores americanos se matricularam em 
suas aulas. Logier, um alemão de nascimento, tinha viajado para a 
Irlanda como um músico de banda militar, lá ele rapidamente criou 
aulas de piano. Um impostor, o chamado "sistema" parece ter sido 
mais aritmético do que educativo ou musical. Ele levou a ideia de 
quantidade da Revolução Industrial para níveis absurdos e criou a 
fama de ter ensinado entre vinte e trinta estudantes de cada vez. 

Aparentemente, a maioria dos seus alunos aceitaram o tamanho das 
classes, sem escrúpulo. Apesar das acusações de prática desonesta 
parece que ele sabia tocar piano, pelo menos até certo ponto, e ele 
atraiu uma clientela suficientemente grande para ganhar uma 
pequena fortuna (THOMPSON, 1983, p. 22-3)33. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Grosso modo seriam: violinos, violoncelos, flautas, clarinetes, trompetes e trombones. 
33 An earlier caveat might well have been extended to guard against fraudulent teachers, in particular 

one Johann Bernard Logier who taught piano classes in Dublin in 1815. It is hardly surprising that 
with the strong Irish American connections which have existed, teachers from the United States 
enrolled in his classes. Logier, a German by birth, had travelled to Ireland as a military bandsman 
whore he rapidly established classes for piano teacher. A charlatan, his so-called “system” seems to 
have been more arithmetical than educative or musical. He took the quantity notion of the Industrial 
Revolution to absurd lengths and is reputed to have taught between twenty and thirty students at a 
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Julgamentos à parte, tal contestação não nos impede que consideremos o 

ano de 1815 como outro possível ponto de partida para a implantação de algum tipo 

de sistema de ensino coletivo, por meio de Logier e seus seguidores, trazendo o 

surgimento do ensino coletivo para datas mais próximas ao início do Séc. XIX. O 

próprio Logier é mencionado e recebe um tratamento bem mais positivo em vários 

outros trabalhos, como o de Fisher: 

A aplicação do ensino de piano em grupo apareceu pela primeira vez 
em Dublin, na Irlanda, por volta de 1815, quando o músico alemão 
Johann Bernhard Logier começou com a instrução dos conceitos 
teóricos musicais e sua posterior aplicação no teclado. Assim, as 
aulas de piano e teclado em grupo nasceram. Professores de piano 
da América, bem como de muitos países europeus, frequentaram as 
aulas de Logier e voltaram para casa a fim de introduzir o ensino de 
grupo em seus respectivos países (2010, p. 3)34. 

Tal ideia é corroborada por Daniel, sustentado por vários pesquisadores 

(DILLON, 1999; LOESSER, 1954; THOMPSON, 1983 e ZHUKNOV, 1999),35 que, 

embora apresente, na maior parte, referências que nos remetem aos métodos de 

instrução ao teclado, afirma que o ensino em grupo já existe desde o início dos anos 

1800 e que seu desenvolvimento se deveu ao benefício econômico que gerava para 

os professores e ao crescente aumento do poder aquisitivo da população de classe 

média que passou a desejar ter acesso ao ensino musical.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
time. Seemingly, most of his students accepted the size of the classes without demur. In spite of 
accusations of sharp practice it seems he could play the piano at least to some extent and he 
attracted a sufficiently large clientele to earn himself a small fortune. 

34 The application of group piano teaching first appeared in Dublin, Ireland, around 1815 when the 
German musician Johann Bernhard Logier began instruction of musical theoretical concepts and 
their subsequent application at the keyboard. Thus, group piano and keyboard harmony classes 
were born. Piano teachers from America as well from many European countries attended Logier’s 
classes and returned home to introduce group teaching to their respective countries. 

35 DILLON, B. The impact of group piano and technology, Roland Keyboard Educator, 3(3), 1 & 9, 
1999. LOESSER, A. Men, women and pianos: a social history. New York: Simon & Schuster, 1954. 
THOMPSON, Kevin. op. cit. ZHUKNOV, K. Problems of research into instrumental music teaching. 
In Australian Society for Music Education XII National Conference Proceedings, 247-251. Baulkham 
Hills, NSW: Australian Society for Music Education (NSW chapter), 1999. 



!22!

Outro ponto sensível na discussão das origens do ensino coletivo é a questão 

do sistema conservatorial, da implantação dos conservatórios na Europa e 

especialmente da utilização de master classes como recurso pedagógico. Ao 

contrário da opinião de autores que consideram o sistema de master class como um 

dos modelos de ensino coletivo, presume-se que seja mais legítimo considerá-lo 

como sendo um recurso para o ensino coletivo, desde que utilizado em conjunto 

com aulas coletivas.  

É natural que exista uma confusão em torno dos termos e que o momento 

histórico do surgimento de um e outro sistema tenham sido sobrepostos, além de 

todos eles serem pensados para viabilizar o atendimento de muitas pessoas ao 

mesmo tempo, mas isto da mesma forma que a prática de orquestra e as aulas 

individuais podem colaborar com o ensino coletivo, mas não são ensino coletivo, o 

master class pode colaborar, mas não é ensino coletivo per se. 

Diversos autores partilham esta opinião, entre eles podemos citar Montandon: 

“[...] no meu entender, a aula de instrumento que coloca vários alunos juntos, com 

um tocando determinado repertório padrão enquanto os outros escutam não é 

‘ensino em grupo’ ou ‘aprendizagem em grupo’ mas aulas individuais dadas em 

grupo” (2004, p. 46) e Daniel, que discute e distingue cada modelo: 

Como é evidente a partir da literatura (por exemplo, Jørgensen 2000, 
Ehrlich 1990 Loesser 1954) 36 , os modelos de aulas individuais, 
master classes e o ensino em grupo foram introduzidos durante os 
séculos 18 e 19, embora as origens exatas e fundamentos de cada 
um permaneçam difíceis de rastrear” (2005, p. 21).37 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 JORGENSEN, H. Student learning in higher instrumental education: who is responsible? British 

Journal of Music Education, 17(1), 2000, p. 67-77. EHRLICH, C. The piano: a history, revised 
edition. Oxford: Clarendon Press, 1990. LOESSER, A. op. cit. 

37 As is clear from the literature (e.g. Jørgensen 2000, Ehrlich 1990, Loesser 1954), the one to one 
lesson, master class and group teaching models were introduced during the 18th and 19th centuries, 
although the exact origins and rationale for each remain difficult to trace. 
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Continuando seu raciocínio, Daniel relata que o modelo de master class 

obteve destaque na cultura de ensino do piano no século XIX, quando este modelo 

apresentava, no centro, o mestre ou o guru e, tinha como modus operandi a 

necessidade de os alunos absorverem a sabedoria do detentor do conhecimento. O 

termo certamente se desenvolveu durante o tempo dos pianistas românticos, com o 

mestre no centro da classe. Na verdade, muitas das descrições de Liszt38 por seus 

alunos se referem a ele apenas como O Mestre. O modelo variou entre pequenos 

grupos de alunos tocando e ouvindo, a classes de mais de uma centena de alunos 

(2005, p. 22-3). 

É importante destacar o sentido das palavras master e class, ou seja, aula do 

mestre, é a aula durante a qual todos os discípulos estão reunidos para desfrutar e 

tentar alcançar um pouco do conhecimento do professor. Não é por acaso que 

Daniel denomina o professor de master class com a palavra gatekeeper (gate – 

portão, keeper – guarda), palavra que muitas vezes, utilizada metaforicamente, tem 

o sentido de quem decide o que deve ou o que não deve ser transmitido ou utilizado.    

Cristina Tourinho também nos oferece um exemplo e, embora ela não esteja 

tratando do assunto demonstra que o sistema de master class tem, em última 

análise, um atendimento individual: 

A porta da sala permanece aberta o tempo todo e várias cadeiras 
estão dispostas em volta dos protagonistas da cena. É proibido 
conversar em paralelo e entrar e sair da sala durante a execução, o 
que é extremamente respeitado. Mario Ulloa atende a cerca de 
dezessete estudantes de graduação, que tocam nestas classes duas 
vezes por semana, dentro de uma carga horária de doze horas. Com 
atendimentos individuais, que duram entre quinze e cinquenta 
minutos, mas sempre com a participação de uma plateia, o produto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Depois de encerrar sua carreira de concertista, Liszt optou pelo sistema de master class para 

atender seus alunos, levando o sistema aos extremos e atendendo a dezenas de alunos em suas 
aulas.  
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final é de altíssimo nível de performance individual (grifo meu) 
(TOURINHO, 2006, p. 91)39. 

Dois anos depois, a professora Tourinho tratou diretamente do assunto, desta 

vez, o que afirmou esclarece a questão e confirma a visão que a tese propõe:  

Tenho visto muitos professores utilizarem-se de master class, 
ensaios, orquestras de violões e chamarem este trabalho de ensino 
coletivo. Embora todas estas atividades façam parte das aulas de 
ensino coletivo, este se caracteriza por trabalhar a priori um 
repertório individual, no mesmo espaço e para vários estudantes 
simultaneamente. Não se trata de “atividades em grupo”, mas de 
aulas compartilhadas, onde a interação e auto-observação são 
imprescindíveis (2008, p. 1).  

Superando possíveis polêmicas e datas acredito que uma síntese do assunto 

pode ser feita. Podemos perceber que o sistema de ensino coletivo de música surgiu 

a partir do início do Séc. XIX e sua criação deveu-se à necessidade de mais bem 

aproveitar os recursos disponíveis e diminuir custos, atendendo a mais alunos e, no 

caso dos primeiros exemplos do sistema, expandindo o mercado consumidor de 

instrumentos e publicações musicais. Guardadas as devidas proporções, tais 

motivos ainda são extremamente pertinentes e fundamentam a importância do 

ensino coletivo na atualidade: a praticidade e o melhor aproveitamento de esforços 

do professor, melhorando o rendimento do ensino e principalmente a relação custo-

benefício das aulas. 

Sobre isso, Montandon, apoiada em Monsour40, também cita alguns fatores 

que contribuíram para o sucesso da aula de piano em grupo, dentre eles os fatores 

econômicos, como o alto preço das aulas individuais, o interesse comercial das 

fábricas de instrumentos e editoras e as novas tendências educacionais centradas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Não cabe aqui discutir a validade de cada sistema, apenas é objetivo, para fins pedagógicos, 

identificar e diferenciar os diversos modelos. A frase final da citação demonstra o alto nível de 
qualidade do resultado obtido. 

40 MONSOUR, Sally. Piano Classes are not new. Clavier, v.2, n.º 5, p.32-5, oct. 1963. 
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na criança e na valorização de atividades artísticas que propiciassem a elas 

experiências culturais (1992, p. 12-3). 

Na mesma linha de raciocínio, meu trabalho de mestrado também indica um 

caminho argumentativo para esclarecer a consolidação da metodologia de ensino 

coletivo, pois nele afirmo que, na passagem do Séc. XIX para o XX, as mudanças 

ocorridas no pensamento pedagógico e na estrutura do ensino, tanto na América do 

Norte como na Europa, transformaram o modo de transmissão de conhecimento, 

alterando o enfoque pedagógico e fazendo com que os métodos que privilegiassem 

a simples repetição ou imitação perdessem espaço para aqueles que enfatizavam o 

desenvolvimento da capacidade de agir e pensar. Tal ambiente propiciou o 

surgimento de novas ideias e concepções que influenciaram também o ensino 

musical, fazendo com que pedagogos sensíveis às mudanças passassem a 

contribuir para o surgimento de novas propostas de ensino de música (SANTOS, 

2001, p. 17). 

1.3 O ensino coletivo de instrumentos musicais no Brasil 

A literatura mostra que, ao contrário das dificuldades de detectar 

precisamente o histórico do ensino coletivo na Europa e Estados Unidos, o 

surgimento do ensino coletivo de instrumentos musicais no Brasil parece não 

apresentar grandes dúvidas. 

Vários autores, entre eles Galindo (2000); Santos (2001); Almeida (2004); 

Ying (2007); Silva (2008), convergem para três focos de ensino entre as décadas de 

1960 e 70. O ensino coletivo de instrumentos de sopro, realizado empiricamente na 

Cidade de Tatuí (SP), no início dos anos 60, pelo professor José Coelho de Almeida, 
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o ensino coletivo de cordas, implantado pelo professor Alberto Jaffé em Fortaleza 

(CE), a partir de 1975, e o ensino coletivo de piano, a partir dos trabalhos de Robert 

Pace (1976) e de Maria de Lourdes Junqueira Gonçalves (1979), no Rio de Janeiro 

(RJ). 

Segundo relato do próprio professor Almeida, as circunstâncias (necessidade 

de ensinar vários alunos, com poucos professores, quantidade limitada de 

instrumentos e de recursos financeiros) levaram-no a adotar o sistema:  

O Sr. João Chammas queria que eu fizesse a banda. Imagine se 
naquele domingo eu dissesse que precisava de professores para os 
diversos instrumentos para ensinar os meninos! Professores: de 
clarineta, saxofone, trompete, trompa, trombone, bombardino, tuba, 
percussão, o projeto estaria morto, porque inviabilizado 
economicamente (2004, p. 17). 

Mesmo que naquele momento não tivesse profundo conhecimento 

pedagógico sobre o assunto, o professor optou pela solução do ensino coletivo e 

começou a ler e a estudar todo o material disponível na época:  

Procurei imediatamente toda a literatura disponível sobre o assunto 
existente nas livrarias e bibliotecas de São Paulo. Pouca coisa 
encontrei. Entre os livros, encontrei o de Edgar Willems, Las bases 
psicológicas de la educación musical, que a editora Editorial 
Universitária de Buenos Aires acabara de publicar do original 
francês, em tradução de Eugenia Podcaminsky. Foi de grande ajuda 
para o meu trabalho. [...] Estudei vários livros de pedagogia musical, 
nacionais e estrangeiros. Livros de instrumentação de orquestra e de 
banda, de regência, de estética e acústica, de história da música e 
de história dos instrumentos musicais foram lidos com avidez. Os 
métodos de todos os instrumentos foram estudados profunda e 
detalhadamente. Aprendi, em poucos dias, todos os dedilhados dos 
instrumentos de madeira e de metal. Obtive valiosas informações 
técnicas de colegas instrumentistas de sopro sobre os seus 
respectivos instrumentos (2004, p. 18). 

Na verdade, a inteligência, dedicação e perspicácia do professor levaram-no a 

encontrar a melhor maneira, ou a maneira que propiciasse bons resultados:  

Foi a emoção de ter vivenciado aquela fantástica experiência que me 
trouxe aqui para dizer a vocês que a batalha foi ganha por nós; e foi 
ganha, caríssimos, porque, aqueles jovens que pegaram os 
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instrumentos, naquela noite, deram o seu primeiro concerto público, 
no dia 20 de janeiro de 1963, no palco do Cine Teatro São Martinho, 
de Tatuí, para uma plateia lotada que os aplaudia entusiasticamente. 
(Tenho, aqui comigo, as fotos para mostrar a quem quiser vê-las 
após o término desta minha fala. Nelas poderei apontar entre os 
jovens músicos daquela época, os que são hoje: músicos, 
advogados, professores, médicos, e até um, para orgulho de todos 
nós, ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil!) (2004, p. 17). 

Não podemos esquecer que Tatuí, a cidade onde o professor Almeida 

implantou o projeto pioneiro, já possuía o único conservatório do Governo do Estado 

de São Paulo e uma associação que mantinha uma pequena orquestra:  

Já tínhamos em Tatuí o Conservatório Dramático e Musical “Dr. 
Carlos de Campos”, instalado em 11 de agosto de 1954, e a 
Associação Cultural Pró-Música, criada em 1951, e que mantinha, a 
duras penas, uma pequena orquestra sinfônica” (ALMEIDA, 2004, p. 
13). 

Além disso, a região mantinha uma antiga tradição vinda das bandas musicais 

formadas por imigrantes europeus e escravos alforriados, associados em um 

interessante exemplo de convivência cultural.  

Desde o Séc. XVII a riqueza dos minerais existentes no Morro do Ipanema, 

uma área de extração nas proximidades da cidade, atraía interesse de governantes 

e empreendedores e, posteriormente, a partir da implementação de projetos 

siderúrgicos no local, houve a imigração de operários europeus que trouxeram seus 

instrumentos, fazendo com que a vida musical da região passasse a ser 

movimentada culminando com a criação de várias corporações musicais.  

As minas de ferro do Ipanema são um referencial cultural para nossa 
região, pois foram os suecos e alemães responsáveis por trazerem 
da Europa instrumentos, conhecimento musical e o gosto pela 
música que foram passados aos seus descendentes e 
principalmente aos escravos da região, determinando mudanças no 
panorama histórico e sociocultural, onde a música passa a ser um 
fator de suma importância, pois a grande característica da difusão 
cultural é ela ser o primeiro processo de integração e civilizador de 
um povo. Pode-se em parte, atribuir a ela um fato histórico particular: 
Antes da abolição da escravatura, os escravos tatuianos estavam 
todos alforriados, isto é libertos. 
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A música percorreu a antiga estrada do Vai e Vem, (que hoje não 
existe mais), que fazia a ligação entre Tatuí - Fábrica do Ipanema - 
Sorocaba, que teve papel importantíssimo para a cultura de Tatuí, 
pois, por ordem régia, os moradores da Fábrica do Ipanema eram 
proibidos de cortarem madeira e utilizarem as terras na área em que 
se achava instalada a "Real Fábrica de Ferro de São João de 
Ipanema". 

Foi através desse fato, que provocou a vinda dos moradores ao sítio 
de “Tatuhu”, que a música se instalou definitivamente na sociedade 
local, onde surgem os primeiros maestros de Banda (palavra de 
origem germânica) e os primeiros "professores" de música, isto é, 
pessoas sem formação acadêmica, mas com conhecimento e talento 
musical (DELAROLE, 2010, p. 31-3). 

Muitos anos depois esta tradição facilitou e motivou tal iniciativa, pois havia 

uma demanda de pessoas querendo estudar e aprender música; não é por acaso 

que hoje a Cidade tem o mais importante conservatório de música do Brasil, com um 

grande número de profissionais formados e atuando nas maiores e melhores 

orquestras e bandas brasileiras e internacionais, além de formar também 

profissionais para outras atividades na área da música, na do teatro e da luteria41. 

Curiosamente a implantação do ensino coletivo de instrumentos de cordas em 

nosso país também seguiu um processo predominantemente empírico, pois o 

professor Alberto Jaffé, necessitando criar uma maneira de incentivar seus filhos e 

alunos a estudarem mais e se desenvolverem mais rapidamente, lançou mão do 

sistema de ensino coletivo. É assim que nos relata o professor Marco Antonio Silva, 

autor de uma dissertação sobre o assunto: 

Esse método foi aplicado [a] partir de um simples fato do cotidiano. 
Ao observar seus filhos com pouco rendimento individual em suas 
lições de música, quando praticavam sozinhos, o professor Jaffé 
percebeu que seu desempenho melhorava quando eles tocavam 
com seus colegas. O professor Jaffé percebeu que os alunos, ao 
passarem do estudo de música individual para o coletivo, obtinham 
um resultado mais efetivo. O professor, então, passou a utilizar um 
procedimento de ensino coletivo juntando seus filhos e alunos. Ao 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Apenas como curiosidade orientador e orientando desta tese atuaram como alunos e professores 

no referido conservatório.  
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perceber os resultados didáticos desta prática, sua visão sobre o 
ensino coletivo alcançou proporções mais amplas, levando-o a 
implementar uma metodologia com esse objetivo (SILVA, 2008, p. 
12-3). 

Com o sucesso da tentativa, o professor foi convidado pelo presidente da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI) a implantar, a partir de 1975, o sistema no 

SESI42 de Fortaleza, com a finalidade de atender aos filhos dos operários daquela 

região. 

Este trabalho motivou o governo brasileiro a criar, por meio da FUNARTE43, 

um novo projeto, o Projeto Espiral, e por este motivo a família Jaffé, em 1978 

transferiu-se para Brasília, com a finalidade de coordenar o primeiro núcleo do 

projeto, conforme relata Ying: 

O projeto de Alberto Jaffé chamou a atenção das autoridades 
federais. O Ministério da Educação e Cultura (MEC), através da 
Fundação Nacional das Artes (FUNARTE), propôs a implantação de 
vários centros de ensino coletivo de cordas por todo o Brasil, 
iniciando por Brasília em 1978, para onde a família Jaffé se mudou. 
Esse projeto foi chamado de Projeto espiral, e originalmente o 
professor Jaffé criaria e implantaria os centros, sendo diretor 
pedagógico de cada unidade, onde monitores especialmente 
treinados por ele iriam utilizar e aplicar sua metodologia em cada 
unidade (2007, p. 22). 

Entretanto, infelizmente, como é comum em situações desse tipo as 

condições políticas não permitiram a continuidade do trabalho, o professor Jaffé 

desligou-se do projeto e mudou-se para a cidade de São Paulo com o intuito de 

implantar um novo projeto, desta vez, ligado ao SESC44: 

A experiência de Fortaleza resistiu a várias crises, inclusive quando 
da substituição do empresário Thomas Pompeu de Sousa Brasil 
Netto na presidência da Confederação Nacional de Indústria. A 
filosofia de seu substituto era contrária à manutenção de programas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Serviço Social da Indústria. 
43 Fundação Nacional de Artes. 
44 Serviço Social do Comércio. 
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na área cultural, no modelo do Espiral. Em consequência disso, Jaffé 
foi afastado do Núcleo de Fortaleza e de Brasília. O afastamento do 
professor Jaffé interrompeu o projeto nos moldes implantados 
inicialmente. Embora com outras diretrizes, o núcleo na cidade de 
Fortaleza permaneceu ativo sob a orientação de outro professor 
(SILVA, 2008, p. 14). 

Na década de 80 o professor transfere-se para os EUA onde, inicialmente é 

codiretor do Departamento de Música da Academia de Artes, na cidade de 

Champaign (Illinois) e, depois, professor na Universidade de Illinois e na Pensacola 

Christian College. 

Alberto Jaffé implantou um método que tem como objetivo a 
formação em massa de músicos de instrumentos de cordas. O autor 
acreditava que o ensino coletivo seria o meio pelo qual se poderia 
alcançar esse objetivo [...]. 

Jaffé preocupava-se com o fato de que pelo método tradicional a 
formação inicial de um aluno demandava muito tempo. A esse fato 
somava-se a necessidade de um grande número de professores 
para se ter também um grande número de alunos em treinamento. 
Entretanto, naquele momento, não havia tal disponibilidade de 
professores nem meios de consegui-los. Jaffé, portanto, procurava 
uma fórmula efetiva de aproveitamento do trinômio professor-tempo-
aluno. Essa busca cada vez mais o conduzia na direção da 
metodologia de ensino coletivo. Nessa fórmula, onde um professor 
treina vários alunos simultaneamente, Jaffé parece ter alcançado a 
razão da aplicação dessa metodologia. 

Esse método, inicialmente desenvolvido para o violino, foi 
posteriormente aplicado à viola, violoncelo e contrabaixo. Essa 
expansão foi possível através da utilização de elementos-chave da 
técnica comum aos quatro instrumentos da família das cordas. Isso 
facilitou a abordagem simultânea de vários alunos e a evolução 
conjunta do aprendizado. Por esse método, uma turma pôde então 
englobar em cada estágio violinistas, violistas, violoncelistas e 
contrabaixistas em grupo de número muito variável. Jaffé não se 
importava de eventualmente agrupar vinte ou até mais alunos em 
uma mesma sala de aula. 

No cenário musical brasileiro da época onde prevalecia o formato de 
ensino herdado dos conservatórios europeus, Jaffé procurou 
introduzir uma nova proposta. Aplicar um método de ensino coletivo 
que formasse instrumentistas em número satisfatório para as 
orquestras. Esse processo implicaria também na disponibilidade de 
professores devidamente preparados para a aplicação do método, 
visto que a demanda por professores qualificados seria proporcional 
ao previsível número crescente de alunos (SILVA, 2008, p. 19-20). 
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Ao contrário do ensino coletivo de sopros, implantado em Tatuí, e o de 

cordas, implantado inicialmente em Fortaleza, os primeiros exemplos de ensino 

coletivo de piano não eram experiências empíricas de seus criadores. A 

implementação deste sistema de ensino, na área do piano, surgiu dentro das 

escolas ou universidades e logo nos primeiros momentos procurou-se desenvolver e 

fundamentar pesquisas na área. 

A partir das informações das homepages de Silva 45  e Gonçalves 46 , da 

dissertação de Montandon (1992) e do artigo de Reinoso (2012b) podemos realizar 

um mapeamento da implantação do ensino coletivo de piano em nosso país. Ela 

aconteceu a partir do ano de 1975, quando a Professora Abigail Rodrigues da Silva 

retorna dos EUA onde especializou-se em didática do ensino de piano em grupo 

pela Universidade Colúmbia, de Nova York47 , tornando-se Diretora do Método 

Robert Pace no Brasil e iniciando os cursos de capacitação do método em Belo 

Horizonte (1975) e em São Paulo (1976). 

Em 1977 a professora Abigail Silva organiza, na cidade de Santo Amaro (SP) 

o 1o. Congresso do Método Robert Pace no Brasil, ocasião em que são lançados os 

livros Brincando com as Tríades e Tarefas (Theory Papers)48. Nesse Congresso a 

professora Maria Junqueira Gonçalves trava contato49 com a metodologia de Pace, 

conforme relata em seu site: “Antes de, oficialmente, iniciar meus trabalhos de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 http://www.profabigail.com.br/index2.php . Acesso em 17/09/2014. 
46 http://www.pianoemgrupo.mus.br/index.htm . Acesso 17/09/2014. 
47!http://www.profabigail.com.br/index2.php?opcao=quem_e. Acesso em 19/02/2014. 
48 Em 1973 já haviam sido lançados os livros: Música para piano (Music for piano) e Criando e 

aprendendo (Skills and Drills). 
49 A professora já conhecia a metodologia de piano em grupo, pois seu projeto de pesquisa na área 

havia sido aceito na UFRJ no final de 1976. Mas é inegável que o congresso em questão foi 
marcante em sua decisão de aprofundar estudos na área, como podemos observar em uma das 
páginas do referido site, onde a professora presta homenagem a Robert Pace: 
<http://www.pianoemgrupo.mus.br/robert.htm> . Acesso em 31/01/2014. 
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pesquisa, em janeiro de 1977 – no período de férias - fui a São Paulo para participar 

do 1o. Congresso Nacional do Método de Ensino de Piano em Grupo Robert Pace” 

(GONÇALVES)50. 

A partir de então, enquanto a professora Abigail continua seu trabalho de 

divulgação do método por todo o Brasil51, a professora Maria Junqueira inicia, 

durante o ano de 1977, um trabalho intenso de pesquisas bibliográficas e estudos 

práticos na área, e um ano depois, recebe uma bolsa da Fulbright Comission para 

aprofundar suas investigações sobre o assunto, a bolsa permite que a professora 

amplie a pesquisa e participe de aulas, cursos e estágios: 

O que na verdade ocorreu foi que, quando desenvolvi meu primeiro 
projeto de pesquisa – Ensino de Piano em Grupo – nova abordagem 
de ensino de instrumento, na UFRJ, solicitei e obtive uma bolsa de 
estudos da COMISSÃO PARA INTERCÂMBIO ENTRE OS 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA E O BRASIL (Fulbright 
Comission) dentro do “Brazilian Lecturer/Researcher Program” de 
1978. Foi então que tive a oportunidade de pesquisar metodologia e 
aplicação do ensino de piano em grupo (doravante EPG), tanto 
dirigido a crianças (classes experimentais ou regulares), como a 
adultos (classes de Pedagogia do Piano – em nível de graduação 
e/ou de pós-graduação – bem como classes de “piano minors” – 
aquele tipo de aluno que não tem no piano sua atividade principal). 
Enquanto bolsista, tive oportunidade de fazer cursos ou realmente 
estagiar, junto a: Louise Bianchi, Lynn Freeman Olson e Marvin 
Bliekenstaf – Wesleyan School of Music – Norfolk, Virgínia. Louise 
Bianchi e seus assistentes e ainda Dr. David Karp – South Methodist 
University – Dallas, Texas. Robert Pace – Teachers College, 
Columbia University - New York, NY. Frances Clark, Louise Gloss e 
Roger Grove – The New School for Music Study – Princenton, New 
Jersey. Frances Larimer – De Paul University – Chicago, Illinois. 
Lawrence Rast – Northern Illinois University, DeKalb, Illinois. James 
Lyke, Jo Ellen, Reid Alexander e Ian Robson – University of Illinois at 
Urbana - Champaign. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Disponível em <http://www.pianoemgrupo.mus.br/robert.htm>. Acesso em 19/02/2014. 
51 Entre outras cidades a professora ministrou cursos em: Curitiba, Rio de Janeiro, Assis, Ourinhos, 

Manaus, São Paulo, Joinville, Jaraguá do Sul e Juiz de Fora. 
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Some-se a isto, um tempo que me foi concedido para pesquisa 
bibliográfica, na Lybrary of Congress, em Washington, DC. 
(GONÇALVES)52      

Após seu retorno ao Brasil a professora implanta um curso de pós-graduação 

na UFRJ (Especialização em ensino de piano em grupo); as aulas tiveram início no 

segundo semestre de 1979 e a turma inicial teve como concluintes professoras 

importantes no cenário da educação musical brasileira, como Denise Voigt Kallás, 

Daisy Lucia Gomes de Oliveira, Iza Maria Lima de Castilho, Maria Bernadete Berno 

Bastos, Regina Coeli Azevedo de Vasconcelos e Maria Teresa A. Trinckquel.   

A partir de então o sistema de ensino coletivo de piano foi se propagando, 

seja por meio de cursos de qualificação ministrados pelas professoras Abigail Silva e 

Maria Junqueira, seja pela atuação de suas alunas ou ainda pelo trabalho de 

pesquisadores independentes:  

Com o fim de disseminar o novo modo de ensino e possibilitar a 
realização periódica de cursos de aperfeiçoamento para professores 
de piano no Brasil, Gonçalves promoveu “Cursos de Extensão para 
Professores de Piano” por todo o Brasil. 

O primeiro desses cursos ocorreu em julho de 1982, na UNIRIO [...]. 
Os outros cursos ocorreram na Universidade Federal do Pará em 
1985; na escola de Música e Belas Artes do Paraná – EMBAP, em 
1986 e 1988; Escola de Música de Brasília, em 1988; na 
Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)/SP, em 1989; na Escola 
de Música da UFRJ, em 1992; além de outros [...] (REINOSO, 
2012b, p. 1115). 

A disseminação do EPG em diversos estados do Brasil contribuiu 
para que o modelo fosse, aos poucos, introduzido no programa dos 
cursos de música de diversas universidades públicas brasileiras, 
dentre elas: Universidade Federal da Bahia (UFBA), do Ceará (UFC), 
do Espírito Santo (UFES), de Goiás (UFG), de Ouro Preto (UFOP), 
do Paraná (UFPR), do Rio Grande do Norte (UFRN), do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) e Universidade de São Paulo (USP) (REINOSO 
apud REINOSO, 2012b, p. 1115). 

Como citado anteriormente, um ponto que merece destaque é a diferença 

entre os caminhos do ensino coletivo de sopros e cordas e do ensino coletivo do 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Disponível em: http://www.pianoemgrupo.mus.br/corrigir.htm . Acesso em 19/02/2014. 
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piano. O ensino em grupo de piano no Brasil nasceu dentro da academia (ou no 

mínimo das escolas e conservatórios), enquanto o ensino de sopros e cordas foi 

desenvolvido para atender a situações de ensino não formal, onde se necessitava 

instruir alunos com mínimos recursos disponíveis. Talvez este fato motive as 

diferenças que até hoje podemos encontrar, com o ensino de piano em grupo mais 

estruturado dentro das academias, já a partir das décadas de 1970-80, e o ensino de 

sopros e cordas entrando neste circuito apenas a partir dos anos noventa. 

1.4 Situação e perspectivas da pesquisa sobre ensino coletivo de instrumentos 
no Brasil 

A pesquisa acadêmica sobre o ensino coletivo de instrumento é bastante 

reduzida em nosso país. Entretanto, os últimos anos foram auspiciosos para o tema 

e é possível constatar que a produção na área fez grandes progressos. Como 

podemos perceber no quadro 1, a seguir, o número de dissertações ou teses sobre 

o assunto praticamente dobrou nos últimos sete anos. Considerando-se que a 

primeira tese sobre o tema foi escrita em 1990, temos um intervalo de 17 anos (1990 

a 2006) quando foram defendidas 12 dissertações ou teses; na contrapartida, no 

período posterior, que compreende sete anos (2007 a 2013), estes trabalhos 

chegaram a 1653.  

Quando dirigimos nossa observação para artigos e comunicações publicadas, 

podemos perceber a ocorrência de um fenômeno similar. No período de 1990 a 

2006, ou seja, 17 anos, foram publicados 63 trabalhos acadêmicos54, no segundo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Para tentar retratar fielmente a situação, foram descartados, nesta estatística, os trabalhos de 

conclusão de curso, pois os mesmos só começaram a ser utilizados recentemente.  
54 Artigos ou comunicações. 
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período (2007 a 2013) foram publicados 142 trabalhos, ou seja, em apenas sete 

anos a quantidade de produção na área mais que triplicou. 

Quadro 1 – Gráfico da produção acadêmica na área do ensino coletivo 

    

 

FONTE: Dados da pesquisa. 
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Quadro 2 – Gráfico da produção acadêmica na área do ensino coletivo – média anual 

 

FONTE: Levantamento Bibliográfico, SANTOS (2014) 
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estiveram presentes, i.e., a parte acadêmica no ensino de piano coletivo e a parte 

empírica no ensino de sopro e cordas. Tal constatação não quer dizer que tais linhas 

sejam antagônicas ou desejem permanecer isoladas, muito pelo contrário, a ligação 

entre elas sempre foi buscada e estreita-se a cada dia, como poderemos ver 

adiante. 

A análise feita para fundamentar esta revisão bibliográfica identificou os 

principais aspectos abordados pelos trabalhos escritos sobre o tema em nosso país, 

a literatura relacionada ao ensino coletivo começa a tomar corpo e baseia-se 

principalmente em relatos de trabalhos, relatos de pesquisas, discussões sobre 

aspectos sociais, sobre aspectos metodológicos (criação e utilização de métodos e 

formas de trabalho) e abordagens históricas. 

Os relatos de trabalhos podem ser encontrados durante todo o período 

analisado (1990 – 2013); estes trabalhos são desenvolvidos em locais diversificados 

como escolas de música, academias, escolas regulares, projetos socioculturais, 

bandas, orquestras e universidades. Relatos desse tipo podem ser encontrados em 

Tourinho (2003), Aguiar (2004), Callegari (2006a), Moura e Cruvinel (2006), Santos 

(2008), Andrade (2009), Anjos (2010), Campos (2010), Aragão e Arado (2012), 

dentre muitos outros 55 . No geral estes relatos apresentam um histórico do 

surgimento dos trabalhos, descrevem a metodologia utilizada e apresentam os 

resultados alcançados, que na maioria dos casos são animadores. Tais relatos nos 

permitem conceber um histórico da implantação do ensino coletivo em nosso país, 

perceber as dificuldades, compreender objetivos e visualizar os benefícios 

alcançados pelos trabalhos descritos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Ao final do capítulo é apresentado um Índice temático que pretende relacionar os assuntos 

abordados dentro de cada trabalho. 
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Um dos primeiros textos deste modelo de relatos é o da Professora Diana 

Santiago, que descreve o início das atividades das Oficinas de Música da UFBA na 

década de 1980: 

As Oficinas de piano em grupo (OPG) fazem parte dos Seminários 
de Musicalização da Escola de Música da UFBa e se propõem a 
iniciar estudantes nos princípios básicos da técnica do piano, através 
de aulas em grupo. Surgiram em 1989, por iniciativa do então diretor 
da referida Escola, Prof. Paulo Costa Lima, com uma turma 
experimental de seis alunos ministrada por esta autora e que foi logo 
acrescida de três outras turmas, conduzidas por três alunos do curso 
de graduação da escola, que foram treinados na técnica do ensino 
de piano em grupo (1995, p. 76). 

Um outro texto que pode servir de exemplo é o de Cristina Tourinho, que trata 

das aulas de violão em grupo: 

Assim, tomando como exemplo as classes de violão para iniciantes 
da EMUS-UFBA56, ao se agruparem alunos para o ensino coletivo é 
buscada, durante a entrevista, uma suposta homogeneidade inicial 
para o agrupamento: além do turno escolhido, fatores como idade e 
habilidade no instrumento são considerados. Embora não seja um 
fator limitante, a idade é considerada, sobretudo quando da inclusão 
de música popular, porque se procura atender ao repertório das 
faixas etárias dos grupos. A habilidade no instrumento também faz 
diferença, e se separam os que ainda não tocam dos que já tocam 
um pouco. Mas em todos os cursos estes agrupamentos são 
flexíveis e permitem ao estudante migrar para outro grupo ou 
avançar para outro nível independente do término oficial do 
semestre, desde que cumpra o repertório mínimo exigido no módulo 
em que está matriculado (2006, p. 89). 

Nos relatos de trabalho, vários autores apresentam os excelentes resultados 

alcançados pelas iniciativas de ensino coletivo, os quais podem ser encontrados em 

Aguiar (2004); Cruvinel (2004); Callegari (2006a); Fialho e Ortega (2009); (2010a); 

Alves (2012) e em mais de 30 outros trabalhos catalogados. São relatos como os de 

Nascimento:  

[...] a aplicação do método de ensino coletivo de instrumentos de 
banda de música “Da Capo”, proporcionou a esta turma de alunos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. 
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uma melhora significativa em diversos aspectos da aprendizagem 
musical na banda de música, entre outros ressaltamos: 1) a rapidez 
na formação musical inicial, permitindo uma rápida chegada destes 
alunos iniciantes à participação como instrumentistas nas 
apresentações da banda e 2) a baixa taxa de evasão. (2010, p. 610). 

Ou o de Pintão e Vieira: “[...] foi destacado uma motivação acrescida manifestada 

pela maioria dos alunos durante o período em que decorreu este projeto. Foi 

igualmente verificada uma melhoria no grau de socialização entre os alunos” (2012, 

p. 9).  

Além dos bons resultados apresentados e comprovados, estes relatos tratam 

das possibilidades proporcionadas pelo sistema: “A metodologia - Ensino Coletivo de 

Violão – pode contribuir na democratização do acesso ao ensino musical, bem 

como, propiciar ao educando uma iniciação instrumental eficiente” (MOURA; 

CRUVINEL, 2006, p. 241); das vantagens encontradas:  

Quando bem administrado, o ensino em grupo possibilita aos alunos 
o desenvolvimento de uma grande variedade de habilidades como 
prontidão, interação social, dinamismo pessoal, julgamento e 
pensamento crítico em relação à música e à performance dos outros. 
As pesquisas de Thompson (1983)57 apontam um incremento do 
aprendizado pelo maior comprometimento, emulação e imitação, 
causados pela interação social. Também foi verificado um maior 
desenvolvimento da musicalidade, embora mais tempo seja gasto 
com questões técnicas durante as aulas coletivas. Ainda como 
vantagens “menos nobres”, porém muito consideráveis, o ensino em 
grupo beneficia o aproveitamento da relação entre alunos e professor 
em termos de carga horaria e custo financeiro, além de poder ser 
aplicado em qualquer estágio do aprendizado musical e instrumental 
(MORAES, 1997, p. 73), 

e dos benefícios vislumbrados pelos pesquisadores com a aplicação do sistema: “O 

ensino coletivo de instrumentos potencializa o campo da percepção e da audição 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57  THOMPSON, Kevin. An analysis of group instrumental teaching: principles, procedures and 

curriculum implications. 1983. 413p. Tese (doutorado em Educação) – Institute of Education, 
University of London, London, 1983. 
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pela possibilidade de estabelecimento de parâmetros sonoros, troca de ideias e 

conhecimentos aprendidos entre os alunos” (RODRIGUES, 2012b, p. 616);  

A educação musical em uma orquestra não foi apenas apropriação 
das técnicas do instrumento e domínio da arte musical. Conviver e 
tocar em grupo foi se relacionar constantemente com o outro e com 
aquilo que se aprendia. Além de habilidades musicais consolidaram-
se os fatores sociais na prática musical. Dessa forma, participar 
desse projeto social com orquestra configurou-se como uma prática 
social que proporcionou elementos pedagógicos importantes para o 
desenvolvimento dos estudantes como pessoa[s] através da arte e 
das práticas musicais (TAMONTE; GRUBISIC, 2012, p. 8). 

Os relatos de trabalho também tratam do modo como são desenvolvidas as 

aulas e podem servir para indicar caminhos possíveis para a concretização de 

outras iniciativas: 

O método de ensino escolhido para iniciação dos alunos foi o Método 
Da Capo (Método Elementar para o Ensino Coletivo e/ou Individual 
de Instrumentos de Banda Da Capo58) (BARBOSA, 2004), elaborado 
por Joel Barbosa. Tal método foi escolhido por possibilitar o trabalho 
com todos os instrumentos de forma simultânea, e por ser possível 
iniciar as aulas tocando o instrumento escolhido desde o início do 
aprendizado, fator que reduz a taxa de desistência dos alunos 
(KANDLER, 2009, p. 721), 

outro exemplo: 

As aulas são ministradas no Colégio Estadual João Bênnio, todas as 
quartas-feiras das 07h às 18h, cada aula tem uma hora e quarenta 
minutos de duração, com a participação de, em média, 08 alunos por 
turma, sendo a faixa etária bastante diversificada, com indivíduos de 
10 a 35 anos, cursando de 5.ª série do Ensino Fundamental ao 3.o 
ano do Ensino Médio, que vão à escola em horários diferentes 
daquele que eles estudam as disciplinas tradicionais do currículo 
escolar. 

Todas as aulas são iniciadas com um momento de apreciação 
auditiva de diferentes músicas populares brasileiras, sendo às vezes 
tocadas pelo professor e às vezes ouvidas em CD, buscando assim 
um enriquecimento do repertório auditivo dos alunos (SILVA SÁ, 
2006, p. 2), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58  BARBOSA, Joel Luiz da S. Da Capo: Método para o Ensino Coletivo e/ou Individual de 

Instrumentos de Sopro e Percussão. Jundiaí: Keyboard, 2004.  
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ou até mesmo tratam de ações que podem combinar atividades de ensino coletivo 

ao ensino tradicional tutorial, como no relato de Tourinho:  

Os três professores citados neste artigo (Oliveira, Barbosa e 
Tourinho) foram entrevistados e declararam utilizar as duas 
modalidades de ensino, (tutorial e coletiva) de acordo com o objetivo 
da aula e do curso, do estágio de desenvolvimento musical do 
estudante, não dicotomizando suas atividades e sim agregando as 
duas metodologias. Para Oliveira, o ensino coletivo “é uma fase 
muito relevante” (16/06/2006) enquanto que Barbosa declarou 
mesclar as duas modalidades com o mesmo grupo. Tourinho utiliza o 
ensino coletivo para alunos iniciantes (2007, p. 2); 

ou como escreve Montandon, falando sobre o ensino coletivo de piano:  

Assim, profissionais de música tem defendido a combinação de aulas 
em grupo e individuais ou duplas como a combinação ideal para uma 
aprendizagem mais efetiva. A aula individual ou em dupla dá maior 
atenção ao repertório e à técnica. A aula em grupo é mais apropriada 
ao desenvolvimento de conteúdos tais como improvisação, 
harmonização, leitura à primeira vista, transposição, execução em 
conjunto (duetos, trios) e treinamento auditivo (1992, p. 44). 

Outro assunto muito comum na discussão proposta pelos trabalhos 

acadêmicos são os textos relacionando o ensino coletivo de instrumentos aos 

aspectos sociais, à democratização do ensino de música e ao aprendizado 

colaborativo.  

A transformação social é um dos principais temas defendidos por Flávia 

Cruvinel. Em 2008, a professora escreveu:  

A partir da concepção de educação musical transformadora, o 
ECIM 59  poderá propiciar a formação humanística e social do 
educando, proporcionando o despertar da sua consciência de 
cidadania. Daí a expressiva utilização do ECIM em espaços não 
formais ou alternativos de educação, como os projetos sociais que 
visam a inclusão social a partir do fazer musical (2008, p. 8). 

Sua pesquisa de mestrado, apresentada em 2003, foi publicada sob título 

“Educação musical e transformação social”, que já deixa clara a intenção de vincular 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 ECIM: Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais. 
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a educação musical às questões socioculturais, e nela podemos encontrar diversos 

trechos tratando do assunto: “A música na sociedade atual deve ser entendida como 

um poderoso instrumento de transformação, não só do indivíduo, mas do ser 

humano social, que vive em sociedade, pertence a um grupo” (2005, p. 17), ou mais 

adiante nas conclusões:  

A inserção social dos meninos do CEACA60 é indiscutível, a começar 
pelo fato de que eles puderam conviver no espaço universitário. 
Nesses casos, geralmente, os professores é que se dirigem até os 
locais de formação, preparados especialmente para os 
desfavorecidos (nota-se que aí há já um princípio de exclusão 
social). As intervenções-aulas provocaram transformações não só 
nos atores principais, mas na comunidade universitária ali presente 
[...] (2005, p. 238), 

e ainda nas conclusões: “Por tudo o que já foi exposto, pode-se afirmar que houve 

mudanças em todos os sujeitos e, em sentido amplo, poderá haver uma 

transformação na sociedade, partindo do princípio que cada ação individual se 

reflete no sistema social, dado seu efeito multiplicador” (2005, p. 238).  

Mas, embora seja uma das principais defensoras do tema, a professora não 

está sozinha. Muitos pesquisadores abordaram o assunto antes e depois da 

publicação de seus trabalhos61; um exemplo é a frase destacada da dissertação de 

Galindo afirmando que o ensino em grupo serve: “[...] a muitos jovens de baixa 

condição socioeconômica, para quem tornar-se músico é efetivamente uma 

ascensão na escala social” (2000, p. 177); outro local onde o assunto é abordado é 

em meu próprio trabalho de mestrado onde afirmo que: 

Neste processo a cultura e a educação são elementos fundamentais 
para a realização de mudanças sociais. O domínio da tecnologia e a 
expansão cultural podem trazer resultados incisivos para o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Centro de Atendimento à Criança e Adolescente, tem como objetivo atender adolescentes inseridos 

no mercado de trabalho informal nas ruas de Goiânia. 
61 A dissertação de mestrado da professora Cruvinel foi apresentada em 2003. 
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desenvolvimento da população e do país. Neste sentido, as 
orquestras-escola têm muito a oferecer [...] (SANTOS, 2001, p. 7). 

Recentemente, por questões óbvias, muitos outros pesquisadores brasileiros 

abordaram o tema, pois em nosso país, que apresenta tantas diferenças sociais, a 

música pode e deve ser utilizada como ferramenta para oferecer meios de 

mudanças. Dentre estes autores podemos citar Taís Dantas:  

Dois dos cinco projetos pesquisados promovem a inclusão social 
através do ensino coletivo: Estrelas Musicais e a Orquestra Sinfônica 
da Juventude de Salvador. Para muitos alunos, participar destas 
iniciativas significa uma nova perspectiva de inserção no mercado de 
trabalho. Ao longo dos anos vem sendo observado que muitos 
alunos oriundos destes projetos musicais deram continuidade as 
suas atividades em música atuando profissionalmente em grupos 
musicais e orquestras, e se aperfeiçoando através de cursos de 
graduação em música (2010a, p. 6); 

Ribeiro e Braga: “Assim o ensino coletivo vem se constituindo em uma forma de 

educação democrática, onde todos os indivíduos podem se expressar musicalmente, 

sendo reconhecido por muitos educadores musicais como um poderoso instrumento 

de transformação social” (2010, p. 448) e Silva: “[...] pode-se considerar que o 

objetivo do professor Jaffé alcançou êxito em vários aspectos: Proporcionou 

perspectiva de uma carreira no âmbito musical; desenvolveu a apreciação pela 

música; ofereceu oportunidade de inclusão social” (2010, p. 1). 

Da mesma maneira, muitos autores chamam a atenção para a possibilidade 

que o ensino coletivo oferece na concretização de uma verdadeira democratização 

cultural em nossa sociedade. São pesquisadores como Tamonte e Grubisic que ao 

relatarem o Projeto Orquestra Escola em Florianópolis afirmam que:  

Este projeto configura-se no espectro das iniciativas comunitárias 
que tem caracterizado a democratização das oportunidades culturais 
e educativas cuja tendência se expande a partir dos anos 90 do 
século XX no Brasil. Atingindo variados setores da sociedade civil, os 
projetos representam oportunidades para as camadas da população 
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que estiveram excluídas pelas desigualdades e concentração de 
renda de bens materiais e simbólicos (2012, p. 1-2), 

ou Dias: “O caráter democrático do ensino em grupo também é um fator de 

fundamental importância pois possibilita a participação de um maior número de 

interessados [...] (1993, p. 10).  

É inegável ser este tema caro para os vários pesquisadores que estudaram o 

sistema de ensino coletivo, e os primeiros artigos sobre o assunto já abordavam a 

democratização do ensino de música como um dos benefícios trazidos pelo sistema. 

Anamaria Peixoto ao estabelecer metas para seu trabalho Iniciando cordas através 

do folclore cita o “Atendimento a uma clientela que não possui acesso ao ensino 

convencional, possibilitando a um número maior de jovens o estudo de um 

instrumento de cordas” (1990, p. 20), da mesma forma, muitos outros trabalhos que 

tratam do assunto podem ser citados como: Andrade (2009); Fialho e Ortega (2009); 

Cabral e Vieira (2010); Rodrigues (2012b); Santos e Vieira (2012). 

Um dos temas mais relevantes para os pesquisadores, porque intensamente 

abordado, é o do aprendizado colaborativo. O assunto passa mesmo pela definição 

do ensino coletivo e tal fato demonstra o quanto o tema é importante dentro desta 

metodologia de trabalho: “Muitos dos princípios pedagógicos utilizados no ensino 

instrumental em grupo coincidem com modernas propostas educacionais como a do 

Aprendizado Colaborativo [...]” (MORAES, 1997, p. 71); “Isso é ainda mais 

significativo devido ao fato que muitos dos conhecimentos e habilidades musicais e 

não-musicais, adquiridos pelos alunos, nem sempre, são apenas ensinados pelo 

professor” (BARBOSA, 2011c, p. 224). Ou ainda: 

Pode-se dizer que ao contrário da forma tradicional de ensinar, a 
qual, por vezes, distancia o aluno do fazer musical, na metodologia 
centrada no princípio coletivo e colaborativo, a aprendizagem 
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musical do violino, aproximou mais os participantes do projeto do 
fazer musical. À medida que os alunos percebem suas próprias 
capacidades e dificuldades, as quais são compartilhadas também por 
outros, o aprendizado do violino despe-se aos poucos das 
concepções místicas que, como dito acima, vem rondando o campo 
musical (ANDRADE, 2009, p. 17). 

Taís Dantas é contundente sobre o assunto:  
 

Foi possível constatar que o ensino coletivo proporciona um 
ambiente onde os alunos podem se observar e fazer comparações 
em relação a seu desempenho no instrumento. Nas interações 
ocorridas na sala de aula estão presentes importantes fatores que 
contribuem para a formação do autoconceito do aluno. Além dos 
resultados, das avaliações e da opinião do professor, entre outros 
aspectos, um dos fatores que contribui para esta construção, é a 
comparação com outros colegas que servem como parâmetro, uma 
vez que os alunos sempre estão realizando observações entre si. 
Este parâmetro naturalmente não existe numa aula individual (2010b, 
p. 886). 

Um ponto interessante nas constatações da Professora Dantas é: “O que 

mais chama atenção nesta análise é que, muitas vezes, o aluno ao considerar que 

seu desempenho é inferior ao do colega interpreta tal fato como um desafio, 

levando-o a se esforçar mais para atingir um mesmo nível” (2010b, p. 886). 

É evidente que tal situação só pode ser conquistada com uma participação 

efetiva e positiva do professor, que deve estar atento para aproveitar as 

oportunidades pedagógicas e conduzir o processo dentro de padrões didaticamente 

eficientes; para isso, é importantíssimo o treinamento e a formação do professor de 

ensino coletivo, que se faz diferenciada desde o nível básico até o necessário 

aperfeiçoamento, seja por meio de leituras ou de cursos de capacitação continuada. 

Mesmo que grande parte dos alunos tenha uma reação positiva em 
relação às críticas, esta observação não se estende 
indiscriminadamente a todos os alunos, portanto, ressalta-se a 
importância do papel do professor na mediação das relações 
interpessoais para que as mesmas se tornem inclusivas e 
acolhedoras (DANTAS, 2010b, p. 886).  
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Esta perspectiva é partilhada por muitos autores como Brito: “Um ponto muito 

importante que deve ser levado em consideração é o perfil do professor para atuar 

no ensino coletivo infantil do violino” (2011, p. 60); Fialho e Ortega: “A aula coletiva 

também exige do professor um preparo e planejamento de aula criterioso, onde as 

especificidades dos alunos sejam consideradas dentro do todo” (2009, p. 1061) e 

Montandon: “O que me pareceu mais importante foi entender que o perfil do 

professor para o ensino em grupo é bem diferente do ensino individual” (2004, p. 

45). 

A necessidade de uma formação diferenciada para o professor de ensino 

coletivo é ponto de vista comum em diversos artigos (BARBOSA, 1998; MOURA, 

2009; SOARES, 2012; TOURINHO, 2003) e a falta de tal treinamento pode mesmo 

se tornar um empecilho para a implantação do sistema de ensino em grupo: 

No entanto, nós, coordenadores, detectávamos algumas fragilidades 
que mereciam maior atenção: a falta de comprometimento dos 
estagiários com o exercício da regência das aulas, apesar das 
constantes cobranças e orientações feitas pela coordenadora 
pedagógica e orientadora dos estagiários; a necessidade de uma 
estruturação dos conteúdos a serem trabalhados [...]. Muitas vezes 
os estagiários desenvolviam sua própria metodologia e não se 
adaptavam à metodologia do projeto, justamente pelo pouco tempo 
de experiência profissional e pelo pouco tempo destinado à 
preparação pedagógica necessária a um projeto desse porte 
(CAMPOS, 2010, p. 1994). 

Alguns autores, ao se preocuparem com o treinamento do professor, 

procuram destacar a importância da criação de alternativas para formação de 

professores de ensino coletivo dentro dos cursos de música das universidades: 

Para ensinar instrumentos em classes da escola regular, o mercado 
exige além de um músico-professor com competência no 
instrumento, uma pessoa com domínio da técnica do ensino coletivo 
para grandes grupos. Quais os cursos de formação superior 
preparam este profissional? As antigas licenciaturas? Os antigos 
bacharelados? Nas reformas curriculares que estão sendo 
realizadas, por exigência legal, e que atentam para este aspecto, 
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este perfil ainda levará alguns anos para consolidar-se (TOURINHO, 
2004, p. 40). 

Joel Barbosa chegou inclusive a propor, em um artigo escrito em 1996, um 

currículo para que os cursos de graduação em música atendessem a esta 

necessidade:  

A metodologia de ensino coletiva de instrumentos heterogêneos 
adaptada à educação musical brasileira, empregada por professores 
especializados trabalhando em um regime de trabalho de 30 horas 
em escolas de música de primeiro grau facilitaria economicamente a 
inclusão do ensino de música instrumental no ensino escolar de 
primeiro grau (1996, p. 48). 

Mesma opinião proferida pelo professor Weber Anjos, que questiona a 

ausência do ensino coletivo nos cursos de formação de professores dentro da 

universidade:  

Em nível de graduação podemos observar que as ações 
pedagógicas coletivas voltadas para a educação instrumental são 
bem mais tímidas. O chamado ensino superior se mantém, talvez, 
tão superior que não haveria espaço para uma educação musical 
mais humanizadora e solidária. Fruto disso é reproduzirmos ainda 
tão fielmente o modelo do conservatório francês, onde o virtuosismo 
é privilegiado em diversos aspectos e instâncias (2010, p. 1684).  

Felizmente essas manifestações começam a encontrar guarida dentro das 

universidades; o próprio professor Anjos apresenta no artigo mencionado a 

aplicação do ensino coletivo no Campus Cariri da Universidade Federal do Ceará 

(UFC): 

O ensino coletivo de instrumento configura-se atualmente como 
metodologia predominante no curso de educação musical da UFC 
Cariri, junto com o “solfejo relativo”, caminhamos ombreados em 
busca de uma sutil equação, a qual deverá sanar, ou melhor, 
alimentar as inquietações de nossos futuros educadores musicais [...] 
(ANJOS, 2010, p. 1685), 

Nascimento e colaboradores também abordam o assunto, apresentando o curso de 

música da mesma Universidade, só que desta vez no Campus Sobral: 
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Os Cursos de Música da UFC têm na prática musical coletiva seu 
grande mote de aprendizagem, vendo a voz humana como principal 
alicerce de ação pedagógica, e o seu aprendizado obrigatório a 
todos os estudantes, seguido por uma aprendizagem de instrumento, 
que no caso do Campus de Sobral, se faz através do violão, das 
cordas friccionadas, do teclado ou dos sopros (2012, p. 3), 

e Barbosa, também, apresenta uma faceta do trabalho realizado dentro dos cursos 

de graduação da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia: 

Nos anos seguintes, alunos da EMUS foram capacitados a trabalhar 
com essa pedagogia de ensino coletivo no Projeto. Esta é uma 
capacitação rara em currículos brasileiros e que não tinha como 
ocorrer na EMUS por falta de instrumentos. Essa capacitação foi 
para alguns desses alunos o projeto final do curso de licenciatura e 
outros receberam créditos nesta através dos programas de extensão 
UFBA em Campo e ACC (Atividade Curricular em Comunidade) 
(2003, p. 3). 

Estas iniciativas somam-se a várias outras atividades realizadas em 

Universidades como a Federal de Santa Maria (CORRÊA, 2001, p. 188), Federal do 

Pará: “O PCA62 nasceu num contexto de práticas de aprendizado em conjunto, tendo 

como sua base metodológica o ensino coletivo de cordas friccionadas” (PAIVA, 

2013, p. 13); Instituto Federal de Goiás:  

O ensino coletivo de instrumento não é mais apenas uma atividade 
musical prática, é um campo de ação, de pesquisa e reflexão. Um 
exemplo disso é o Instituto Federal de Goiás (IFG) onde se busca 
desenvolver um processo de ensino e aprendizagem de instrumentos 
musicais utilizando material pedagógico específico (ALVES, 2012, p. 
2), 

e Universidade Estadual de São Paulo (Campus Ribeirão Preto): “O projeto tem 

como objetivo implantar o ensino coletivo no ambiente universitário para alunos com 

nível escolar fundamental, médio e universitário, a partir de práticas de ensino que 

promovam a inclusão dos sujeitos no mundo musical” (COSTA, 2009, p. 625); dentre 

outras, onde o ensino coletivo é utilizado como matéria eletiva, obrigatória, em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Programa Cordas da Amazônia. 
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atividades de extensão, no sistema de ensino à distância: “Assim sendo, a 

metodologia do ensino coletivo tende a se alargar cada vez mais pela possibilidade 

de inserção e utilização de novos recursos tecnológicos e que possam ser aplicados 

no ensino de violão a distância” (MOURA, 2009, p. 6) e no estágio curricular:   

Esta comunicação visa relatar a experiência da oficina de flauta 
doce, realizada em forma de estágio supervisionado na disciplina 
Prática de Ensino 3, em Uberlândia – MG. Ela se justifica por permitir 
a qualificação da prática docente através da reflexão e por 
proporcionar a troca de experiências entre os profissionais que 
atuam com o ensino do instrumento (CALLEGARI, 2006b, p. 581). 

Se por um lado o ensino coletivo começa a trilhar seu percurso dentro das 

universidades, ultrapassando os limites do ensino de piano em grupo para 

contemplar a inclusão de matérias específicas dentro das licenciaturas, por outro 

lado, esse mesmo ensino é utilizado há vários anos dentro de projetos 

socioculturais, projetos ligados ao poder público e projetos ligados ao terceiro setor. 

Neste campo é extensa a gama de atividades realizadas com a metodologia, o que 

nem sempre quer dizer que a qualidade do trabalho e a formação dos professores 

utilizados no processo sejam as mais adequadas. Tal fato apenas reforça a 

importância do assunto abordado anteriormente: a necessidade de se investir na 

formação de professores, tornando-os aptos e com conhecimento para utilizar as 

técnicas do ensino coletivo. 

Mesmo com essas ressalvas podemos encontrar muitos exemplos de 

trabalhos bem-sucedidos e que apresentam uma relação custo-benefício excelente. 

Não há necessidade de sairmos a campo para pesquisar os vários projetos 

realizados em nosso país, pois a literatura publicada sobre o assunto já trata de 

oferecer vários relatos de trabalho que podem servir para ilustrar e comprovar este 

fato, a iniciar pelos pioneiros do ensino coletivo no Brasil, já citados anteriormente, 
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José Coelho de Almeida, com seu trabalho desenvolvido em Tatuí, que desembocou 

posteriormente na contribuição para o incremento do Conservatório da Cidade e 

Alberto Jaffé, que com seu projeto formou muitos músicos e inspirou carreiras como 

a do maestro João Maurício Galindo, autor de uma das primeiras pesquisas 

acadêmicas sobre o tema:  

Minha experiência como estudante de música foi marcada de forma 
indelével por esse processo de ensino. Fui aluno do professor 
Alberto Jaffé e de sua esposa, a professora Daisy de Luca, no SESC 
Vila Nova de São Paulo entre 1978 e 1980. Contava então com 17 
anos, e estava muito cético quanto às reais possibilidades de tornar-
me instrumentista de orquestra, por não ter começado a estudar o 
instrumento na infância  (2000, p. 1). 

Portanto, podemos citar, de uma vasta lista de relatos de trabalhos bem-

sucedidos na área do ensino coletivo, projetos ligados ao terceiro setor como 

Moreira (2009), Silva e Cruvinel (2010), Barbosa: 

O Projeto UFBERÊ se desenvolve na Sociedade 1o de Maio, 
localizada em Novos Alagados, um bairro muito pobre de Salvador. 
Esta é uma sociedade de moradores de bairro que se constitui, entre 
outras, de três escolas populares, uma creche e um centro com 
cursos pré-profissionalizantes. O Projeto nasceu da parceria entre a 
Sociedade 1o de Maio e a EMUS, a última fornecendo professores e 
a primeira a infraestrutura física e instrumentos musicais. (2003, p. 
2), 

Callegari: 

O projeto de monitoria [no Centro de Formação da Divulgação 
Espírita Cristã, em Uberlândia - MG] tem apresentado resultados 
positivos. Os objetivos do projeto (promover a interação social, 
prontidão, dinamismo pessoal e julgamento crítico; possibilitar a 
ajuda mútua entre os alunos; propiciar um contexto social de 
aprendizagem; e fortalecer a individualidade de cada um no grupo) e 
do Centro de Formação, estão sendo atingidos, o que sinaliza para a 
continuidade e ampliação do projeto no próximo ano (2006a, p. 249), 

projetos ligados a contextos não formais, como Fernandes: 

O projeto “Toque... e se Toque!”, patrocinado pela FINEP e realizado 
pela UFRJ desde 2007, oferece aulas gratuitas aos sábados a 
moradores de baixa renda de Mesquita e utiliza como espaço a 
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Escola Municipal Irene Sendler, no mesmo município. Quanto ao 
público-alvo, não existem pré-requisitos tais como idade ou aptidão 
para o ingresso no curso, bastando a frequência regular e o 
comparecimento às apresentações, as quais são realizadas 
esporadicamente em escolas e espaços públicos localizados na 
cidade do Rio de Janeiro e em Mesquita (2009, p. 1038), 

Borges e Cruvinel: “Os resultados até aqui obtidos, através da revisão de literatura e 

atuação em campo demonstram que o ensino coletivo de violão desenvolvido na 

Camerata de Violões de Barro Alto é eficiente, tanto no aspecto musical quanto 

social” (2010, p. 877) e Santos e Vieira: 

A população vinda dos três bairros é constituída na sua maioria por 
imigrantes e filhos de imigrantes de países africanos 
(predominantemente de Cabo Verde), leste Europeu e da China 
(estes últimos em menor número). Sob a responsabilidade da 
Câmara Municipal da Amadora, foi implantado o Projeto 
Geração/Oportunidades em 2005 para promover o desenvolvimento 
social e humano de jovens da freguesia, cujas áreas eram: formação, 
educação, saúde, emprego, justiça e ocupação de tempos livres. 
Neste contexto, surgiu em 2007 um projeto piloto – Orquestra 
Geração - , cujo sistema de ensino instrumental está centrado numa 
metodologia de ensino coletivo. A responsabilidade pedagógica do 
projeto ficou a cargo da Escola de Música do Conservatório Nacional 
de Lisboa com apoio da Fundação Gulbenkian e do setor privado 
(2011, p. 2653). 

Também existem propostas com uma vertente ligada a projetos socioculturais 

como Tamonte e Grubisic: 

Aprender a tocar um instrumento musical e participar de uma 
orquestra foi a oportunidade de aproximar-se de um campo de 
conhecimento muitas vezes restrito às camadas sociais mais 
abastadas. Algo novo e diferente se tornou próximo e possível. 

Pelas entrevistas e observações foi possível confirmar que a 
educação musical que ocorria na Orquestra Escola estava firmada 
na aprendizagem de um instrumento com objetivo de participação na 
orquestra para a realização das apresentações. Com esse 
pressuposto os estudantes tinham motivação para aprender a tocar, 
aprender leitura musical, diferentes técnicas e estilos. Também os 
estudantes desenvolviam o fazer musical em grupo, aprendendo a 
ouvir os colegas e interagir com eles. A participação na Orquestra 
possibilitou exercer a arte almejada, ao mesmo tempo em que 
propiciou a integração em um coletivo identitário, com sentimento de 
pertencimento e afirmação social (2012, p. 6), 
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Aragão e Arado:  

No Projeto MUSICAR, vivenciamos esses objetivos. As oficinas 
coletivas de instrumentos são ministradas para a comunidade, 
abertas a qualquer pessoa; respeitam o ritmo do aluno; estimulam a 
aprendizagem colaborativa; o planejamento visa o grupo e as aulas 
visam a autonomia e transformação dos alunos (2012, p. 2), 

e Andrade: 

Baseando-me na experiência de ensinar violino para alunos de um 
bairro carente de Cuiabá ao qual o Projeto Dunga Rodrigues - 
Música para Todos atende, apresento aqui um breve relato de como 
as concepções filosóficas e metodológicas do ensino coletivo têm 
norteado o processo de ensino e aprendizagem realizado com os 
participantes desse projeto social (2009, p. 15). 

A abordagem destes diversos assuntos culmina na questão-chave deste 

trabalho, que trata da inclusão da metodologia de ensino coletivo nas atividades da 

escola regular, não apenas oferecendo alternativas de ensino musical dentro destes 

estabelecimentos, com as vantagens já descritas anteriormente, mas também 

atendendo às propostas da Lei 11.769 e dos PCN, como afirmam Tourinho: 

“Devemos, pois, considerar a inserção da música no currículo da escola regular 

como uma forma de conhecimento, de conhecer o mundo e interagir com ele através 

de sons e de instrumentos, e não como uma forma de lazer e entretenimento para 

as horas vagas” (2004, p. 38), Barbosa: 

Todavia, é necessário buscar meios que barateiem e facilitem a 
inclusão do ensino da musica instrumental nas escolas de primeiro 
grau. As criações de 1) métodos adequados para o ensino coletivo 
de instrumentos musicais no Brasil, 2) cursos para preparar 
professores especializados na pedagogia deste método, e 3) escolas 
publicas de música que viabilizem cursos de musica instrumental de 
alto nível e exequíveis economicamente, para serem oferecidos a 
população estudantil de primeiro grau (1996, p. 39), 

Cruvinel:  

O ensino coletivo de instrumento musical poderá chegar ao contexto 
escolar caso os educadores musicais e as administrações escolares 
se empenhem em ações conjuntas, sistematizando metodologias 
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adequadas para a realidade de cada escola e investindo na 
capacitação de professores especializados para sua implementação. 
Porém, para que o ECIM63  esteja presente no contexto escolar, 
necessário se faz, além da sistematização de metodologias 
adequadas, o engajamento dos atores presentes nas escolas (leia-se 
administração, professores, alunos, pais) é fundamental para o 
sucesso de sua utilização (2009, p. 78), 

e vários outros como: Silva Sá (2006), Cerqueira (2009), Fialho e Ortega (2009); 

Kandler (2009); Cabral e Vieira (2010), Dantas (2010a); Santos (2010); Alves (2012) 

e Vecchia (2012). 

Dois aspectos importantes oferecidos por estes textos, que tratam da escola 

regular, estão ligados à eficiência apresentada pelo ensino coletivo no atendimento 

aos objetivos de alfabetização e transmissão de conhecimentos musicais e às 

questões multiculturais. 

Embora ainda esteja em processo de implementação, não conte com uma 

adequada sistematização de procedimentos e com um histórico registrado de 

experiências bem sucedidas, que possam servir de modelo. A utilização da 

metodologia de ensino coletivo de instrumentos já registra o alcance de bons 

resultados no ensino de música dentro das salas de aulas das escolas regulares, 

como podemos observar em Moura e Cruvinel (2006), que relatam o trabalho de 

ensino coletivo de violão em duas escolas de ensino básico na Cidade de Goiânia 

(GO),  de Fialho e Ortega, que apresentam os resultados parciais da implantação do 

projeto Música na Escola, realizado pela Universidade Estadual de Maringá e que 

pretende: “a implementação sistematizada da música na educação básica” (2009, p. 

1059), com atuação em duas frentes: cursos de formação para professores e 

iniciação musical para alunos, e de Kandler (2009) que relata o trabalho de ensino 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Ensino coletivo de instrumento musical. 
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de instrumentos de sopro e percussão para alunos de escolas públicas da cidade de 

Treze Tílias (SC). Em todos estes exemplos os resultados da aplicação do ensino 

coletivo de instrumentos são promissores. 

O segundo aspecto abordado pelos textos que tratam da escola regular é a 

questão da diversidade cultural, sendo uma das propostas dos PCN conhecer a arte 

de sua própria e de outras culturas: 

Conhecendo a arte de outras culturas, o aluno poderá compreender 
a relatividade dos valores que estão enraizados nos seus modos de 
pensar e agir, que pode criar um campo de sentido para a 
valorização do que lhe é próprio e favorecer abertura à riqueza e à 
diversidade da imaginação humana. Além disso, torna-se capaz de 
perceber sua realidade cotidiana mais vivamente, reconhecendo 
objetos e formas que estão à sua volta, no exercício de uma 
observação crítica do que existe na sua cultura, podendo criar 
condições para uma qualidade de vida melhor (BRASILb, 1997, p. 
19). 

A diversidade cultural é componente fundamental tratado por diversos autores 

como Cruvinel: “Para tanto, é preciso pesquisar e discutir permanentemente [...] o 

contexto de diversidade cultural em que se vive, a fim de proporcionar um ensino 

musical mais significativo e eficiente” (2008, p. 9), Tiago e Perdomo:  

Portanto, a adoção da abordagem sociocultural da educação musical 
em nossa prática docente é bastante pertinente pois favorece a 
valorização de músicas de outras culturas, bem como, de outros 
grupos culturais dentro da própria cultura; respeita e amplia o gosto 
musical dos alunos e os diferentes estilos de aprendizagem; 
proporciona um fazer musical contextualizado e significativo sem 
valorizar um gênero musical em detrimento de outros (2004, p. 4), 

Sanchez (2007), Caetano (2010) e constantemente por Joel Barbosa, que no texto a 

seguir apresenta um olhar sobre questões contemporâneas ligadas não apenas à 

educação musical e à multiculturalidade, mas também a assuntos muito mais 

amplos, complexos e controversos, como a própria mudança de paradigmas na 

forma de olhar o mundo ao nosso redor:  
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Na segunda metade do século XX, aparece o conceito de educação 
musical como educação estética (REIMER, 1970)64, que depois é 
absorvido no Brasil. Ainda hoje, este conceito está presente na 
prática e ensino da música de concerto no país. De maneira geral, 
ele entende a música como uma coleção de obras a serem 
apreciadas pelos seus elementos estéticos expressivos: melodia, 
ritmo, harmonia, timbre, dinâmica, textura e forma (ELLIOTT, 1995, 
p. 28) 65 . Partindo deste conceito, muitas tradições musicais 
brasileiras, tais como as músicas de trabalho, de roda de samba66, 
frevo, maracatu, carimbó e outras, eram e ainda são consideradas 
“inferiores” à música erudita europeia por serem composicionalmente 
simples. A política de colonização tratou o indígena e o africano, 
assim como suas culturas, como inferiores (BARBOSA, 2010, p. 57). 

Mais à frente o autor amplia a discussão apresentando exemplos e 

argumentos: 

Manter o ensino de instrumentos focado no conceito estético é útil, 
quase que exclusivamente, para formar instrumentistas e 
apreciadores da música de concerto. Não incluir ou não optar pelo 
conceito praxial da educação musical é manter a mente de muitos 
educandos colonizada, perdendo-se a oportunidade de, por meio da 
música, permitir que eles conheçam a riqueza de sua cultura, 
entendam amplamente sua história e sociedade e compreendam 
mais profundamente a si próprios e às pessoas com quem 
compartilham este chão chamado Brasil. Limitar-se ao conceito 
estético é, por exemplo, aprender a interpretar Mozart e Brahms na 
clarineta, buscando conhecer os pensamentos europeus do 
Classicismo e Romantismo e a sociedade de então, e perder a 
oportunidade de, por meio da clarineta, entender valores históricos, 
sociais, ambientais e humanos do Brasil presentes nos choros de 
Pixinguinha, nos frevos de Lourival Oliveira e nos carimbós de 
Verequete – conhecimentos por meio dos quais os alunos poderiam 
se conhecer melhor e atuar com mais qualidade como membros de 
um grupo musical e da sociedade (BARBOSA, 2010, p. 58). 

Tais propostas de diversidade cultural nos levam a verificar como os diversos 

pesquisadores que tratam do ensino coletivo de instrumentos no Brasil se 

relacionam, consideram e utilizam as ideias de ensino de autores de referência 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 REIMER, Bennett. A philosophy of music education. New Jersey: Prentice Hall, 1970. 
65  ELLIOTT David J. Music Matters: a new philosophy of music education. New York: Oxford 

University, 1995. 378p. 
66 Segundo informações fornecidas pelo próprio autor a intenção do texto era falar do samba de roda, 

e não de roda de samba, duas práticas musicais que embora possuam ligação, são distintas. 
Houve um equívoco na ordenação das palavras do texto. 
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como Keith Swanwick, Edwin Gordon e David Elliott. Estes autores estiveram por 

muito tempo oferecendo fundamentação teórica para as propostas debatidas sobre o 

assunto em nosso país. 

O levantamento bibliográfico mostrou que em menor número são encontradas 

referências às ideias de Edwin Gordon: “ao propor a mudança do foco do 

aprendizado de música do ‘como se ensina’ para o ‘como se aprende’ contribui para 

nossa discussão com a noção de aprendizado por discriminação e aprendizado por 

inferência” (OLIVEIRA; MATOS, 2011, p. 56), e também de Vygotsky, que é referido 

por Izaias e Berg (2012), Tamonte e Grubisic (2012), Fernandes:  

A visão filosófica presente na metodologia da oficina de violão foi 
analisada a partir de determinados conceitos e considerações de 
autores e educadores que se relacionam com o contexto em 
questão. O conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 
segundo Vigotsky (2008) 67 , é utilizado para analisar certas 
características psicológicas observadas no ensino coletivo (2009, p. 
1037-8); 

 Dantas, Braga e Rocha: 

A transmissão de conhecimentos através da interação é 
proporcionada, muitas vezes, pela semelhança linguagem utilizada 
entre os estudantes, os alunos “falam a mesma língua”. E o que 
determina o resultado cognitivo pode ser simplesmente a forma 
como os alunos se comunicam, como transmitem a informação, 
como se interpretam e como explicam um ao outro. Aliado a estes 
fatores, destaca-se o fato de os alunos podem estar operando na 
mesma Zona de Desenvolvimento Proximal – ZDP. Este conceito 
proposto por Vygotsky refere-se a uma zona entre o desempenho 
real, ou seja, aquela em que o indivíduo é capaz de solucionar 
determinado problema sem auxílio de terceiros, e o desempenho 
potencial alcançado através da intervenção de uma pessoa mais 
capacitada, determinando a mudança do nível de conhecimento 
(2010, p. 428), 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 VIGOTSKY, L.S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 

superiores. 7.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
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e Moreira:  

Ao analisarmos os princípios do ensino coletivo de uma maneira 
geral, podemos dizer que esta metodologia musical inspira-se em 
teóricos da educação como Vigotsky (1896-1934), defensor da 
análise do reflexo do mundo exterior no mundo interior dos 
indivíduos. O referencial educativo-social vigotskyano enfatiza a 
construção do conhecimento como uma interação mediada por 
várias relações. Essa interação age decisivamente na organização 
do raciocínio, reestruturando funções psicológicas como memória, 
atenção e formação de conceitos. A ideia de “Relação Proximal” de 
Vigotsky defende o aprendizado pela própria ação imediata e não 
somente pela expectativa da resposta ou análise do conteúdo dado, 
pois o fazer, já implica em um processo de aprendizagem (2009, p. 
132). 

Com relação às ideias de Swanwick, muito citado pelos pesquisadores, é 

interessante notar que, já em 1992, Montandon menciona James Mursell (1958)68 

autor que faz alusão a um conceito muito próximo da Teoria Espiral, apresentado 

posteriormente pelo autor:  

Para Mursell, o propósito de toda educação musical, em qualquer 
nível de aprendizagem, deveria ser o de guiar e manter a evolução 
da resposta musical ou musicalidade. Nesse processo, tanto o 
iniciante quanto o aluno mais adiantado podem ter o mesmo tipo e 
qualidade de experiência, com diferenças somente de grau. De 
acordo com este princípio, Mursell propôs um currículo com 
sequência cíclica de conceitos, onde um conceito seria apresentado 
e reapresentado em situações e contextos cada vez mais complexos 
e sofisticados (1992, p. 31). 

O sistema CLASP (ou TECLA em português) e a Teoria espiral de 

desenvolvimento musical propostos por Swanwick são constantemente citados por 

autores como Borém, Lage e Coelho (2006), Santos (2008), Fernandes (2009), 

Vecchia (2006):  

O Método da Capo possui conexões e semelhanças de 
aplicabilidade junto aos princípios da teoria de Swanwick e das 
pedagogias musicais de outros autores como Violeta de Gainza, 
Edgar Willems, Carl Orff e Zoltan Kodaly. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 MURSELL, James L. Growth Processes in Music Education. In: MADISON, Thurber H. et al. The 

Fifth-seventh Yearbook of the National Society for the Study of Education. Chicago: NSSE, 1958, 
p.140-162. 
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Em 1979, desenvolveu-se e afirmou-se o modelo CLASP para 
elaboração de atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. (p. 
271), 

e Cerqueira: “Ainda, seguindo o modelo TECLA proposto por Swanwick (2003)69, é 

possível trabalhar a técnica instrumental, execução, composição ou improvisação, 

literatura e apreciação, reforçando a riqueza deste método” (2009, p. 137). 

No entanto, a ideia de se apropriar dos conceitos musicais por meio da 

prática musical (filosofia praxial) é a que mais se destaca nos textos analisados, seja 

daqueles que remetem este conceito a Swanwick, mas, especialmente, dos autores 

que se fundamentam no pensamento de David Elliott. 

A lista de autores que abordam os procedimentos ou a filosofia praxial é 

extensa e demonstra que o tema é chave para o conceito do ensino coletivo. Sem 

dúvida, um dos diferenciais da metodologia é justamente o fato do aluno iniciar-se 

no estudo da música tendo um instrumento como apoio. 

Alguns exemplos podem ser destacados, como os textos de Aragão & Arado 

(2012); Ferreira (2012); Rodrigues (2012b); Tourinho: “mas o cerne das atividades 

musicais estaria centrado no fazer musical pelo próprio estudante, cuja educação 

musical se daria pelo fazer direto, caso optasse por ele” (2004, p. 42); Kandler: 

“Através dessa proposta, o aluno inicia as aulas de instrumento desde o início do 

aprendizado, exercitando primeiramente os princípios básicos da produção de som e 

as notas de fácil produção do registro médio do instrumento” (2009, p. 721); 

Barbosa: “Esta outra maneira de conceber a música está ligada à Filosofia praxial da 

educação musical, conceituada por David Elliott em seu livro Music Matters: a new 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 SWANWICK, Keith. Ensinando música musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003. 128p. Tradução 

de: Teaching music musically (1.a ed.1999). 
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philosophy of music education70 [...]” (2010, p. 58), Santos e Vieira: “Elliott também 

se refere ao ato de “musicar” como o auge do processo pedagógico, que envolve 

não só a performance como também a improvisação, a composição, o arranjo e a 

direção [...], considerando estas atividades como o centro da educação musical” 

(2011, p. 2652). O tema também constitui-se de muita importância para a presente 

tese e as ideias de David Elliott serão consideradas para o capítulo de 

fundamentação teórica deste trabalho.  

Com relação à conjuntura da pesquisa na área, a meia centena de “relatos 

de pesquisa” detectados pelo levantamento bibliográfico fornecem um quadro 

bastante nítido da situação dos estudos realizados sobre o ensino coletivo e das 

preferências metodológicas de seus realizadores.  

As descrições de pesquisa são encontradas em todo o período analisado, 

desde as primeiras publicações sobre o assunto, nos anos 1990, quando Alda de 

Oliveira descreveu sua pesquisa sobre ensino coletivo de piano, aplicado na 

iniciação musical dentro da Escola da Música da UFBA (1990) e Anamaria Peixoto 

apresentou a elaboração e aplicação do método para instrumentos de cordas 

orquestrais “Iniciando Cordas Através do Folclore” (1990), até os últimos trabalhos 

relacionados no levantamento, como o da professora Joziely de Brito, que propõe a 

sistematização de uma metodologia para viabilizar o ensino coletivo do violino para 

crianças de cinco anos (2013). 

Tais descrições demonstram que, embora a pesquisa na área tenha sido 

iniciada com abordagens de cunho quantitativo e principalmente experimentais 

(BARBOSA, 2003; CRUVINEL, 2003; OLIVEIRA, 1990), ou quase-experimentais 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70  ELLIOTT David J. Music Matters: a new philosophy of music education. New York: Oxford 

University, 1995. 378p. 
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(DIAS, 1993); com o passar do tempo, com a ampliação das perspectivas e 

mudanças dos paradigmas da pesquisa em música, os pesquisadores concentraram 

esforços em trabalhos preferencialmente qualitativos, que se apresentam, a partir da 

virada do século, como modelo predominante. Podemos elencar diversos exemplos 

de trabalhos deste tipo: Santos (2001), Ciarlo (2004), Nascimento (2007), Caetano 

(2010), Dantas (2010a), Oliveira e Matos:  

Consideramos que a pesquisa qualitativa está mais adequada ao 
propósito da nossa investigação uma vez que pretendemos atuar em 
um âmbito específico atentando para a qualidade das relações de 
aprendizado, e não a quantidade de conteúdos memorizados” (2011, 
p. 57), 

e Tamonte e Grubisic: “Este trabalho descreve uma pesquisa qualitativa de caráter 

etnográfico, do curso de Mestrado em Educação da Universidade Federal de Santa 

Catarina [...]” (2012, p. 1). 

Como procedimentos metodológicos os pesquisadores apresentam 

preferência pelo Estudo de Caso, como justificam Santos e Vieira: “Quando 

elegemos um caso, é porque ele próprio nos desperta um interesse especial e 

anseio de conhecê-lo o mais pormenorizadamente possível para, a partir dos 

resultados, propor soluções e fazer novas considerações” (2011, p. 2655), e 

Gonçalves: “Escolheu-se como alicerce do trabalho, o estudo de caso, pois esse 

método de pesquisa propicia que o investigador compreenda as características 

holísticas e pertinentes dos eventos da vida real” (2012, p. 304).  

Além disso, dadas as condições que requerem um treinamento específico do 

professor que irá utilizar a metodologia de ensino coletivo, muitos trabalhos optam 

pela pesquisa-ação e/ou pela observação participante, onde o pesquisador é 

também professor: “A coleta de dados será realizada por um observador participante 
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[...]. No caso o observador é a pesquisadora, que será também a docente que 

colocará a proposta pedagógica em ação” (CAETANO, 2010, p. 868); “As aulas 

contam com a participação ativa do pesquisador como regente e de outro professor-

auxiliador. Os alunos ficam dispostos na sala em semicírculo, como uma orquestra 

de câmara” (FERREIRA, 2012, p. 4). Um outro exemplo pode ser encontrado em 

Moniz e Vieira: 

Tendo estudado vários modelos de investigação-ação, considerei 
que os meus interesses de pesquisa se alinham pelas orientações de 
investigação desenvolvidas por John Elliott (2005)71 porque para este 
autor investigação-ação é, sobretudo, um método em que o 
professor se compromete a fazer uma investigação sobre um 
problema prático, e nessa base, altera alguns aspectos da sua 
prática docente. O desenvolvimento da compreensão precede à 
decisão de mudar as estratégias docentes. Por outras palavras, a 
reflexão inicia a ação. O professor modifica alguns aspectos da sua 
prática docente como resposta a um problema prático, fazendo 
depois a revisão da sua eficácia para o resolver em ciclos 
permanentemente mediados pelo feedback de todos os 
intervenientes no processo (2012, p. 6). 

Como recursos para obtenção de dados destacam-se especialmente a 

pesquisa bibliográfica: (AMARAL, 2012; MOREIRA, 2010; QUEIROZ; RAY, 2005; 

VECCHIA, 2006), e o emprego de entrevistas, observações ou questionários: 

(CORRÊA, 2001; MONIZ; VIEIRA, 2012; NASCIMENTO, 2010; SCCOGIN, 2003).  

Em número bem menor surgem procedimentos descritivos (QUEIROZ, 2011; 

VECCHIA; BARBOSA, 2011c), experimentais (BARBOSA, 1997; BRITO, 2011; 

CRUVINEL, 2006), pesquisas quase-experimentais (DIAS, 1993; NASCIMENTO, 

2007), quali-quantitativas (BRITO, 2011; COSTA, 2009; QUEIROZ, 2011), e 

quantitativas (SIMÕES; ALVARES, 2013). 

O trabalho realizado neste capítulo procurou catalogar, analisar, considerar 

e interpretar a produção acadêmica brasileira acerca do ensino coletivo de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 ELLIOTT, J. El Cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata, 4.a ed., 2005.  
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instrumentos72, também discutiu informações históricas sobre a implementação do 

sistema nos EUA73 e no Brasil e o quadro de aplicação desta metodologia no ensino 

de música em nosso país. Estas informações podem e pretendem oferecer um 

panorama dos trabalhos científicos realizados na área, contextualizando a presente 

pesquisa e contribuindo para facilitar futuros estudos sobre o assunto. Nos últimos 

anos vimos aumentar o interesse de novos pesquisadores pelo ensino coletivo, 

talvez incentivados e orientados pelos professores que fizeram as primeiras 

investigações sobre o assunto e posteriormente tornaram-se orientadores. Espera-

se que muitas destas pesquisas embrionárias, ainda em nível de iniciação científica 

e de TCC, continuem se desenvolvendo e originem trabalhos que contribuam para o 

aprofundamento dos estudos sobre o assunto, só desta maneira, será possível 

transformar o ensino coletivo de instrumentos em uma alternativa viável para 

aplicação nas escolas regulares, aproveitando plenamente o potencial da 

metodologia e melhorando a eficiência do sistema, especialmente no que concerne 

à produção de material didático e de formação e capacitação de professores. 

1.5 Levantamento de pesquisas e artigos sobre ensino coletivo de 
instrumentos no Brasil 

Optou-se por apresentar os dados em um quadro, com a finalidade de 

proporcionar uma melhor organização visual de modo a facilitar a consulta. A 

relação por data permite ao leitor verificar a cronologia do assunto e perceber a 

atuação de cada pesquisador dentro da área. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 E por estrangeiros que publicaram no Brasil. 
73 Onde o sistema se tornou modelo.  
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As colunas referem-se a: Ano (da publicação do artigo ou da defesa de tese 

ou dissertação); Autor (ou autores); Título (do artigo, comunicação, dissertação ou 

tese); Local (de publicação, nesse caso local editorial preferencialmente ou 

geográfico). 

Foram catalogadas as pesquisas e os artigos acadêmicos sobre ensino 

coletivo de instrumentos, desenvolvidos no Brasil (ou por brasileiros em outros 

países). Foram também considerados os trabalhos realizados por estrangeiros e 

publicados em periódicos brasileiros ou apresentados em Congressos brasileiros 

(desde que constando nos ANAIS dos mesmos). 

Não houve julgamento de valor para a classificação, ou seja, para inserção, 

ou não, de um artigo na lista. No entanto, houve uma seleção e foram descartados 

artigos ou trabalhos que embora apresentassem o termo ensino coletivo no título ou 

nas palavras-chave não tratavam especificamente do assunto. Da mesma forma, 

houve inclusão de trabalhos que mesmo não utilizando o termo ensino coletivo no 

título ou nas palavras-chave, tratam diretamente do assunto. 

Quadro 3 – Listagem cronológica da produção relacionada ao ensino coletivo 

ANO AUTOR TÍTULO TIPO LOCAL/ 
INSTITUIÇÃO 

1990 KRUGER, Linda 

L. 

An analysis and adaptation of brazilian 

folk music into a string method 

comparable to american models for use 

in the brazilian music education 

Tese de 

doutorado 

University of 

Missouri 

1990 OLIVEIRA, Alda 

de Jesus 

Iniciação musical com introdução ao 

teclado - IMIT 

Artigo em 

revista 

(v.2/1990) 

OPUS 

1990 PEIXOTO, 

Anamaria 

Iniciando cordas através do folclore Artigo em 

revista 

(v.2/1990) 

OPUS 



!64!

1991 KRUGER, Linda; 

PEIXOTO, 

Anamaria 

Iniciando cordas através do folclore: 

violino, viola, violoncelo e contrabaixo 

(v.1 e 2) 

Método UFPA 

1992 MONTADON, 

Maria Isabel 

Aula de piano e ensino de música – 

Análise da proposta de reavaliação da 

aula de piano e sua relação com as 

concepções pedagógicas de Pace, 

Verhaalen e Gonçalves 

Dissertação 

de mestrado 

UFRGS 

1992 CALVO, Dario 

Sotelo 

Youth string orchestras: a comparative 

study between Great Britain and Brazil 

with a proposals for their development 

Dissertação 

de mestrado 

University of 

London 

1993 DIAS, José 

Leonel 

Gonçalves 

IPICEC – Iniciação e prática de 

instrumentos de corda através do ensino 

coletivo 

Dissertação 

de mestrado 

USP 

1994 BARBOSA, Joel 

Luís da Silva 

An adaptation of American band 

methods books to the Brazilian music 

education, using brazilian melodies  

Tese de 

doutorado 

University of 

Washington 

1995 MORAES, Abel 

Raimundo 

O ensino de violoncelo em grupo: uma 

proposta para pré-adolescentes e 

adolescentes 

Monografia de 
especialização 

UFMG 

1995 TOURINHO, Ana 

Cristina 

A motivação e o desempenho escolar na 

aula de violão em grupo: influência do 

repertório de interesse do aluno 

Dissertação 

de mestrado 

UFBA 

1996 BARBOSA, Joel 

Luís da Silva 

Considerando a viabilidade de inserir 

música instrumental no ensino de 

primeiro grau  

Artigo em 

revista 

(v.3/1996) 

ABEM 

1996 SANTIAGO,  

Diana 

As “Oficinas de piano em grupo” da 

escola de música da Universidade 

Federal da Bahia (1989-95) 

Artigo em 

revista 

(v.2/1996) 

ABEM 

1996 MORAES, Abel 

Raimundo 

Instrumental group teaching: a study of 

the technical aspects on the cello 

teaching in group context 

Dissertação 

de mestrado 

Londres 

1997 BARBOSA, Joel 

Luis 

Desenvolvendo um método de banda 

brasileiro  

Anais do X 

Congresso 

ANPPOM74 

UFG 

1997 MORAES, Abel Ensino instrumental em grupo: uma Artigo em Música 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. 
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Raimudo introdução  revista 

(v.4/1997) 

Hoje/ 

UFMG 

1998

a 

BARBOSA, Joel 

Luis da Silva 

Developing a brazilian band method 

book for collective instruction 

Anais do XXIII 

Congresso 

Internacional 

da ISME75 

Pretória 

1998

b 

BARBOSA, Joel 

Luis da Silva 

Disciplinas de música instrumental no 

currículo de licenciatura em musica  

Anais I 

Encontro Reg. 

ABEM76 

UFMT 

1998 OLIVEIRA, 

Enaldo A. J. de 

O ensino coletivo de instrumentos de 

corda: reflexão e prática 

Dissertação 

de mestrado 

USP 

2000 GALINDO, João 

Maurício 

Instrumentos de arco e ensino coletivo: a 

construção de um método 

Dissertação 

de mestrado 

USP 

2000 RAMOS, Ana C.; 

PINTO, G. M. B. 

Apresentação do livro “Piano I” Coleção 

Inventos e Canções 

Anais do I 

SNPPM77 

UFMG 

2000 SANTANA, 

Carlos 

O efeito das estruturas de ensino como 

modelo musical no ensino elementar em 

grupo de instrumentos de sopro 

Dissertação 

mestrado 

UFBA 

2001 CORRÊA, 

Marcos K. 

A dinâmica da aprendizagem musical em 

grupo: um estudo dos processos e 

procedimentos nas práticas 

instrumentais – violão 

Anais do X 

Encontro 

Anual ABEM 

UFU 

2001 FIGUEIREDO, 

E.; CRUVINEL,  

F. M. 

O ensino do violão – estudo de uma 

metodologia criativa para a infância 

Anais do X 

Encontro 

Anual ABEM 

UFU 

2001 SANTOS, Wilson 

Rogério dos 

Orquestra-escola, estudo e reflexão Dissertação 

de mestrado 

UNESP 

2002 CRUVINEL, F. 

M.; LEÃO, Eliane 

A performance na iniciação instrumental 

através do ensino coletivo em cordas 

Anais do II 

SNPPM 

UFG 

2002 MACHADO, 

André Campos; 

PINTO, Marília 

Mazzaro 

Nove arranjos e adaptações de obras 

para o repertório de violão em grupo no 

curso técnico em instrumento do 

Conservatório Estadual de Música Cora 

Pavan Capparelli de Uberlândia (MG) 

Anais do XI 

Encontro 

Anual ABEM 

UFRN 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 International Society of Music Education. 
76 Associação Brasileira de Educação Musical. 
77 Seminário Nacional de Pesquisa em Performance Musical. 
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2003 BARBOSA, Joel 

Luís da Silva 

 

Produção científica em ensino coletivo 

de instrumentos de banda e o terceiro 

setor: avaliação e perspectivas 

Anais do XIV 

Congresso 

ANPPOM 

UFRGS 

2003

a 

CRUNIVEL, 

Flávia Maria 

Efeitos do ensino coletivo na iniciação 

instrumental de cordas: a educação 

musical como meio de transformação 

social 

Dissertação 

de mestrado 

UFG 

2003

b 

CRUNIVEL, 

Flávia Maria 

Efeitos do ensino coletivo na iniciação 

instrumental de cordas: a educação 

musical como meio de transformação 

social 

Artigo em 

revista 

(v.3/2003) 

Música 

Hodie/ UFG 

2003 CRUNIVEL, 

Flávia Maria; 

LEÃO, Eliane 

O ensino coletivo na iniciação 

instrumental de cordas: uma experiência 

transformadora 

Anais do XII 

Encontro 

Anual ABEM 

UDESC 

2003 SCOGGIN, 

Gláucia Borges 

A pedagogia dos instrumentos de cordas 

no Brasil: um passado que ainda é 

realidade  

Artigo em 

revista 

(v.1/2003) 

Per Musi 

2003 TOURINHO, Ana 

Cristina dos S. 

A formação de professores para o 

ensino coletivo de instrumentos 

Anais do XII 

Encontro 

Anual ABEM 

UDESC 

2004

a 

AGUIAR, 

Adriana O. 

Relato de experiência de ensino coletivo 

de instrumento musical  

Anais do I 

ENECIM78 

UFG 

2004

b 

AGUIAR, 

Adriana O. 

Piano complementar 1 e 2, em grupo Anais do I 

ENECIM 

UFG 

2004 AGUIAR, Werner Relato de experiência de ensino coletivo 

de instrumento musical 

Anais do I 

ENECIM 

UFG 

2004 ALMEIDA, José 

Coelho de 

Ensino coletivo de instrumentos 

musicais: aspectos históricos, políticos, 

didáticos, econômicos e socioculturais. 

Um relato 

Anais do I 

ENECIM 

UFG 

2004 BARBOSA, Joel 

Luis da S.  

Da Capo: método para o ensino coletivo 

e/ou individual de instrumentos de sopro 

e percussão 

Método Keyboard 

Editora 

2004 CAMARGO, Ana 

Margarida  

Relatório do I ENECIM, Goiânia – 01 a 

04 de dezembro de 2004 

Anais do I 

ENECIM 

UFG 

2004 CIARLO,  A formação e a transformação de Anais do XIII UNIRIO 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Encontro Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical. 



! 67!

Alexander cidadãos por meio do ensino coletivo de 

instrumentos através da iniciação 

instrumental de cordas 

Encontro 

Anual ABEM 

2004

a 

CRUVINEL, 

Flavia Maria 

I ENECIM – Encontro nacional de ensino 

coletivo de instrumento musical: o início 

de uma trajetória de sucesso 

Anais do I 

ENECIM 

UFG 

2004

b 

CRUVINEL, 

Flavia Maria 

Ensino coletivo de instrumentos 

musicais: aspectos históricos 

Anais do I 

ENECIM 

UFG 

2004

c 

CRUVINEL, 

Flavia Maria 

Projeto de Extensão “Oficina de Cordas 

da EMAC/UFG”: O ensino coletivo como 

meio eficiente de democratização da 

prática instrumental 

Anais do I 

ENECIM 

UFG 

2004 DUCATTI, 

Regina Harder  

O ensino de piano em grupo – uma 

experiência com alunas de piano do 

curso de licenciatura em artes/ música 

da UNASP79 

Anais do I 

ENECIM 

UFG 

2004 FREIRE,  R.; 

MENDONÇA, 

M.; FREIRE, S. 

Critérios para elaboração de arranjos em 

aulas coletivas de violino 

Anais do XIII 

Encontro 

Anual ABEM 

UNIRIO 

2004 JOLY,  Ilza 

Zenker L.  

Prática de orquestra: o espaço musical 

como mediador das relações educativas, 

culturais e sociais 

Anais do XIII 

Encontro 

Anual ABEM 

UNIRIO 

2004 MONTADON, 

Maria Isabel  

Ensino coletivo, ensino em grupo: 

mapeando as questões da área 

Anais do I 

ENECIM 

UFG 

2004 ORTINS, F.; 

CRUVINEL, F. 

M.; LEÃO, E. 

 O papel do professor no ensino coletivo 

de cordas: um facilitador do processo 

ensino/aprendizagem e das relações 

interpessoais 

Anais do I 

ENECIM 

UFG 

2004 SANTOS,  

Cynthia G. A. 

Piano em grupo: Um caminho 

metodológico como base de formação 

pedagógica para professores de piano 

Anais do XIII 

Encontro 

Anual ABEM 

UNIRIO 

2004 TIAGO, Roberta 

A.; PERDOMO, 

Ana Paula S. A. 

“Um cantinho, um violão...”: uma 

experiência com a abordagem 

sociocultural da educação musical e com 

o modelo TECLA (Swanwick, 1979) no 

Conservatório Estadual de Música Cora 

Anais do XIII 

Encontro 

Anual ABEM 

UNIRIO 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Centro Universitário Adventista – SP. 
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Pavan Capparelli, Uberlândia - MG 

2004

a 

TOURINHO, Ana 

Cristina 

Reflexões sobre o ensino coletivo de 

instrumentos na escola 

Anais do I 

ENECIM 

UFG 

2004

b 

TOURINHO, Ana 

Cristina 

Oficina de violão da escola de música da 

UFBA 

Anais do XIII 

Encontro 

Anual ABEM 

UNIRIO 

2005 BORGES, 

Glaucia de A. 

O método Suzuki e a música tradicional 

mineira no ensino de violino 

Anais do XIV 

Encontro 

Anual ABEM 

UEMG 

2005 CRUVINEL, 

Flavia Maria 

Educação musical e transformação 

social 

Livro UFG 

2005 DUCATTI, 

Regina Harder 

A composição na aula de piano em 

grupo: uma experiência com alunas do 

curso de licenciatura em Artes/Música 

Dissertação 

de mestrado 

UNICAMP 

2005 QUEIROZ, Cíntia 

Carla; RAY, 

Sônia 

Mapeamento do ensino coletivo de 

cordas em Goiânia 

Anais do XIV 

Encontro 

Anual ABEM 

UEMG 

2006

a 

BARBOSA, Joel 

Luis 

Da Capo: por uma abordagem integral 

de se ensinar instrumentos de banda  

Revista Weril, 

(n.º 162/06) 

São Paulo 

2006

b 

BARBOSA, Joel 

Luís S. 

Rodas de conversa na prática do ensino 

coletivo de bandas 

Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2006

c 

BARBOSA, Joel 

Luís S. 

Instrumental instruction in community 

bands from Bahia, Brazil 

Anais do 2006 
Seminar of the 

Commission for 

Community 

Music Activity 

ISME 

2006 BORÉM, Fausto; 

LAGE, G. M.; 

COELHO, R. 

Comportamento motor e o ensino de 

cordas orquestrais para crianças no CMI 

(UFMG): perspectivas de aplicação de 

conceitos 

Anais do XV 

Encontro 

Anual ABEM 

UFPB 

2006 BRAGA, Paulo 

David Amorim  

Ensino coletivo de violão a distância: 

uma pesquisa-ação a partir da 

adaptação do curso da oficina de violão 

da UFBA 

Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2006 

a 

CALLEGARI, 

Paula Andrade  

A experiência de um projeto de monitoria 

no ensino da flauta doce em grupo 

Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2006 

b 

CALLEGARI, 

Paula Andrade  

Oficina de flauta doce: uma alternativa 

para o ensino de música 

Anais do XV 

Encontro 

UFPB 
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Anual ABEM 

2006 CRUVINEL, 

Flavia Maria 

Ensino coletivo de instrumento musical: 

uma alternativa para uma educação 

musical ativa e transformadora por um 

mundo melhor 

Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2006 FERREIRA, 

Eliseu; RAY, 

Sonia 

Planejamento de arco na prática 

orquestral: considerações e aplicações 

em grupos semiprofissionais  

Anais do XVI 

Congresso 

ANPPOM 

UNB 

2006 GONÇALVES, 

Maria Inês D. 

O sentido do ensino de instrumento em 

grupo 

Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2006 JOLY, Ilza; 

GOHN, Daniel; 

JOLY, Maria 

A prática de performance no curso de 

licenciatura em música da UFSCar 

Anais do XV 

Encontro 

Anual ABEM 

UFPB 

2006 MONTANDON, 

Maria Isabel  

Piano em grupo - fazendo música com 

qualidade  

Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2006 MOURA, Adair 

M.; CRUVINEL, 

F. M. 

Música nas escolas: um estudo sobre o 

ensino coletivo de violão em duas 

escolas de ensino básico em Goiânia 

Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2006

a 

NASCIMENTO, 

Marco Antonio T. 

Método de ensino coletivo para bandas 

de música “Da Capo”: Um estudo sobre 

sua aplicação 

Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2006

b 

NASCIMENTO, 

Marco A. T.  

O Ensino coletivo de instrumentos 

musicais na banda de música 

Anais do XVI 

Congresso 

ANPPOM 

UNB 

2006 QUEIROZ, Cíntia 

Carla de; RAY, 

Sonia 

Breve histórico, mapeamento e 

metodologia do ensino coletivo de 

cordas friccionadas em Goiânia 

Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2006 RIBEIRO, Giann 

Mendes 

Camerata de violões do CEFET-

RN/Mossoró: histórico e abordagem do 

ensino coletivo de instrumento 

Anais do XV 

Encontro 

Anual ABEM 

UFPB 

2006 SILVA SÁ, Fábio 

A. da  

O ensino coletivo do violão popular  Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2006 TANAKA, Harue Buscas Metodológicas no ensino coletivo 

do piano como instrumento 

complementar 

Anais do XV 

Encontro 

Anual ABEM 

UFPB 

2006 TOURINHO, Ana 

Cristina 

Ensino coletivo de violão e princípios da 

aprendizagem colaborativa 

Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2006 VECCHIA, Desenvolvimento e produção de Anais do XV UFPB 
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Fabrício D. audiovisual suplementar ao Da Capo: 

método coletivo para o ensino de 

instrumentos de banda 

Encontro 

Anual ABEM 

2006 VIEIRA, G. da 

S.; RAY, Sônia  

Ensino coletivo de violão: arranjo para 

iniciantes 

Anais do II 

ENECIM 

UFG 

2007 ALVES, Lélio Teoria espiral de desenvolvimento 

musical e modelo TECLA: análise do 

desenvolvimento musical dos integrantes 

da Banda de Concerto e Orquestra de 

Cordas de Volta Redonda, atuação dos 

“mestres” e proposta de ensino de 

trombone 

Anais XVI 

Encontro 

Anual ABEM 

UFMS 

2007 CHAGAS, 

Alexandre 

Henrique Isler 

A Orquestra de cordas infanto-juvenil 

como instrumento metodológico na 

educação musical 

Dissertação 

de mestrado 

UNICAMP 

2007 FROEHNER, 

Consuelo 

Análise do repertório brasileiro de três 

métodos de iniciação instrumental e do 

seu uso nas atividades de iniciação ao 

violino 

Anais XVI 

Encontro 

Anual ABEM 

UFMS 

2007

a 

NASCIMENTO, 

Marco A. T. 

Método elementar para o ensino coletivo 

de instrumentos de banda de música “Da 

Capo”: um estudo sobre sua aplicação 

Dissertação 

de mestrado 

UNIRIO 

2007

b 

NASCIMENTO, 

Marco A. T. 

O método “Da Capo” na banda de 

música 24 de setembro 

Anais XVI 

Encontro 

Anual ABEM 

UFMS 

2007 RAMOS, Ana C.; 

MARINO, 

Gislene 

Piano 2: arranjos e atividades para a 

aula em grupo 

Anais XVI 

Encontro 

Anual ABEM 

UFMS 

2007 SÁNCHEZ, 

Freddy 

El Sistema Nacional para las orquestras 

juveniles e infantiles: La nueva 

educación musical de Venezuela 

Artigo em 

revista 

(v.18/2007) 

ABEM 

2007 SANTOS, Carla Ensino coletivo: uma experiência junto 

ao grupo de flautas do projeto 

“musicalizar é viver” 

Anais XVI 

Encontro 

Anual ABEM 

UFMS 

2007 SILVA, José 

Alessandro G. 

O ensino coletivo de instrumentos de 

sopro como disciplina da grade curricular 

de um curso de licenciatura em música 

Anais XVI 

Encontro 

Anual ABEM 

UFMS 

2007 TOURINHO, Ana Ensino Coletivo de Instrumentos Anais XVI UFMS 
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Cristina Musicais: crenças, mitos, princípios e um 

pouco de história 

Encontro 

Anual ABEM 

2007 TRINDADE, 

Brasilena Pinto 

O ensino-aprendizagem da disciplina 

flauta doce em grupo I no curso de 

licenciatura em música da Faculdade 

Evangélica de Salvador 

Anais XVI 

Encontro 

Anual ABEM 

UFMS 

2007 VECCHIA, 

Fabrício Dalla 

Avaliação na banda filarmônica em 

relação às apresentações públicas: o 

uso do método Da Capo 

Anais do XVI 

Encontro 

Anual ABEM 

UFMS 

2007 VIEIRA, Gabriel; 

RAY, Sônia 

Ensino coletivo de violão: técnicas de 

arranjo para o desenvolvimento 

pedagógico 

Anais do XVI 

Encontro 

Anual ABEM 

UFMS 

2007 YING, Liu Man O ensino coletivo direcionado no violino Dissertação 

de mestrado 

USP 

2008 COSTA, C. H. R; 

AGUIAR, A. O. 

Piano em grupo: metodologia 

contextualizada ao Brasil 

Anais do III 

ENECIM 

UNB 

2008 COSTA, Cristina 

Porto 

Fagote coletivo: uma proposta para 

iniciação instrumental em grupo 

Anais do III 

ENECIM 

UNB 

2008 CRUVINEL, 

Flavia Maria 

O Ensino coletivo de instrumentos 

musicais na educação básica: 

compromisso com a escola a partir de 

propostas significativas de ensino 

musical 

Anais do III 

ENECIM 

UNB 

2008 DANTAS, Tais O ensino coletivo de instrumentos de 

cordas friccionadas em Salvador - BA: 

resultados parciais da pesquisa em 

andamento 

Anais do III 

ENECIM 

UNB 

2008 DEFREITAS, 

Áureo, NOBRE, 

João Paulo S. 

Práticas pedagógicas do Programa 

Cordas da Amazônia: Escola de Música 

da Universidade Federal do Pará 

Anais do II 

Seminário do 

ICA80 

UFPA 

2008 HACKBARTH, 

Araceli et al. 

Ensino coletivo de cordas: aprendizado 

musical e prática social 

Anais do III 

ENECIM 

UNB 

2008 LOBATO, 

Walkíria T. F. 

Oficina coletiva de teclado da Escola 

Parque 

Anais do III 

ENECIM 

UNB 

2008 MARTINS, Inez 

B. de Castro 

Musicalizando jovens através da banda 

de música: uma experiência com método 

Anais do III 

ENECIM 

UNB 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Instituto de Ciências das Artes. 
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coletivo dentro da Universidade Estadual 

do Ceará 

2008 RODRIGUES, 

Társila Castro 

Educação musical por meio de cordas 

friccionadas; abrangência no ensino de 

música: um estudo descritivo do 

Programa Cordas da Amazônia 

TCC UFPA 

2008 SANTOS, Aline 

Rodrigues dos 

O ensino de piano em grupo no 

município do Rio de Janeiro: principais 

autores 

Dissertação 

de mestrado 

UFRJ 

2008 SANTOS, Carla 

P. dos 

Desafios e perspectivas para o ensino 

do instrumento na escola de educação 

básica 

Anais do XVII 

Encontro 

Anual ABEM 

UNESP 

2008 SANTOS, Carla 

P. dos 

Ensino coletivo e formação de grupos 

instrumentais: propostas para o ensino-

aprendizagem do violão no Instituto de 

Música Waldemar de Almeida – 

Natal/RN 

Anais do XVII 

Encontro 

Anual ABEM 

UNESP 

2008 SILVA, José A. 

Gonçalves da 

Aspectos da didática e das práticas 

desenvolvidas na disciplina ensino 

coletivo de sopros 1 de um curso de 

licenciatura em música 

Anais do III 

ENECIM 

UNB 

2008 SILVA, Marco 

Antonio 

Reflexões sobre o método Jaffé para 

instrumentos de cordas: a experiência 

realizada em Fortaleza 

Dissertação 

mestrado 

UFPB 

2008 TEIXEIRA, 

Maurício Sá 

Barreto 

Ensino coletivo de violão: diferentes 

escritas no aprendizado de iniciantes 

TCC UNIRIO 

2008 TOURINHO, Ana 

Cristina 

O ensino coletivo de violão na educação 

básica e em espaços alternativos: utopia 

ou possibilidade? 

Anais do III 

ENECIM 

UNB 

2008 VECCHIA, 

Fabrício Dalla 

Iniciação ao trompete, trombone, trompa, 

bombardino e tuba: processos de ensino 

e aprendizagem dos fundamentos 

técnicos na aplicação do Método Da 

Capo 

Dissertação 

de mestrado 

UFBA 

2009 ANDRADE,  

Patrícia de 

Sousa 

A aprendizagem de instrumentos 

musicais em um projeto social de 

Cuiabá: a música para todos 

Anais do XVII 

Encontro 

Anual ABEM 

UNESP 
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2009 BRAGA, P. D.; 

RIBEIRO, G. M. 

Trabalho colaborativo em um curso 

coletivo de violão à distância 

Anais do XVII 

Encontro 

Anual ABEM 

UNESP 

2009 BRAGA, Simone; 

DANTAS, Tais 

Desenvolvimento social e ensino coletivo 

de instrumentos: relato de experiência 

de pesquisa concluída 

Anais do V 

SIMCAM81 

UFG 

2009 CAMARGO, Ana 

Margarida Lins 

Leal de 

Adaptação idiomática ao piano: uma 

experiência de ensino coletivo de 

instrumento suplementar com alunos da 

UFBA 

Tese 

doutorado 

UFBA 

2009 CERQUEIRA, 

Daniel Lemos 

O arranjo como ferramenta pedagógica 

no ensino coletivo de piano 

Artigo em 

revista 

(v.9/2009) 

Música 

Hodie/ UFG 

2009 COSTA, Dimas 

Carte Araújo da 

Estudo sobre o ensino coletivo de 

cordas: uma experiência na universidade 

Anais do XVII 

Encontro 

Anual ABEM 

UNESP 

2009

a 

CRUVINEL, 

Flavia Maria 

As contribuições do ensino coletivo de 

instrumento musical no desenvolvimento 

cognitivo musical e social 

Anais do V 

SIMCAM 

UFG 

2009

b 

CRUVINEL, 

Flavia Maria  

O Ensino coletivo de instrumento 

musical como alternativa metodológica 

na educação básica 

Capítulo de 

Livro 

GRAFSET 

2009 DANTAS, Tais A motivação no processo de 

aprendizagem musical em grupo: o 

ponto de vista da psicologia da 

educação 

Anais do V 

SIMCAM 

UFG 

2009 DOMINGUES, 

Luiz Eduardo G. 

O ensino coletivo de música a partir da 

formação de uma banda de garagem 

TCC UNIRIO 

2009 FARIAS,  Ulisses 

Wilson Vaz 

Memorial do programa cordas da 

Amazônia e sua contribuição sócio 

cultural 

TCC UFPA 

2009 FERNANDES, 

Alexandre 

Pfeiffer 

Projeto “Toque... e se Toque!”; uma 

busca por novas perspectivas para o 

ensino coletivo de violão 

Anais XVIII 

Encontro 

Anual ABEM 

UEL 

2009 FIALHO, V. M.; 

ORTEGA, M. 

Projeto música na escola: aulas coletivas 

de instrumento 

Anais XVIII 

Encontro 

UEL 
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Anual ABEM 

2009 KANDLER, 

Maira Ana 

Iniciação musical através do ensino 

coletivo de instrumentos de sopro: relato 

de uma experiência 

Anais XVIII 

Encontro 

Anual ABEM 

UEL 

2009 MACHADO, C. 

A.; SANTIAGO, 

P. F. 

Projeto sociocultural sonoro despertar: 

uma perspectiva de desenvolvimento 

musical e transformação social 

Anais XVIII 

Encontro 

Anual ABEM 

UEL 

2009 MAGALHÃES, 

Maria C. A. de A. 

Vantagens e desvantagens do ensino de 

piano em grupo 

TCC UNIRIO 

2009 MARTINS, José 

A. de O. 

O método Da Capo: banda de música, 

educação, sociologia e pontos de 

convergência 

Artigo em 

revista 

(v.1/2009) 

MUSIFAL 

2009 MOREIRA, 

Marcos dos S. 

O método Da Capo na aprendizagem 

inicial da Filarmônica do Divino, Sergipe 

Artigo em 

revista 

(v.15/2009) 

OPUS 

2009 MOURA, 

Risaelma de 

Jesus Arcanjo  

Ensino coletivo de violão: possibilidades 

para a aprendizagem colaborativa e 

cooperativa em EAD* 

Artigo em 

revista 

(v.7/2009) 

Novas 

tecnologias 

UFRGS 

2009 SILVA, G. P; 

FIALHO, V. M.; 

ARALDI, J. 

Violão amigo Anais XVIII 

Congresso 

Nac. ABEM 

UEL 

2010 AMUI, G. A.; 

CRUVINEL, F. 

O ensino coletivo de violão e formação 

do homem integral 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 ANJOS, 

Francisco W. dos 

O violão coletivo: múltiplas faces da 

pedagogia instrumental na prática 

docente da UFC - Cariri 

Anais IV 

ENECIM  

UFG 

2010 ARANTES, 

Lucielle Farias 

“Tem gente ali que estuda música para a 

vida”: a interação entre jovens da 

“Orquestra Jovem de Uberlândia” e 

práticas da música de concerto 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 BARBOSA, Joel 

Luis 

Uma proposta de educação musical 

social e brasileira através da prática de 

instrumentos musicais em “orquestras 

brasileiras” 

Artigo de 

revista 

(v.1/2010) 

Espaço 
Intermediário 

São Paulo 

2010 BATISTA, 

Antonio de 

Pádua Araújo 

O ensino coletivo de violino no Estado 

do Pará: um relato de experiência em 

projetos-corda 

Anais XIX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFG 

2010 BORGES, Ensino coletivo de instrumentos Anais IV UFG 
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Giulliano de C.; 

CRUVINEL; 

Flávia M. 

musicais: estudo sobre o processo de 

ensino-aprendizagem da Camerata de 

violões de Barro Alto 

ENECIM 

2010 BRITO,  Joziely 

Carmo de 

Ensino coletivo de instrumentos de 

cordas friccionadas: catalogação crítica 

Dissertação 

de mestrado 

UFBA 

2010 CABRAL, Maria 

H. D. B.; VIEIRA, 

Maria H. G. L. 

O ensino da flauta doce em grupo na 

aula de Educação Musical: projecto de 

investigação-acção 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 CAETANO, 

Milena Tibúrcio 

de O. A. 

Ensino coletivo de instrumento musical 

no ensino básico: avaliação de uma 

proposta 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 CAMPOS, 

Denise A. et al. 

Projetos musicais para a escola de 

ensino básico: o projeto pequeninos 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 CENCI, A. B. O.; 

PRESGRAVE, 

Fabio S. 

Conceitos de Pablo Casals e suas 

aplicações para o ensino coletivo do 

violoncelo 

Anais do IX 

Encontro Reg. 

ABEM 

UFRN 

2010 CERQUEIRA, 

Daniel Lemos 

Reflexões sobre o ensino de 

instrumentos musicais na Escola de 

Música do Estado do Maranhão 

Anais do XX 

Congresso da 

ANPPOM 

UDESC 

2010 COSTA,  Cristina 

Porto 

O fagote possível de cada um: iniciação 

coletiva e percurso discente em uma 

escola de educação profissional em 

música 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 

a 

DANTAS, Tais O Ensino coletivo de instrumentos de 

cordas friccionadas em Salvador - BA: 

cenário comparativo entre os anos de 

2007 e 2009 

IX Encontro 

Regional 

ABEM 

UFRN 

2010 

b 

DANTAS, Tais Ensino coletivo de instrumentos 

musicais: contribuições para o 

desenvolvimento psicossocial e musical 

dos alunos 

Anais XIX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFG 

2010 

c 

DANTAS, Taís Ensino coletivo de instrumentos 

musicais: auto-estima e motivação na 

aprendizagem musical realizada em 

grupo 

ANAIS VI 

SIMCAM 

UFRJ 

2010 

d 

DANTAS, Tais O Ensino coletivo de instrumentos de 

cordas friccionadas em Salvador - BA: 

cenário comparativo entre os anos de 

IX Encontro 

Regional 

ABEM 

UFRN 
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2007 e 2009 

2010

d 

DANTAS, Taís A motivação no processo de ensino e 

aprendizagem musical realizado a partir 

de aulas coletivas: relato de pesquisa 

concluída 

ANAIS VI 

SIMCAM 

UFRJ 

2010

e 

DANTAS, Tais Aprendizagem do instrumento musical 

realizada em grupo: fatores 

motivacionais e interações sociais 

Anais I 

SIMPOM82 

UNIRIO 

2010 

f 

DANTAS, Tais O ensino coletivo de instrumentos 

musicais: motivação, autoestima e 

interação na aprendizagem musical em 

grupo  

Dissertação 

de mestrado 

UFBA 

2010 DANTAS, T.; 

BRAGA, S.; 

ROCHA, M. 

Aprendizagem cooperativa: a 

diversidade como recurso facilitador na 

aprendizagem do instrumento 

ANAIS VI 

SIMCAM 

UFRJ 

2010 GAULKE, Tamar 

G.; LOURO, Ana 

Lúcia de M. 

Adaptando e reconstruindo ideias: 

dilemas no ensino de violino em um 

projeto social 

Anais do XX 

Congresso da 

ANPPOM 

UDESC 

2010 GOMES, José 

Benedito Viana 

Aulas coletivas de instrumento como 

fator de motivação para o 

desenvolvimento da execução musical 

de flautistas em cursos de graduação 

Anais I 

SIMPOM 

UNIRIO 

2010 MOREIRA, 

Marcos dos 

Santos 

Possibilidades de mapeamento 

estrutural, pedagógico e social em 

Filarmônicas Alagoanas 

Anais I 

SIMPOM 

UNIRIO 

2010 NASCIMENTO,  

Marco A. T. 

Contribuição da iniciação musical por 

meio do ensino coletivo de instrumentos 

musicais no desenvolvimento 

profissional do músico: o caso dos 

egressos da Banda 24 de setembro 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 PAIVA, Rodrigo 

G.; 

ALEXANDRE, 

Rafael C. 

Material didático para bateria e 

percussão: um levantamento 

bibliográfico e elaboração de um material 

para o ensino coletivo desses 

instrumentos 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 PINTÃO,  R. S.; O ensino de piano em grupo para uma Anais IV UFG 
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VIEIRA, M. H. L. nova literacia musical ENECIM 

2010 QUEIROZ, C.; 

CRUVINEL, F. 

O ensino de música em uma perspectiva 

interdisciplinar 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 REIS, Jonas 

Tarcísio 

O ensino e a aprendizagem de 

acordeom: reflexões acerca de um caso 

de educação musical coletiva em um 

curso de extensão 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 RIBEIRO, G.; 

BRAGA, P. A. 

Aprendizagem por videoconferência nas 

aulas coletivas de instrumento 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 SANTOS, Carla 

P. dos 

Modos de ensinar música na escola: um 

estudo a partir de uma orquestra escolar 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 SILVA, Marco 

Antonio 

Formação de instrumentistas de cordas 

friccionadas: a perspectiva da 

metodologia introduzida por Alberto Jaffé 

Anais IX 

Encontro Reg. 

ABEM 

UFRN 

2010 SILVA, José A.; 

CRUVINEL, 

Flavia Maria 

O ensino coletivo de flauta doce no 

Grupo Espírita Seareiros do Bem: estudo 

sobre o repertório musical utilizado na 

evangelização  

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2010 SILVA SÁ,  

Fábio A. da 

Ensino coletivo de violão: desafios e 

possibilidades 

Anais IV 

ENECIM 

UFG 

2011 ÂNGELO, 

Jonathan L. 

Oficina de violão da Casa da Música: um 

relato de experiência como professor no 

curso 

Anais do XX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFES-

FAMES 

2011 ARAÚJO, 

Katerine de S. 

Objetivos pedagógicos da obra 

“Musissinphos” de Mário Ficarelli para 

orquestra iniciante 

TCC UFG 

2011 ARAÚJO, K. de 

S.; COSTA, 

Carlos Henrique 

A obra para orquestra iniciante de Mário 

Ficarelli no contexto didático da 

Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás 

Anais do XI 

SEMPEM83 

UFG 

2011 BARBOSA, Joel 

Luís da Silva 

Educação musical com ensino coletivo 

de instrumentos de sopro e percussão 

Capítulo de 

livro 

Ed. Kelpes 

2011

a 

BATISTA, 

Antonio de P. A. 

O ensino do violino no Estado do Pará e 

o Projeto Vale Música: preparando 

músicos para o futuro 

Anais do XX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFES-

FAMES 

2011

b 

BATISTA, 

Antonio de P. A. 

Uma experiência de ensino coletivo de 

violino no Projeto Vale Música em Belém 

Dissertação 

de mestrado 

UFPA 
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do Pará 

2011 BENEDETTI, 

Katia 

Canções do cotidiano como contexto 

significativo para o aprendizado coletivo 

de flauta-doce 

Artigo em 

revista Ictus 

(v.12.2/2011) 

Salvador 

2011 BORGES, 

Gláucia; 

CLAUDINO, V. 

O método Suzuki e o folclore brasileiro 

no ensino dos instrumentos de cordas 

Anais do XIII 

Sem. de 

Pesquisa  

UEMG 

2011 BRITO,  Joziely Proposta pedagógica de ensino coletivo 

do violino para crianças de 5 anos na 

escola de música da Universidade 

Federal do Pará  

Anais II 

Seminário 

Bras. de Ed. 

Mus. Infantil 

UFBA 

2011 CERQUEIRA, 

Daniel L.; ÁVILA, 

Guilherme A. 

Arranjo no ensino coletivo da 

performance musical: experiência com 

violão em grupo na cidade de São 

Luís/MA 

Anais do X 

Encontro Reg. 

ABEM 

Recife 

2011 COSTA, Viviane 

M. F.; COSTA, 

Carlos Henrique 

O desenvolvimento da interpretação 

musical do aluno dentro do contexto do 

ensino de piano em grupo 

Anais do XI 

SEMPEM 

UFG 

2011 COUTINHO, 

Paulo R. de O. 

Os três princípios de educação musical 

de Swanwick: um relato de experiência 

com jovens e adultos com deficiência 

visual 

Anais do XX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFES-

FAMES 

2011 DANTAS, Tais Relações intrapessoais e interpessoais 

na aprendizagem musical realizada em 

grupo 

Anais do X 

Encontro Reg. 

ABEM 

UFPE 

2011 FERREIRA, A. C.; 

SCARAMBONE, 

Denise C. F. 

A inclusão de alunos com deficiência nas 

aulas de teclado em grupo: um relato de 

experiência 

Anais do XX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFES-

FAMES 

2011 FICAGNA, 

Alexandre 

“Manchas no tecido”, para grupo de 

cordas iniciante: restrições técnicas 

como catalisadores do processo 

composicional 

Anais do XXI 

Congresso 

ANPPOM 

UFU 

2011 GARBOSA, 

Guilherme S. 

O ensino de clarineta em escolas 

públicas de Santa Maria 

Anais do XX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFES-

FAMES 

2011 JARDIM, Helen 

S.; FREIRE, 

João Miguel B. 

Ensino coletivo de instrumento na Escola 

de Música de Manguinhos – avaliando a 

prática 

Anais do XX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFES-

FAMES 
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2011 OLIVEIRA, M. 

M.; MATOS, E. 

A. 

A criação musical na iniciação coletiva 

ao violão à luz da teoria de 

aprendizagem musical de Gordon 

Anais do X 

Encontro Reg. 

ABEM 

Recife 

2011 QUEIROZ, 

Thiago A. C. 

O processo de ensino aprendizagem 

coletivo de violão no Movimento Ecoarte 

Anais do X 

Encontro Reg. 

ABEM 

UFPE 

2011 SALLES, Beatriz 

de F.; SILVA, 

Juliana R. de F. 

Tecnologia x performance de 

instrumentos em grupo para crianças: 

aprendendo na e com a rede 

Anais VII 

SIMCAM 

UNB 

2011 SANTOS, Carla 

Pereira dos 

Ensinar música na escola: resultados 

parciais de um estudo de caso com uma 

orquestra escolar 

Anais do XX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFES-

FAMES 

2011 SANTOS, Ana 

Roseli Paes dos; 

VIEIRA, Maria 

Helena G. Leal  

O ensino em grupo de instrumentos 

musicais e a pedagogia sociocultural: um 

estudo de caso múltiplo em Portugal e 

no Brasil 

Anais do XI 

Congresso 

Galego-

Português de 

Psicopedagogia 

Universidad

da Coruña 

2011

a 

SANTOS, Wilson 

Rogério dos 

Orquestras-escola: estudo e reflexão Anais da III 

Semana de 

Educ. Musical 

UNESP 

2011

b 

SANTOS, Wilson 

Rogério dos 

Ensino coletivo e comunicação 

intercultural 

Anais do I 

Congresso 

Nacional de 

Educ. Musical 

UEFS 

2011 TORRES, M. A.; 
WEICHSELBAUM, 

Anete S. 

Seleção e elaboração de materiais 

(pedagógicos) para aulas coletivas de 

instrumento em uma turma de 

licenciatura 

Anais do XX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFES-

FAMES 

2011 TORRES, Sérgio 

Inácio 

Piano em grupo: aspectos sensório-

motores 

Anais do XX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFES-

FAMES 

2011 VEBER, Andréia; 

FAGUNDES, T.; 

SILVA, Felícia C. 

A prática de conjunto: ampliando a visão 

sobre ensino coletivo no Projeto Música 

sem Fronteiras 

Anais do XX 

Congresso 

Nac. ABEM 

UFES-

FAMES 

2011 VECCHIA, F. D.; 

BARBOSA, Joel 

L. da S. 

Ensino coletivo de instrumentos de 

banda: processos de aprendizagem dos 

fundamentos de se tocar metais 

Anais do X 

Encontro Reg. 

ABEM 

UFPE 

2011 VIEIRA JÚNIOR, 

Luis Antonio B. 

Ao som do “Berimbau”: considerações 

para abordagens contemporâneas no 

Anais do XX 

Congresso 

UFES-

FAMES 
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ensino coletivo de instrumentos de 

banda 

Nac. ABEM 

2012 ALVES, Marcelo 

Eterno 

Aplicabilidade do ensino coletivo de 

música dentro do curso técnico de 

instrumento musical do IFG 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012 ALVES, Aline; 

MARTINS, 

Mauricy 

Uma proposta de criação de uma 

abordagem original para a disciplina 

piano complementar 

Anais II 

EIPG84 

UFG 

2012 AMARAL, Maria 

Luiza F. 

A produção de livro didático para ensino 

coletivo de teclado 

Anais II EIPG UFG 

2012 AMSTALDEN, 

Júlio 

A experiência de ensino de teclado em 

grupo no Curso de Licenciatura em 

Música da Universidade Metodista de 

Piracicaba - SP 

Anais II EIPG UFG 

2012 ARAGÃO, J. K. 

P. M.; ARADO, 

Simone R. B.  

Fazer música junto: ensino coletivo de 

canto e percussão no Projeto MUSICAR 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012 ARAÚJO, 

Katerine de S. 

Objetivos pedagógicos de quatro peças 

da obra “Musissinphos” de Mário Ficarelli 

para orquestra iniciante 

Anais II 

SIMPOM 

UNIRIO 

2012 BARBOSA, Joel 

Luis da S. 

Considering cultural plurality in band 

method books 

Anais do XXX 

Congresso 

Internacional da 

ISME 

Tessalônica 

2012 BRITO, Joziely 

Carmo de 

Ensino coletivo para crianças de cinco 

anos: um estudo na escola de música da 

Universidade Federal do Pará 

Tese de 

doutorado 

UFBA 

2012 BRUM, Marcelo 

Alves 

O ensino de piano no Curso de 

Licenciatura em Música da Universidade 

Federal do Acre: reflexões sobre a 

disciplina Prática Instrumental Piano I 

Anais II EIPG UFG 

2012 CAETANO, 

Milena T. de O. 

Antunes 

Ensino coletivo de flauta doce na 

educação básica 

Dissertação 

mestrado 

UFRJ 

2012

a 

CERQUEIRA, 

Daniel Lemos 

Elaboração de um método de piano para 

prática individual no ensino coletivo 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012 CERQUEIRA, Considerações sobre a elaboração de Revista Pelotas 
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b Daniel Lemos um método para ensino individual e 

coletivo 

UFPEL 

(v.5/2012) 

2012 DUCATTI, 

Regina Harder 

A composição na aula de piano em 

grupo: uma experiência com alunas do 

curso de licenciatura em artes/música 

Dissertação 

de mestrado 

UNICAMP 

2012 FERREIRA, 

Daniel 

Ensino coletivo de instrumentos de 

cordas friccionadas: estudo de caso dos 

alunos do CECBASA 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012 GONÇALVES, 

Augusto C. A. B. 

O ensino de choro no violão em grupo: 

um estudo de caso com dois professores 

da Escola Brasileira de Choro Raphael 

Rabello de Brasília 

Anais II 

SIMPOM 

UNIRIO 

2012 GRUBISIC, 

Katarina 

Projeto Orquestra Escola: aprendizagem 

e desenvolvimento num projeto social 

Anais VIII 

SIMCAM 

UDESC 

2012 IZAIAS, Milena 

C.; BERG, Silvia 

M. P. C. 

Relato de experiência: aplicação da 

coletânea “flauta sem mistério” em sala 

de aula dentro do Projeto Guri 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012 LEME, Luis 

Santiago M. 

Práticas informais no ensino de sopros: 

resultados parciais de um estudo no Guri 

Dissertação 

de mestrado 

USP 

2012 LEME, Luis S. M; 

BRITO, Maria T. 

A. 

Práticas informais no ensino de sopros: 

resultados parciais de um estudo no Guri 

Anais do XXII 

Congresso da 

ANPPOM 

UFPB 

2012 MERTZIG, 

Patrícia. et al. 

Metodologias para o ensino coletivo de 

música para professores não 

especialistas  

Anais do 

Encontro de 

Ensino, Pesq. e 

Extensão 

UNOESTE 

2012 MONIZ, Roberto 

C. F.; VIEIRA, 

Maria Helena G. 

L. 

O ensino em grupo dos cordofones 

tradicionais madeirenses na disciplina de 

“educação musical”: projeto de 

investigação-ação numa escola da 

Região Autônoma da Madeira 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012 MONTANDON, M. 

I.; SCARAMBONE, 

D. C. F. 

As várias formas de ensinar em grupo: 

relatos de experiência 

Anais II EIPG UFG 

2012 MONTE, 

Gessyane de S. 

et al. 

A influência do repertório do ensino 

coletivo para instrumentos de cordas no 

gosto musical dos graduandos da UFC - 

Cariri 

Anais do IV 

Encontro 

Universitário 

UFC - Cariri 

2012 NASCIMENTO, O ensino coletivo de instrumentos Anais V UFG 
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Marco A. T. et al.  musicais no curso de música – 

Licenciatura da UFC 

ENECIM 

2012 OLIVEIRA, 

Thaynara 

Cristina Santos 

Ensino de violino no programa Sol 

Nascente um relato de experiência em 

um programa social 

TCC UFMA 

2012 PEREIRA, 

Marcelo F. 

O ensino coletivo da técnica do violão 

em nível universitário 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012 PFÜTZENREUTER, 

Luiz Néri; 

VASCONCELOS, 

Lúcia de F. R. 

A canção folclórica brasileira na aula de 

piano em grupo 

Anais II EIPG UFG 

2012 PINTÃO, Rui 

Pedro S. S.; 

VIEIRA, Maria 

Helena G. L. 

O ensino de piano em grupo com vista à 

obtenção de uma alfabetização musical. 

Impactos de um projeto de investigação 

numa escola pública em Portugal 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012 PIRES, Roberta 

Aparecida 

As oficinas de “iniciação ao piano” da 

Universidade de São Paulo Campus 

Ribeirão Preto 

Anais II EIPG UFG 

2012

a 

REINOSO, Ana 

Paula T. 

O ensino de piano em grupo em 

universidades públicas brasileiras 

Dissertação 

de mestrado 

UNIRIO 

2012

b 

REINOSO, Ana 

Paula T. 

A inserção do ensino de piano em grupo 

no Brasil: episódios marcantes 

Anais do II 

SIMPOM 

UNIRIO 

2012

a 

RODRIGUES, 

Társilla Castro 

Rodrigues 

Ensino coletivo de cordas: uma 

alternativa de ensino aplicada aos 

instrumentos de cordas friccionadas 

Anais do II 

SIMPOM 

UNIRIO 

2012 

b 

RODRIGUES, 

Társilla Castro 

Rodrigues 

Ensino coletivo de cordas friccionadas: 

uma análise da proposta metodológica 

de ensino coletivo de violino e viola do 

programa cordas da Amazônia 

Dissertação 

de mestrado 

UFPA 

2012 

a 

SANTOS, Ana R. 

P.; VIEIRA, 

Maria H. G. L. 

Condições para um ensino instrumental 

em grupo bem sucedido: um estudo de 

caso múltiplo em Portugal e no Brasil 

Anais do XXII 

Congresso da 

ANPPOM 

UFPB 

2012 

b 

SANTOS, A. R.; 

VIEIRA, M. H. L. 

Orquestra Geração: uma proposta de 

ensino coletivo de instrumento musical 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012 SANTOS, João 

Paulo N.; et al. 

Educação musical e TDAH: um estudo 

de caso realizado no programa Cordas 

da Amazônia 

Anais do XXII 

Congresso da 

ANPPOM 

UFPB 

2012 SANTOS, Wilson Orquestras-escola e ensino coletivo Anais do XXII UFPB 
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Rogério dos Congresso da 

ANPPOM 

2012 SILVA, J. R. F.; 

SALLES, B. F. 

O vídeo no processo de aprendizagem 

musical de instrumento em grupo 

Anais VIII 

SIMCAM 

UDESC 

2012 SILVA SÁ, Fabio 

Amaral da 

A construção de um repertório atrativo e 

eficaz para o ensino coletivo de violão: 

uma experiência 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012 SIMÕES, Alan 

Caldas 

A interação professor-aluno em aulas 

coletivas de instrumentos musicais: uma 

análise observacional a partir do sistema 

RIOS 

Anais II 

SIMPOM 

UNIRIO 

2012 SOARES, Mauro 

L. da R. 

Aulas de instrumentos musicais em 

grupo: uma proposta a partir do conceito 

de zona de desenvolvimento proximal de 

Vygotsky 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012 SOUZA, Henry 

R. 

A pesquisa sobre ensino coletivo de 

instrumentos 

Anais II 

SIMPOM 

UNIRIO 

2012 TAMONTE, C. 

A.; GRUBISIC, K. 

Orquestra escola: educação musical e 

prática social 

Anais do V 

ENECIM 

UFG 

2012 VASCONCELOS, 

M. C. S.; 

BRAGA, S. M. 

Teclado em grupo: desenvolvimento de 

habilidades em curso de licenciatura em 

música 

Anais II EIPG UFG 

2012

a 

VECCHIA, 

Fabrício Dalla 

Educação musical coletiva através de 

instrumentos de sopro e percussão: 

análise de métodos e sistematização de 

uma proposta 

Anais V 

ENECIM 

UFG 

2012

b 

VECCHIA, 

Fabrício Dalla 

Educação musical coletiva através de 

instrumentos de sopro e percussão: 

análise de métodos e sistematização de 

uma proposta 

Tese de 

doutorado 

UFBA 

2012 VIEIRA, J. R.; 

FALCÃO, J. E. 

C.; SILVA, H. M. 

Musicalização através do ensino coletivo 

de teclado/piano: a abordagem centrada 

na pessoa em um projeto de extensão 

universitária da UFPB 

Anais II EIPG UFG 

2012 YING, Liu Man Diretrizes para ensino coletivo de violino Tese de 

doutorado 

USP 

2012 ZANETINE, 

Laura Peres; 

Apresentação da série didático-musical 

“educação musical através do teclado” 

Anais V 

ENECIM 

UFG 
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BORGES, Jane (EMaT) para o ensino coletivo de piano 

2013 BATISTA, 

Antonio de 

Pádua A. 

Uma experiência de ensino coletivo de 

violino 

Anais do VI 

Fórum Bienal 

de Pesquisas 

em Artes 

UFPA 

2013 BRITO, Joziely 

Carmo de 

Desenvolvimento cognitivo musical da 

criança de cinco anos com implicações 

ao ensino coletivo do violino 

Anais do IX 

SIMCAM 

UFPA 

2013 PAIVA, Adriana 

C. de Carvalho 

Educação musical no Programa Cordas 

da Amazônia: descrição analítica dos 

procedimentos metodológicos das 

turmas de violoncelo 

Dissertação 

de mestrado 

UFPA 

2013 PAIVA, Adriana 

C.; DEFREITAS, 

Áureo D.; SILVA, 

Letícia  

Aprendizado musical no Programa 

Cordas da Amazônia: uma descrição 

analítica dos procedimentos 

metodológicos das turmas do violoncelo 

Anais do VI 

Fórum Bienal 

de Pesquisas 

em Artes 

UFPA 

2013 PFÜTZENREUTER, 

Luiz Néri; 

VASCONCELOS, L. 

Exercícios de criação na aula de piano 

em grupo 

Anais XXII 

Congresso da 

ANPPOM 

UFRN 

2013 SANTOS, Ana 

Roseli; VIEIRA, 

Maria Helena G. 

Leal 

Ensino em grupo de instrumentos 

musicais no contexto das expressões 

artísticas das escolas públicas 

Anais do XII 

Congresso 

Galego-

Português de 

Psicopedagogia  

UMINHO 

2013

a 

SANTOS, Wilson 

Rogério dos 

Ensino coletivo e políticas públicas no 

Brasil 

Anais do XII 

Congresso 

Galego-

Português de 

Psicopedagogia  

UMINHO 

2013

b 

SANTOS, Wilson 

Rogério dos 

Organizando ensaios em classes de 

ensino coletivo e orquestras-escola 

Anais XXII 

Congresso da 

ANPPOM 

UFRN 

2013 SIMÕES, Alan 

C.; ALVARES, 

Sérgio L. de A. 

A descrição da interação professor-aluno 

em selecionadas aulas coletivas de 

violão: uma análise observacional a 

partir do sistema RIOS 

Anais XXII 

Congresso da 

ANPPOM 

UFRN 

     

FONTE: Levantamento Bibliográfico, SANTOS (2013) 
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1.6 Índice temático 

A presente relação é um levantamento dos assuntos abordados em cada 

artigo, livro, dissertação ou trabalho acadêmico apresentados na lista anterior, é um 

esforço para demonstrar e organizar a grande quantidade de assuntos e interesses 

discutidos nestes trabalhos e deve ser utilizada em conjunto com o levantamento 

que a antecede: o leitor deve procurar o tema, encontrar os autores que trataram do 

mesmo e localizar na primeira lista o nome do texto e o local de publicação. Nos 

trabalhos mais longos (teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso) 

procurou-se também indicar a página onde o assunto é abordado. 

É evidente que os trabalhos serão citados em mais de um ou dois temas, pois 

embora todos se relacionem ao ensino coletivo de instrumentos, debatem diversos 

assuntos dentro de diferentes contextos. Por outro lado, alguns trabalhos não foram 

relacionados, pois embora estejam na lista, por um ou outro motivo foi impossível 

conseguir uma cópia dos mesmos para leitura85.  

Os critérios para esta triagem são subjetivos, baseiam-se não apenas em 

palavras86, mas especialmente no texto em si e na visão e interpretação do autor, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Os trabalhos não analisados são oito: ARAÚJO, Katerine de S. Objetivos pedagógicos da Obra 

“Musissinphos” de Mário Ficarelli para orquestra iniciante. DEFREITAS, Áureo; NOBRE, João Paulo 
S. Práticas pedagógicas do programa Cordas da Amazônia: Escola de Música da Universidade 
Federal do Pará. KRUGER, Linda L. An analysis and adaptation of brazilian folj music into a string 
method comparable to american models for use in the brazilian music education. MORAES, Abel 
Raimundo. O ensino de violoncelo em grupo: uma proposta para pré-adolescentes e adolescentes. 
MORAES, Abel Raimundo. Instrumental group teaching a study of the technical aspects on the cello 
teaching in group contexto. RODRIGUES, Társila Castro. Educação musical por meio de cordas 
friccionadas; abrangência no ensino de música: um estudo descritivo do Programa Cordas da 
Amazônia. SANTOS, Aline Rodrigues dos. O ensino de piano em grupo no município do Rio de 
janeiro: principais autores. YING, Liu Man. Diretrizes para o ensino do violino.    

86 Uma contagem de palavras ou a utilização de um software que selecionasse palavras-chave 
poderia fornecer um outro resultado, mas é crível que o sistema proposto para a execução do 
trabalho se adequa melhor à abordagem qualitativa e à teoria da complexidade, que norteiam o 
trabalho. 
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assim como procede-se por toda a tese. Trata-se de uma leitura e da colocação de 

uma alternativa de interpretação do conjunto de textos. 

Aprendizado cooperativo ou colaborativo: Montandon (1992, p. 66); 

Tourinho (1995, p. 35); Moraes (1997); Figueiredo & Cruvinel (2001); Braga (2006); 

Cruvinel (2006); Montandon (2006); Tourinho (2006); Sanchez (2007); Tourinho 

(2007); Costa (2008); Santos (2008b); Tourinho (2008); Andrade (2009); Cerqueira 

(2009); Costa (2009); Fernandes (2009); Machado & Santiago (2009); Moreira 

(2009); Moura (2009); Anjos (2010); Arantes (2010); Costa (2010); Dantas (2010b); 

Dantas (2010f, p. 45 et seq. e p. 100 et seq.); Dantas, Braga & Rocha (2010); Reis 

(2010); Ribeiro & Braga (2010); Silva Sá (2010); Barbosa (2011); Brito (2011); 

Dantas (2011); Ferreira & Scarambone (2011); Salles & Silva (2011); Santos & Vieira 

(2011); Alves (2012); Aragão & Arado (2012); Cerqueira (2012a); Izaias & Berg 

(2012); Pereira (2012); Rodrigues (2012); Salles & Silva (2012); Santos (2012).  

Benefícios que podem ser alcançados pela utilização do ensino coletivo 

de instrumentos: Montandon (1992, p. 47 e p. 55); Dias (1993, p. 11); Barbosa 

(1996); Barbosa (2003); Cruvinel (2003b); Sccogin (2003); Almeida (2004); Cruvinel 

(2004c); Joly (2004); Tiago & Perdomo (2004); Cruvinel (2006); Montandon (2006); 

Sanchez (2007); Andrade (2009); Fernandes (2009); Moreira (2009); Amui & 

Cruvinel (2010); Dantas (2010b); Brito (2011); Araújo (2012); Brito (2012, p. 38); 

Rodrigues (2012a); Rodrigues (2012b); Santos (2012); Tamonte & Grubisic (2012); 

Paiva (2013, p. 73). 

Bons resultados alcançados com a aplicação do ensino coletivo: Oliveira 

(1990); Barbosa (1996); Santiago (1996); Barbosa (1998a); Figueiredo & Cruvinel 

(2001); Cruvinel & Leão (2002); Aguiar (2004); Aguiar (2004a); Ciarlo (2004); 
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Cruvinel (2004c); Ducatti (2004); Barbosa (2006c); Callegari (2006a); Cruvinel 

(2006); Moura & Cruvinel (2006); Nascimento (2006a); Nascimento (2006b); Ribeiro 

(2006); Tourinho (2006); Nascimento (2007a, p. 69 a 70); Nascimento (2007b); 

Sanchez (2007); Silva (2007); Hackbart et al. (2008); Santos (2008b); Braga & 

Dantas (2009); Camargo (2009, p. 70, p. 71 e p. 177); Cruvinel (2009); Fialho & 

Ortega (2009); Kandler (2009); Machado & Santiago (2009); Moreira (2009); Moura 

(2009); Amui & Cruvinel (2010); Anjos (2010); Borges & Cruvinel (2010); Campos 

(2010); Cenci & Presgrave (2010); Costa (2010); Dantas (2010a); Dantas (2010b); 

Dantas (2010f, p. 135 e p. 143); Dantas, Braga & Rocha (2010); Gomes (2010); 

Nascimento (2010); Ribeiro & Braga (2010); Silva (2010); Silva & Cruvinel (2010), 

Silva Sá (2010); Coutinho (2011); Jardim & Freire (2011); Alves (2012); Brito (2012, 

p. 140 a p. 144 e p. 173); Monte et al. (2012); Nascimento (2012); Pintão & Vieira 

(2012); Rodrigues (2012b); Santos et al. (2012); Silva Sá (2012); Batista (2013). 

Combinação entre ensino coletivo e ensino tutorial: Montandon (1992, 

p.43 e p. 66); Galindo (2000, p. 176); Tiago & Perdomo (2004); Tourinho (2007); 

Santos (2008b); Costa (2009), Cerqueira (2010); Cerqueira (2012a). 

Contraposição entre ensino coletivo e ensino tutorial: Montandon (1992, 

p. 52 e p. 53); Tourinho (1995, p. 3); Santiago (1996); Moraes (1997); Tourinho 

(2003); Ciarlo (2004); Borém, Lage & Coelho (2006); Montandon (2006); Nascimento 

(2007b); Tourinho (2007); Andrade (2009); Camargo (2009, p. 2); Cerqueira (2009); 

Costa (2009); Dantas (2010a); Dantas (2010f, p. 6); Pintão & Vieira (2010); Oliveira 

& Matos (2011); Santos & Vieira (2011); Brito (2012, p. 1); Rodrigues (2012); Paiva 

(2013, p. 28). 
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Definição de ensino coletivo: Montandon (1992, p. 41); Montandon (2004); 

Nascimento (2007b); Tourinho (2008); Dantas (2010a); Dantas (2010f, p. 11 e p. 12); 

Ribeiro & Braga (2010); Barbosa (2011); Oliveira & Matos (2011); Cerqueira (2012a); 

Vecchia (2012, p. 19 a p. 21);.  

Depoimento pessoal de sucesso: Galindo (2000, p. 1); Ducatti (2004); 

Nascimento (2007a, p. 64 a p. 67); Dantas (2010f, p. 90 e p. 92); Silva Sá (2010); 

Ferreira (2012); Tamonte & Grubisic (2012). 

Desvantagens do ensino coletivo: Montandon (1992, p. 25); Santiago 

(1996); Galindo (2000, p. 59); Tiago & Perdomo (2004); Amui & Cruvinel (2010); 

Caetano (2010); Campos et al. (2010); Costa (2010); Dantas (2010f, p. 14); Pintão & 

Vieira (2010); Jardim & Freire (2011); Alves (2012); Leme & Brito (2012); Pereira 

(2012). 

Discriminação com o ensino coletivo: Santiago (1996); Galindo (2000, p. 

46); Borém, Lage & Coelho (2006); Costa (2010); Rodrigues (2012a); Rodrigues 

(2012b). 

Dúvidas sobre a viabilidade da utilização do ensino coletivo: Montandon 

(2004); Tiago & Perdomo (2004); Montandon (2006); Tourinho (2007); Cerqueira 

(2009); Alves (2012); Aragão & Arado (2012).  

El Sistema: Sanchez (2007). 

Ensino coletivo e alunos com necessidades especiais: Coutinho (2011); 

Ferreira & Scarambone (2011); Santos et al. (2012); Paiva (2013, p. 31 e p. 52); 

Paiva, DeFreitas & Silva (2013). 
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Ensino coletivo e contextos não formais: Tourinho (2006); Santos (2007); 

Cruvinel (2008); Dantas (2008); Tourinho (2008); Andrade (2009); Fernandes (2009); 

Moreira (2009); Amui & Cruvinel (2010); Dantas (2010f, p. 63 et seq.); Gomes 

(2010); Benedetti (2011); Santos & Vieira (2011); Leme (2012); Leme & Brito (2012); 

Montandon & Scarambone (2012); Simões (2012).  

Ensino coletivo e cursos universitários: Tourinho (1995, p. 26); Barbosa 

(1998b); Corrêa (2001); Barbosa (2003); Aguiar (2004); Tourinho (2004a); Tanaka 

(2006); Silva (2007); Trindade (2007); Silva (2008); Camargo (2009); Braga & 

Dantas (2009); Costa (2009); Anjos (2010); Batista (2010); Dantas (2010f, p. 63 et 

seq.); Gomes (2010); Reis (2010); Ângelo (2011); Ferreira & Scarambone (2011); 

Salles & Silva (2011); Torres (2011); Torres & Weichselbaum (2011); Veber, 

Fagundes & Silva (2011); Vieira Jr. (2011); Alves (2012); Alves & Martin (2012); 

Amstalden (2012); Brum (2012); Montandon & Scarambone (2012); Nascimento et 

al. (2012); Pereira (2012); Salles & Silva (2012); Vasconcelos & Braga (2012); Vieira, 

Falcão & Silva (2012). 

Ensino coletivo e democratização cultural: Peixoto (1990); Dias (1993, p. 

10); Ciarlo (2004); Ortins, Cruvinel & Leão (2004); Barbosa (2006b); Cruvinel (2006); 

Nascimento (2007); Sanchez (2007); Tourinho (2007); Cruvinel (2008); Santos 

(2008a); Andrade (2009); Cerqueira (2009); Costa (2009); Cruvinel (2009a); Cruvinel 

(2009b); Dantas (2009); Fialho & Ortega (2009); Kandler (2009); Moreira (2009); 

Amui & Cruvinel (2010); Cabral & Vieira (2010); Gomes (2010); Pintão & Vieira 

(2010); Ribeiro & Braga (2010); Silva & Cruvinel (2010); Batista (2011a); Aragão & 

Arado (2012); Cerqueira (2012); Moniz & Vieira (2012); Monte (2012); Rodrigues 
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(2012a); Rodrigues (2012b); Santos & Vieira (2012); Tamonte & Grubisic (2012); 

Zanetini & Borges (2012). 

Ensino coletivo e diversidade cultural: Tiago & Perdomo (2004); Sanchez 

(2007); Cruvinel (2008); Costa (2009); Fialho & Ortega (2009); Barbosa (2010); 

Caetano (2010); Barbosa (2011); Barbosa (2012); Moniz & Vieira (2012); Tamonte & 

Grubisic (2012). 

Ensino coletivo e ensino à distância: Braga (2006); Braga & Ribeiro (2009); 

Moura (2009); Ribeiro & Braga (2010); Salles & Silva (2011); Salles & Silva (2012). 

Ensino coletivo e estágio supervisionado: Callegari (2006b); Cruvinel 

(2008); Silva (2009); Campos (2010); Ferreira & Scarambone (2011).  

Ensino coletivo e Filosofia Praxial: Montandon (1992); Tourinho (2004a); 

Barbosa (2006a); Callegari (2006b); Joly, Gohn & Joly (2006); Vecchia (2006); 

Sanchez (2007); Tourinho (2007); Santos (2008a); Andrade (2009); Cerqueira 

(2009); Costa (2009); Cruvinel (2009b); Fialho & Ortega (2009); Kandler (2009); 

Barbosa (2010); Cabral (2010); Caetano (2010); Campos (2010); Barbosa (2011); 

Benedetti (2011); Ferreira & Scarambone (2011); Santos & Vieira (2011); Aragão & 

Arado (2012); Ferreira (2012); Nascimento et al. (2012); Pintão & Vieira (2012); 

Rodrigues (2012); Santos & Vieira (2012a); Santos & Vieira (2012b); Tamonte & 

Grubisic (2012); Vecchia (2012b, p. 6); Zanetini & Borges (2012). 

Ensino coletivo e Jean Piaget: Brito (2012, p. 55 et seq.). 

Ensino coletivo e Lei 11.769: Cruvinel (2008); Cerqueira (2009); Santos 

(2010); Silva Sá (2010); Brito (2012, p. 85); Santos, W. R. (2012b); Alves (2012); 
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Barbosa (2012); Brito (2012, p. 29); Ferreira (2012); Mertzig et al. (2012); Santos & 

Vieira (2012a); Santos (2013a).  

Ensino coletivo e PCN: Queiroz & Cruvinel (2010); Barbosa (2011); Santos 

(2013a). 

Ensino coletivo e teoria da aprendizagem (Gordon): Oliveira (2011). 

Ensino coletivo e teoria da aprendizagem (Hargreaves): Brito (2012, p. 69 

a 72). 

Ensino coletivo e teoria da aprendizagem (Piaget): Brito (2013). 

Ensino coletivo e teoria da complexidade (Morin): Cruvinel (2009); Amui 

(2010); Santos, W. R. (2011b); Santos (2013a). 

Ensino coletivo e teoria espiral e CLASP (Swanwick): Montandon (1992); 

Barbosa (2006a); Borém, Lage & Coelho (2006); Callegari (2006b); Vecchia (2006); 

Alves (2007); Nascimento (2007a, p. 48 a 50); Nascimento (2007b); Ramos & Marino 

(2007); Sanchez (2007); Santos (2008a); Santos (2008b); Fernandes (2009); 

Barbosa (2011); Coutinho (2011); Ferreira & Scarambone (2011); Vieira Jr. (2011); 

Brito (2012, p. 65 a 69); Izaias & Berg (2012); Leme (2012); Vecchia (2012b, p. 6); 

Brito (2013); Santos (2013a).  

Ensino coletivo e terceiro setor: Barbosa (2003); Callegari (2006a); 

Callegari (2006b); Cruvinel (2008); Tourinho (2008); Andrade (2009); Amui & 

Cruvinel (2010); Borges & Cruvinel (2010); Dantas (2010d); Dantas (2010f, p. 63 et 

seq.); Gaulke & Louro (2010); Silva & Cruvinel (2010); Vecchia & Barbosa (2011); 

Grubisic (2012); Leme (2012); Tamonte & Grubisic (2012); Batista (2013).  
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Ensino coletivo e transformação social: Moura & Cruvinel (2006); Sanchez 

(2007); Cruvinel (2008); Tourinho (2008); Cruvinel (2009b); Amui & Cruvinel (2010); 

Borges & Cruvinel (2010); Dantas (2010a), Dantas (2010b); Ribeiro & Braga (2010); 

Silva (2010); Silva & Cruvinel (2010); Silva Sá (2010); Brito (2011); Santos, W. R. 

(2011b); Santos & Vieira (2011); Aragão & Arado (2012); Ferreira (2012); Santos & 

Vieira (2012a). 

Ensino coletivo e valorização da cultura nacional: Tourinho (2003); 

Barbosa (2006a); Barbosa (2006b); Froehner (2007); Sanchez (2007); Kandler 

(2009); Pfützenreuter & Vasconcelos (2012).  

Ensino coletivo e Vigostsky (ZDP): Braga & Dantas (2009); Cruvinel (2009); 

Fernandes (2009); Moreira (2009); Dantas (2010e); Dantas, Braga & Rocha (2010);  

Dantas (2011); Grubisic (2012); Izaias & Berg (2012); Tamonte & Grubisic (2012). 

Entrevistas, observações e questionários: Tourinho (1995, p. 51 e p. 70); 

Corrêa (2001); Figueiredo & Cruvinel (2001); Cruvinel (2003a); Sccogin (2003); 

Ducatti (2004); Ortins, Cruvinel & Leão (2004); Cruvinel (2006); Moura & Cruvinel 

(2006); Nascimento (2006a); Nascimento (2006b); Queiroz & Ray (2006); Vecchia 

(2006); Vecchia (2008, p. 65); Martins (2008); Costa (2009); Arantes (2010); Borges 

& Cruvinel (2010); Cabral & Vieira (2010); Dantas (2010a), Dantas (2010b); Dantas 

(2010f, p. 9 e p. 56); Moreira (2010); Nascimento (2010); Pintão & Vieira (2010); 

Santos (2010); Silva (2010); Silva & Cruvinel (2010); Brito (2011); Costa & Costa 

(2011); Dantas (2011); Salles & Silva (2011); Santos, C. P. (2011); Santos, W. R. 

(2011a); Santos, W. R. (2011b); Santos & Vieira (2011); Torres (2011); Vecchia & 

Barbosa (2011); Brito (2012, p. 7, p. 85 e p. 121 a p. 126); Moniz & Vieira (2012); 

Monte et al. (2012); Santos (2012); Santos & Vieira (2012); Simões (2012); Tamonte 
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& Grubisic (2012); Vecchia (2012b, p. 67); Zanetini & Borges (2012); Batista (2013); 

Paiva (2013, p. 62); Paiva, DeFreitas & Silva (2013); Santos (2013); Simões (2013). 

Estudo de caso: Braga & Dantas (2009); Dantas (2009); Arantes (2010); 

Caetano (2010); Dantas (2010a); Dantas (2010b); Dantas (2010f, p. 9, p. 52 e p. 54); 

Santos (2010); Brito (2011); Dantas (2011); Queiroz (2011); Santos (2011); Santos & 

Vieira (2011); Alves & Martin (2012); Brito (2012, p. 85); Gonçalves (2012); Grubisic 

(2012); Leme & Brito (2012); Monte et al. (2012).  

Etnografia: Grubisic (2012); Tamonte & Grubisic (2012). 

Formação de professores para o ensino coletivo: Montandon (1992, p. 68, 

p. 69 e p. 72); Barbosa (1998b); Galindo (2000, p. 46); Barbosa (2003); Tourinho 

(2003); Cruvinel (2004b); Montandon (2004); Santos (2004); Tourinho (2004a); 
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CAPÍTULO II 
 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Da natureza e valor da educação musical  

Uma das questões estruturais da educação musical está vinculada à definição 

de funções e valores que a disciplina assume na formação do ser humano. Este 

assunto é de fundamental importância na condução de trabalhos na área, na 

orientação de políticas públicas educacionais e, até mesmo, na defesa e na 

justificativa para a adoção da matéria nos currículos escolares. Por este motivo, 

historicamente, muitos pedagogos se debruçaram sobre o assunto, realizando 

pesquisas e produzindo textos, nos quais é possível perceber que os valores da 

música e, consequentemente, da educação musical, se transformam de acordo com 

o desenvolvimento e o pensamento de cada sociedade e de cada época. Assim, 

concluíram que tanto a música, quanto a educação musical assumem papéis mais 

ou menos centrais ou de maior ou menor importância, de acordo com as crenças, 

costumes e valores de cada sociedade.  

Bennet Reimer trata desse assunto logo no início de seu livro A philosophy of 

music education:  

Este livro baseia-se em uma única premissa, fundamental que deve 
ser dita no início, porque tudo que se segue destina-se a explicar o 
seu significado e sua aplicabilidade. A premissa é que a natureza 
essencial e o valor da educação musical são determinados pela 
natureza e valor da arte da música [...]. O caráter especial da 
educação musical é uma função do caráter especial da arte da 
música em si. Na medida em que possamos apresentar uma 
explicação convincente sobre a natureza da arte da música e o valor 
da música na vida das pessoas, seremos capazes de apresentar um 
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retrato convincente da natureza da educação musical e seu valor 
para a vida humana (REIMER, 1989, p. 1)87. 

A mesma questão é abordada por David Elliott no livro Music Matters, e, 

embora saibamos das divergências entre suas propostas e as de Reimer, podemos 

perceber que neste assunto específico existe perfeita concordância entre os autores:  

As premissas deste livro são duas. A primeira é que a natureza da 
educação musical depende da natureza da música. A segunda é que 
a importância da educação musical depende da importância da 
música na vida humana. Em outras palavras, o caminho mais 
razoável para explicar a natureza e o valor da educação musical é 
começar com uma explicação sobre a natureza e o significado da 
música. Se conseguirmos desenvolver um conceito convincente do 
que a música é e por que é importante, nós poderemos oferecer uma 
explicação razoável do que a educação musical é e por que é 
importante. (ELLIOTT, 1995, p. 12)88. 

Marisa Fonterrada em seu livro De tramas e fios, também aborda o assunto, 

ressaltando a importância de se discutir a educação musical como decorrência dos 

hábitos, valores, condutas e visão de mundo de cada sociedade e período, 

afirmando que “no Brasil este tipo de reflexão é importante, pois, via de regra, não 

ocupa os espaços de discussão acerca do ensino da música” (FONTERRADA, 

2005, p. 10). Assim como os demais autores, a professora também chama atenção 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 This book is based on a single, fundamental premise that must be stated at the outset because 

everything that follows is designed to explain its meaning and its applicability. The premise is that the 
essential nature and value of music education are determined by the nature and value of the art of 
music. Other important determinants, such as the growth stages through which children pass, the 
functions of education in our society, and the many ways teachers teach and students learn, apply 
equally to all school subjects. The special character of music education is a function of the special 
character of the art of music itself. To the degree we can present a convincing explanation of the 
nature of the art of music and the value of music in the lives of people, to that degree we can present 
a convincing picture of the nature of music education and its value for human life.    

88 The premises of this book are two. The first is that the nature of music education depends on the 
nature of music. The second is that the significance of music education depends on the significance 
of music in human life. In other words, the most reasonable way to explain the nature and value of 
music education is to begin with an explanation of the nature and significance of music. If we can 
develop a cogent concept of what music is and why it matters, we can offer a reasonable 
explanation of what music education is and why it matters. 
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para a importância de refletirmos sobre tal questão, para que possamos definir 

estratégias e filosofias a serem aplicadas no ensino musical:   

Como a necessidade de refletir a respeito da prática e da função da 
música nem sempre é clara aos professores de música, muito do que 
existe em educação musical não se apresenta, na verdade, como 
musical ou artístico, mas, antes, como forma de lazer e 
entretenimento para alunos e a comunidade, sem sequer tocar na 
ideia de música como forma de conhecimento. (FONTERRADA, 
2005, p. 12). 

A professora discute ainda a importância dada à música e, 

consequentemente, à educação musical nos vários períodos e locais, e como essa 

importância ou como o lugar que a música teve dentro de determinadas sociedades 

foram alterados pela visão de mundo da época. “Ver-se-á que, em cada época, os 

valores, a visão de mundo, os modos de conceber a ciência dão suporte à prática 

musical, à ciência da música e à educação musical” (FONTERRADA, 2005, p. 17). 

Considerando esta ideia, podemos perceber que o modo como as diversas 

sociedades veem o mundo, a música e, consequentemente, a educação musical é 

que vai definir o seu papel dentro do contexto social; foi assim nos vários períodos 

da história da civilização ocidental, com a música assumindo diferentes papéis, 

dentre eles o de realizar a educação e a formação do caráter, de ciência matemática 

e a intermediação entre Deus e os homens. 

2.2 A propósito de um novo paradigma 

A partir dessa premissa é que a fundamentação teórica deste trabalho 

começa a ser delineada, isto é, a ciência e a pesquisa trabalham na atualidade com 

uma mudança de paradigma, pois estamos atravessando (ou já atravessamos) um 

período de transição onde o pensamento linear, cartesiano, cede espaço para novas 
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maneiras de conceber o mundo, como o pensamento sistêmico e o pensamento 

complexo. Acerca dessa mudança Maria Cândida Moraes afirma que já no final do 

século XIX a visão mecanicista que vê o mundo a partir do paradigma cartesiano-

newtoniano começa a perder sua importância na explicação dos fenômenos 

naturais. Tal fato caracteriza uma mudança, uma ruptura entre dois mundos: o 

moderno e o contemporâneo:  

As descobertas relacionadas à Teoria da Relatividade e à Teoria 
Quântica acabaram de esfacelar os principais conceitos da visão de 
mundo cartesiana e da mecânica newtoniana relacionados à noção 
de espaço e tempo absolutos, às partículas sólidas elementares, à 
objetividade científica, à causalidade e à separatividade, fazendo 
com que nenhum destes conceitos pudesse sobreviver às novas 
descobertas da física. (MORAES, 1996, p. 60). 

Por volta de 1937, o biólogo Ludwig von Bertalanffy estabelece as bases da 

teoria dos sistemas, colaborando dessa forma para a consolidação de um novo 

paradigma científico que, a partir de 1950, expandiu-se para as mais diferentes 

áreas. Gotzon Ibarretxe afirma que “a chamada teoria geral dos sistemas constitui 

um dos esforços mais importantes para unir os diversos campos do conhecimento 

científico em uma nova visão de mundo” (IBARRETXE, 2006, p. 13)89.  

O fato é que a teoria dos sistemas representa uma perspectiva ampla 
que transcende em muito os problemas e necessidades tecnológicas, 
uma mudança que tornou-se necessária à ciência em geral, em toda 
a gama de disciplinas que vão desde a física e a biologia às ciências 
sociais e comportamentais e até mesmo à filosofia. Com diferentes 
graus de sucesso e precisão, intervém em vários domínios e anuncia 
uma nova visão de mundo que terá repercussões consideráveis 
(BERTALANFFY, 1976, p. vii-viii)90. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 La denominada teoría general de sistemas constituye uno de los esfuerzos más importantes por 

aunar los diversos ámbitos del conocimiento científico dentro de una nueva visión del mundo. 
90 Es el hecho de que la teoría de los sistemas representa un amplio punto de vista que transciende 

grandemente los problemas e los requerimientos tecnológicos, una reorientación que se ha vuelto 
necesaria en la ciencia en general, en toda la gama de disciplinas que va de la física y la biología 
a las ciencias sociales y del comportamiento y hasta a la filosofía. Con distintos grados de éxito y 
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O assunto é apresentado de uma maneira bastante didática por Edgar Morin, 

ao explicar que, na segunda metade do século XX, a ideia sistêmica começou a 

minar a validade de um conhecimento reducionista:  

Formulada por Bertalanffy, ao longo dos anos 50, a teoria geral dos 
sistemas, que parte do fato de que a maior parte dos objetos da 
física, da astronomia, da biologia, da sociologia, átomos, moléculas, 
células, organismos, sociedades, astros, galáxias formam sistemas, 
ou seja, conjuntos de partes diversas que constituem um todo 
organizado, retomou a ideia, frequentemente formulada no passado, 
de que um todo é mais que o conjunto das partes que o compõem 
(MORIN, 2011, p. 26). 

2.3 Edgar Morin e o Pensamento Complexo 

É sob esta perspectiva que o presente trabalho foi desenvolvido; portanto, é 

recomendável utilizar um dos principais autores que tratam do assunto para sua 

fundamentação. Desta maneira, com relação à definição de um paradigma ou uma 

visão geral, ou ainda como um pano de fundo para o desenvolvimento da tese, o 

autor escolhido foi Edgard Morin91, que a partir das concepções de Bertalanffy e de 

outros pesquisadores92, propõe o pensamento complexo – uma maneira de pensar e 

perceber o mundo, que tenta abandonar a visão simplificadora buscada pela ciência 

desde o século XVII, procurando realizar uma abordagem muito mais profunda, 

capaz de lidar com as realidades que nos são apresentadas nos dias de hoje. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de exactitud, interviene en varios dominios y anuncia una nueva visión del mundo que tendrá 
repercusiones considerables.  

91 Edgar Morin, nasceu em Paris, em 8 de julho de 1921. Pesquisador emérito do Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS). Formado em Direito, História e Geografia, realizou estudos em 
Filosofia, Sociologia e Epistemologia. É considerado um dos pensadores mais importantes dos 
séculos XX e XXI e um dos principais pensadores sobre a complexidade. 

92  Apenas como exemplo cito: Magoroh Maruyama (atua em vários campos como: psiquiatria, 
filosofia, sociologia e cibernética); Erwin Schrodinger (físico teórico) e John von Neumann (atua na 
cibernética, matemática, economia, entre outros assuntos).  
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[…] existe inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave 
entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, 
compartimentados e, de outro, as realidades ou problemas cada vez 
mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, 
transnacionais, globais e planetários. Nessa inadequação tornam-se 
invisíveis o contexto, o global, o multidimensional, o complexo [...] 
(MORIN, 2007, p. 36). 

A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e 
reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, 
fraciona os problemas, separa o que está unido, torna 
unidimensional o multidimensional. É uma inteligência míope que 
acaba por ser normalmente cega (Ibid., p. 43). 

Os conceitos de Edgar Morin funcionarão como um prisma para que 

possamos observar e trabalhar com os problemas musicais, pedagógicos e técnicos 

que estarão em estudo, sendo que alguns desses conceitos, tais como os de 

concepção de interdisciplinaridade; de abandono da fragmentação e do 

reducionismo; e o reconhecimento dos princípios de incompletude e de incerteza, 

serão utilizados como guias neste trabalho. É a partir de tal ótica que se propõe a 

análise de propostas voltadas à educação musical e ao ensino coletivo, e é por este 

caminho que procurar-se-á explicar o sistema didático proposto no seu todo e nos 

seus limites. 

Desse modo, portanto, é possível contemplar visões díspares no trabalho sem 

entrar em contradição, ou melhor, aceitando a própria contradição como elemento 

do processo, pois: 

na visão clássica, quando surge uma contradição num raciocínio, é 
um sinal de erro. É preciso dar marcha à ré e tomar um outro 
raciocínio. Ora, na visão complexa, quando se chega por vias 
empírico-racionais a contradições, isto não significa um erro, mas o 
atingir de uma camada profunda da realidade […] (MORIN, 2011, p. 
68); 

assim como, também, encontrar resultados que proponham mais uma e não a única 

ou a melhor maneira de desenvolver a educação musical nas escolas. Morin nos 

oferece uma proposta árida, já seja por não encontrarmos mais as certezas do 



! 107!

pensamento cartesiano; mas, ao mesmo tempo, nos apresenta uma visão de mundo 

muito mais compatível com nossa realidade, incluindo, nessa observação, as 

incertezas:  

Não podemos escapar de um princípio de incerteza generalizada. 
Assim como na microfísica o observador perturba o objeto, que 
perturba sua percepção, do mesmo modo as noções de objeto e de 
sujeito são profundamente perturbadas uma pela outra; cada uma 
abre uma brecha na outra (MORIN, 2011, p. 43), 

e as diferentes possibilidades e escolhas que fazemos a cada dia, e que também 

são feitas nesta tese e em nosso próprio trabalho de ensino musical dentro das 

escolas, e que são apenas modos de ver o mundo, uma das várias possibilidades, 

um dos vários ângulos ou pontos de vista possíveis para observar, analisar e 

estudar uma questão. 

2.4 David Elliott e a Filosofia Praxial 

Quando sabemos como fazer algo com competência, com 
proficiência, ou habilmente, nosso conhecimento não é manifestado 
verbalmente, mas praticamente. Durante a ação contínua de cantar 
ou tocar instrumentos nosso conhecimento musical está em nossas 
ações; nossos pensar e saber musicais estão em nossos realizar e 
fazer musicais (ELLIOTT, 1995, p. 56)93. 

Trabalhando num nível mais específico, especialmente ligado aos princípios 

filosóficos da educação musical, a fundamentação da tese utilizará como orientação 

teórica a Filosofia Praxial de David Elliott, obra que apresenta uma proposta de 

ensino que privilegia a musicalidade e é baseada no fazer musical, o que poderia ser 

traduzido como música prática. De acordo com essa ideia, o contato com a música e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 When we know to do something competently, proficiently, or expertly, our knowledge is not 

manifested verbally but practically. During the continuous actions of singing or playing instruments 
our musical knowledge is in our actions; our musical thinking and knowing are in our musical doing 
and making.!
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seus conceitos se dá por meio da prática, dos procedimentos de fazer música e é 

por meio dessa realização que o aluno é levado à contextualização e compreensão 

dos conteúdos musicais: “Nesta visão praxial, fazer música é algo inerentemente 

valioso. Executar, improvisar, compor, arranjar, reger, são atividades que se valem 

por si mesmas” 94 (ELLIOTT, 1995, p. 121).  

Viviane Beineke descreve o conceito praxial da seguinte maneira: 

A questão fundamental nessa proposta filosófica é que há diversas 
práticas musicais e cada uma dessas práticas é o pivô das 
compreensões e ações dos músicos que são “práticos” dessa 
prática. Como resultado, cada prática musical produz “música” no 
senso de tipos específicos de composições, arranjos, improvisações 
ou performances. Dessa forma, práticas musicais específicas 
ocorrem em estilos musicais específicos, que não podem ser 
desvinculados do seu contexto social, artístico e ético. Colocando a 
música dessa forma, como essencialmente procedimental, fazer 
música é uma questão de conhecer como construir padrões sonoros-
musicais em relação a tradições de práticas musicais particulares, 
incluindo a audição musical, que também é uma forma de 
conhecimento procedimental, com a diferença de que o processo 
ocorre internamente (BEINEKE, 1999, p. 120). 

Já David Elliott descreve o conceito praxial:  

A visão praxial sugere que o processo de desenvolvimento da 
musicalidade é um tipo particular de aprendizagem durante o qual os 
alunos podem se envolver e aprender a partir de sua participação. As 
chaves para este processo direcionam a atenção para a resolução 
progressiva de problemas musicais, reflexão crítica, com a geração 
criativa e seleção de ideias musicais. Implícito em todos estes 
processos é o requisito mais amplo que todos os alunos de música 
estão engajados em projetos ricos e desafiadores de fazer música 
em situações de sala de aula que são deliberadamente organizadas 
como aproximações semelhantes às práticas musicais reais 
(ELLIOTT, 1995, p. 13) 95. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 In the praxial view, music making is inherently valuable. Performing, improvising, composing, 

arranging, conducting - all are worth doing for the doing. 
95 The praxial view suggests that the process of developing musicianship is a particular kind of 

learning process that students can engage in and learn how to employ themselves. The keys to 
this process are targeting attention, progressive musical problem-solving, problem-finding, musical 
problem reduction, critical reflection, and the creative generation and selection of musical ideas. 
Implicit in all these processes is the broader requirement that all music students be engaged in rich 



! 109!

Na proposta praxial o envolvimento do aluno com a música se dá por meio de 

cinco atividades práticas: execução, improvisação, composição, arranjo e regência. 

É possível perceber que dentro de uma orientação de ensino coletivo de 

instrumentos de cordas (EMCIA), como a que é sugerida neste trabalho, essas 

práticas são perfeitamente viáveis e podem oferecer uma completa realização 

educacional, musical e artística, assim como podem se constituir como importante 

ferramenta de trabalho para educadores musicais, especialmente os que atuam na 

educação escolar regular. 

Em seu livro Music Matters (1995), Elliott apresenta por diversas vezes 

assuntos que podem ser relacionados ao ensino coletivo e ao EMCIA, sempre 

utilizando o processo como um exemplo onde a musicalidade pode ser desenvolvida 

positivamente: “Um currículo que incorpore as práticas musicais tende a ser 

altamente motivador (para alunos e professores). Os alunos são fisgados pelo 

prazer e excitação que rodeia seus esforços para fazer ‘música real’ artística e 

criativamente”96 (ELLIOTT, 1995, p. 270).  

O pensamento do autor é amplamente exposto e discutido no decorrer do 

livro e, por este motivo, o texto torna-se sólida fundamentação para o 

desenvolvimento da presente tese. Nos próximos tópicos alguns destes assuntos 

serão abordados, com a finalidade de esclarecer e explicitar estas correlações. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
and challenging music-making projects in classroom situations that are deliberately organized as 
close approximations of real musical practices. 

96 The music curriculum-as-practicum tends to be highly motivating (for students and teachers). 
Students get caught up in the enjoyment and excitement that surrounds their efforts to make “real 
music” artistically and creatively. 
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2.4.1 A importância dos fundamentos filosóficos para a educação musical 

A importância de uma opção filosófica para a fundamentação de um trabalho 

teórico, ou prático, dentro da Educação Musical é justificada pelo próprio autor:  

A filosofia é como um mapa e fazer filosofia é como fazer um mapa. 
Um mapa fornece uma visão global de um território. Ele nos ajuda a 
decidir para onde ir e como chegar lá. Como um bom mapa, uma boa 
filosofia pode mostrar-nos as melhores rotas para os nossos destinos 
com base em considerações cuidadosas do território que queremos 
atravessar, além de nos apontar para destinos os quais nunca 
consideramos [...]97 (ELLIOTT, 1995, p. 9) 

No entanto, o autor chama atenção para os limites dessa opção, pois assim 

como um mapa não pode nos dar a experiência de viver em uma determinada 

região, uma filosofia da educação musical não irá nos levar à resolução de todos os 

problemas que surgirão em sala de aula. “[…] mesmo a melhor filosofia não poderá 

nem deverá prever ou descrever todas as contingências em cada situação de 

ensino-aprendizagem”98 (ELLIOTT, 1995, p. 10) e conclui: “A aplicação de uma 

filosofia para a situação prática não é um processo passivo de realizar sugestões, é 

um processo de fazer perguntas sobre aspectos práticos com orientação 

fundamentada em princípios críticos”99 (Ibid., p.10). 

A partir de tais colocações é possível perceber que as propostas filosóficas 

são fundamentais na construção do caminho para o trabalho do educador musical, 

mas as decisões diárias da sala de aula, a resolução dos problemas, as escolhas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97  A philosophy is like a map, and doing philosophy is like map making. A map provides a 

comprehensive overview of a territory: It gives us our bearings. It helps us decide where to go and 
how to get there. Like a good map, a good philosophy can show us the best routes to our 
destinations based on careful considerations of the territory we want to travel. It may also point us 
to routes and destinations we never considered. 

98 […] even the best philosophy cannot be expected to predict or describe every contingency in every 
teaching-learning situation. 

99 The application of a philosophy to a practical situation is not a passive process of carrying out 
suggestions; it is an active process of asking questions about practicalities with the guidance of 
critically reasoned principles. 
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dentro das várias opções cabem ao professor. Comparada com a opção pela 

construção de receitas prontas, esta pode não ser a escolha mais fácil, mas 

seguramente apresentará mais resultados quando dúvidas e problemas começarem 

a surgir. Elliott afirma que a construção e a manutenção de uma filosofia, numa rede 

crítica fundamentada de conceitos e crenças sobre a natureza da educação musical, 

requerem estratégias de pensamento crítico e uma disposição pessoal para a 

utilização destas estratégias continuamente. Mas que isso pode ser perturbador por 

não haver garantias de que a busca por respostas razoáveis seguirá por caminhos 

familiares ou reforçarão velhas crenças (ELLIOTT, 1995, p. 11). 

2.4.2 Justificando a Filosofia Praxial 

A Filosofia Praxial procura levar o aluno para o centro das atividades musicais 

e considera que a prática é o caminho mais adequado para apresentar aos alunos 

os conceitos musicais a serem transmitidos. Isso não quer dizer que pontos de 

referência inexistam, exemplos musicais que podem assumir diversas formas e 

devem ser utilizados para ancorar e funcionar como modelos ou elementos 

inspiradores. “Este tipo de rede ajuda a induzir os estudantes de música em culturas 

musicais, ligando-os com outros especialistas e profissionais”100 (Ibid., p. 266). 

Todo o trabalho concentra-se em transformar o currículo da escola num 

currículo reflexivo, que busque o desenvolvimento da musicalidade e para isso Elliott 

acredita que “a maneira mais razoável e eficaz para desenvolver a musicalidade de 

todos os estudantes de música é estruturar situações de ensino de música como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 This kind of networking helps to induct music students into music cultures by connecting them with 

other experts and peer practitioners. 
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modelos criteriosos de genuínas práticas musicais” 101  (ELLIOT, 1995, p. 269). 

Introduzir os alunos em situações musicais reais e práticas será o caminho natural 

da aprendizagem, pois aprender uma prática é iniciar-se nas tradições, convenções, 

restrições, idiomas e sistemas de uma comunidade de praticantes. 

O autor também chama atenção para a questão da motivação, tanto dos 

alunos quanto dos professores. É evidente que o ato de fazer música coletivamente 

e dentro de práticas estruturadas e contextualizadas traz grande satisfação para o 

aluno, consequentemente criando vínculo e envolvimento que perduram por toda a 

sequência da vida. Elliott ressalta que isto não é uma ideia absolutamente nova e 

tampouco uma surpresa, pois as características essenciais do currículo reflexivo 

musical estão expostas em muitos programas escolares coral e instrumental, como 

em Kodály, Orff e Suzuki. (Ibid., p. 271). 

Além da motivação, outros valores fundamentais são beneficiados com a 

realização de práticas musicais reais, a musicalidade, o autoconhecimento, o 

autocrescimento, a autoestima e o prazer102. “Nesta visão, a musicalidade não é 

apenas uma forma refinada de conhecimento, é uma fonte única de um dos tipos 

mais importantes de conhecimento que os seres humanos podem alcançar: o 

autoconhecimento”103 (Ibid., p. 297). 

Finalmente, o autor, um entusiasta dos esportes de inverno, utiliza um 

precioso exemplo, não musical, para exemplificar a questão:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 The most reasonable and effective way to develop the musicianship of all music students is to 

structure music teaching situations as judicious models of genuine musical practices. 
102 Ou fluxo, como sugere Csikszentmihalyi. CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. Fluir. Relógio d´Água: 

Lisboa, 1990. 395p. 
103 In this view, musicianship is not only an exquisite form of knowledge, it is a unique source of one of 

the most important kinds of knowledge humans can achieve: self-knowledge. 
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O esquiador novato não começa com palestras verbais sobre esqui, 
ou com movimentos atomísticos, padrões isolados ou exercícios não 
contextuais. Sua prática de esqui é autêntica e holística. É muito 
menos sofisticado que o padrão olímpico, mas o novato está 
esquiando, ele não está fazendo algo fundamentalmente diferente 
em espécie que o especialista. Desde o início o novato está 
vinculado a uma situação real de esqui que permite que ele ou ela 
alcance prazer muito cedo, por meio de um contexto 
cuidadosamente planejado (ELLIOT, 1995, p. 279-80)104. 

Outra questão levantada por Elliott é de fundamental importância na 

orientação filosófica do presente trabalho. Trata-se da mentalidade difundida no 

ocidente de que a música é uma matéria destinada apenas a estudantes especiais 

com capacidade, talento e habilidades específicas. Um mito criado no romantismo e 

que, segundo o autor, serve às conveniências de políticos e administradores, pois ao 

criar o mito do talento na música e colocá-lo além do alcance da maioria das 

pessoas comuns, encontra-se uma maneira de marginalizar a educação musical no 

currículo escolar e, portanto, na vida de grande parte das crianças.  

Desta forma a noção de talento serve a um propósito político; ele 
salva a educação pública de dispender uma grande quantidade de 
dinheiro que de outra forma teria de ser gasto na contratação de 
professores de música qualificados para ensinar música para todas 
as crianças, da mesma forma que espera-se que a todas as crianças 
seja ensinada a matemática ou a leitura […]. Ninguém é um gênio 
musical. Em vez disso, as pessoas nascem com capacidade de 
atenção, consciência e memória que lhes permitem aprender a 
pensar musicalmente para fazer e ouvir música de uma forma 
competente, se não eficientemente. A musicalidade é conseguida 
através do ensino e da aprendizagem de música, que não é nem 
dádiva, nem talento. Na verdade algumas pessoas parecem ter altos 
níveis de inteligência musical. Estes fatores podem permitir que 
estas pessoas desenvolvam musicalidade e criatividade mais 
profundas do que as outras. No entanto, a maioria das pessoas tem 
a inteligência musical suficientemente ampla para alcançar pelo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 The novice skier does not begin with verbal lectures about skiing or with atomistic movements, 

isolated patterns, or acontextual drills. His skiing is authentic and holistic. It is far less sophisticated 
than Olympic-level skiing, but the novice is skiing nonetheless; he is not doing something 
fundamentally different in kind than the expert. From the outset, the novice is located (situated) in a 
natural ski situation that enables him or her to achieve enjoyment very early through a carefully 
planned context. 
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menos um nível competente de musicalidade através de programas 
sistemáticos de educação musical (ELLIOTT, 1995, p. 235-6)105. 

O autor conclui o assunto colocando aos professores de educação musical a 

responsabilidade de educar não apenas aos alunos, mas também pais, 

administradores e público sobre o que é a música e sobre a importância de se fazer 

música na escola. Destaca-se, nesse ponto, o papel fundamental do educador 

(educatorship), pois é ele quem, a partir de uma sólida formação, que pode 

promover e despertar a musicalidade e criatividade dos estudantes de música. Elliott 

define como características importantes do educador o conhecimento, a flexibilidade 

e o respeito aos padrões profissionais, às necessidades dos alunos e da 

comunidade.  

Os professores de música não são meramente intermediários num 
sistema de transferência de saberes. Eles são profissionais reflexivos 
que podem [e devem] pensar e saber em ação, em relação à alta 
complexidade das situações de ensino-aprendizagem […]. 
Infelizmente, sempre haverá aqueles que se dizem educadores 
musicais, mas que não tem conhecimento do assunto 
(musicalidade). Para acomodar (ou justificar) a sua falta de 
musicalidade, os professores musicalmente iletrados, 
frequentemente reduzem o ensino e aprendizagem de música a 
pouco mais do que o trabalho de memória verbal, falsas “atividades”, 
ou espúrias “lições de valorização”, projetadas para entreter e 
acalmar os alunos (Ibid., p. 252)106. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 In this way, the talent notion serves a political purpose; it saves public education a great deal of 

money that would otherwise have to be spent hiring qualified music teachers to teach all children 
music in the same way that all children are expected to be taught math or reading […] No one is 
born musical. Instead, people are born with the capacities of attention, awareness, and memory 
that enable them to learn to think musically—to make music and listen for music competently, if not 
proficiently. Musicianship is achieved through music teaching and learning; it is neither a gift nor a 
talent. True, some people seem to have high levels of musical intelligence and high levels of 
interest in learning to make and listen for music well. These factors may enable such people to 
develop musicianship and musical creativity more deeply and broadly than others. Nevertheless, 
the vast majority of people have sufficient musical intelligence to achieve at least a competent level 
of musicianship through systematic programs music education. 

106 Music teachers are not merely intermediaries in an educational delivery system. They are reflective 
practitioners who can think-in-action and know-in-action in relation to highly complex and fluid 
teaching-learning situations […] Unfortunately, there will always be those who claim to be music 
educators but who lack the subject matter knowledge (musicianship) to warrant their claim. To 
accommodate (or justify) their lack of musicianship, musically uneducated teachers frequently 
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Elliott acredita que os professores de música, que alcançam esse patamar de 

conhecimento musical e habilidades pedagógicas, podem auxiliar o desenvolvimento 

criativo de seus alunos, exatamente por saberem quando, como e o que treinar. 

Para ele, a criatividade musical e a musicalidade são mutuamente interdependentes 

e interativas, podem e devem ser desenvolvidas simultaneamente. “Ou seja, os 

alunos que se tornam criativos, o fazem porque são regularmente levados a lutar por 

resultados criativos no curso normal de sua aprendizagem musical”107 (1995, p. 

227).   

2.4.3 Multiculturalismo 

A questão do multiculturalismo é um dos temas centrais da filosofia de Elliott, 

e este ponto também é de fundamental importância para o presente trabalho. O 

autor contrapõe seu pensamento à visão estética, isto é, a que afirma haver músicas 

melhores para serem ouvidas, tocadas ou estudadas. Ele afirma que o resultado da 

educação estética é que as chamadas músicas étnicas, populares ou comerciais são 

consideradas de menor importância ou valor que a música séria, autônoma ou de 

alta arte. Elliott chama a atenção para o papel da música como uma diversificada 

prática humana, fundamental para a constituição de identidades culturais e 

individuais. 

A utilização ou o estudo da música dentro dos contextos sociais, onde foram 

criadas ou são tocadas, pode representar um rico caminho para o desenvolvimento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
reduce music teaching and learning to little more than verbal memory work, bogus "activities," or 
spurious "appreciation lessons" designed to entertain and placate students. 

107 That is, learners who become creative do so because they are regularly required to strive for 
creative results in the normal course of their musical learning. This is how students' musical 
promise detectors develop: in concurrent (not consecutive) relation to the development of their 
musical understanding. 
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de trabalhos na educação musical. O autor acredita que ouvir ou tocar música sem 

considerar tais contextos, poderá levar à perda de um aspecto significativo que tais 

obras trazem, e cita a importância de repensarmos as práticas pedagógicas com o 

intuito de desenvolver uma apreciação musical completa, considerando que a 

música é uma prática artístico-social-cultural diversificada. 

Uma maneira eficaz de aumentar a atenção dos alunos para 
conscientizá-los da dimensão cultural-ideológica das obras musicais 
é confrontá-los com a realização de problemas musicalmente 
produtivos, improvisando, compondo, arranjando e/ou executando. 
Essa ação obriga os alunos a vivenciarem uma forma de pensar, 
acreditar e valorizar determinada música, mergulhando no significado 
dos sons de uma cultura e refletindo criticamente sobre suas 
respostas pessoais a essa cultura musical (ELLIOTT, 1995, p. 
207)108. 

Elliott afirma que a música é constituída por uma diversidade de culturas 

musicais e, portanto, é inerentemente multicultural. Assim a educação musical 

também é multicultural em essência e, por conta disso, os currículos de música 

devem ser capazes de envolver uma gama razoável de práticas musicais. Mas a 

questão vai muito além e nesse ponto os fundamentos de Elliott se aproximam mais 

ainda das premissas de Edgard Morin, o primeiro autor utilizado na fundamentação 

teórica. Pois, no entender de Elliott, o termo multicultural não significa apenas 

culturalmente diverso, ou pluralista. Mas “multicultural também tem um sentido 

valorativo. Ele conota um ideal social, uma política de apoio ao intercâmbio entre 

diferentes grupos sociais para o enriquecimento de todos, respeitando e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 An effective way to increase students' attention to and awareness of the cultural-ideological 

dimension of musical works is to confront students with musically productive problems of 
performing, improvising, composing, arranging, and/or conducting. Such active, artistic-cultural 
problem finding and solving obliges students to "live" a music culture's ways of thinking, believing, 
and valuing; immerse themselves in the meanings of a music culture's sounds as tones-for-them; 
and reflect critically on their personal responses to a music culture. 
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preservando a integridade de cada um”109  (Ibid., p. 207). Dessa forma, o livro 

recomenda que a música deve ser entendida como uma prática humana 

diversificada, caráter fundamental para a constituição das identidades culturais e 

individuais. 

No entanto, o autor chama a atenção para o fato de que, se as práticas 

musicais no dia a dia das pessoas e de cada país ou região são essencialmente 

pluralistas, esta característica não é perfeitamente transportada para as práticas 

escolares, que limitam (consciente ou inconscientemente) as atividades de seus 

alunos a uma ou duas práticas ocidentais clássicas e/ou a uma ou duas práticas 

populares ou de jazz (ELLIOTT, 1995, p. 208). 

A resolução deste problema não é fácil, mas passa principalmente pela 

capacidade de o professor contextualizar práticas musicais diferenciadas, fazendo 

com que os alunos percebam as várias dimensões que tais práticas representam 

para seus criadores. 

Aventurar-se por viver os significados artísticos, culturais e 
ideológicos de uma cultura musical desconhecida fornece aos alunos 
uma importante oportunidade de crescimento que só a assunção de 
riscos ativos pode proporcionar [...]. Tais confrontos musicais-
culturais capacitam os alunos a desenvolverem a disposição de 
considerar que, o que para eles pode parecer natural, comum e 
universal, de fato não é 110 (Ibid., p. 209). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 “multicultural” also has an evaluative sense. It connotes a social ideal; a policy of support for 

exchange among different social groups to enrich all while respecting and preserving the integrity 
of each. 

110 Venturing forth to live the artistic and cultural to live the artistic and cultural-ideological meanings of 
an unfamiliar music culture provides students with an important growth opportunity that only active 
musical risk taking can provide […]. Such musical-cultural confrontations enable students to 
develop the disposition to considerer that what may seem natural, common, and universal to them 
is not. 
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2.4.4 Concluindo Elliott 

A partir dos dados elencados acima, é possível perceber por quais razões as 

ideias de David Elliott foram escolhidas para a fundamentação deste trabalho. 

Questões essenciais como o envolvimento direto do aluno com a prática musical, 

utilizando-se da prática para a construção de conhecimentos; a importância de se 

justificar e fundamentar filosoficamente as escolhas dentro do leque de opções para 

a ação na educação musical; a importância da motivação e da satisfação no 

processo de ensino-aprendizagem; o desenvolvimento da musicalidade, do 

autoconhecimento, do autocrescimento e da autoestima e a importância de se 

considerar as questões multiculturais; todas são discutidas pelo autor e nos 

fornecem um sólido campo de fundamentos para o desenvolvimento da tese em 

questão. 

No entanto, como já foi mencionado, trata-se de uma escolha. Sempre há a 

necessidade de se fazer escolhas, e são elas que nos conduzem a diferentes locais. 

Dentro dos conceitos da complexidade, esses locais não são necessariamente 

melhores do que os outros, onde chegaríamos, se fizéssemos outras escolhas. Para 

que se elegesse a Filosofia Praxial, prescindiu-se de outros pedagogos musicais que 

defendem filosofias ou pedagogias muito, ou nem tão diferentes, mas a opção por 

estes pedagogos poderia nos levar a outras conclusões. Dentro do próprio 

Praxialismo, Elliott nos propõe escolhas, privilegiando determinadas atividades, 

dentre as cinco sugeridas, em determinados períodos ou determinados trabalhos. E 

essa é a beleza da incompletude de que nos fala Morin:  

Nova consciência começa a surgir: o homem, confrontado de todos 
os lados às incertezas, é levado em nova aventura. É preciso 
aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma época de 
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mudanças em que os valores são ambivalentes, em que tudo é 
ligado” (MORIN, 2007, p. 84). 

2.5 Joel Barbosa e a Educação Musical por meio dos métodos coletivos 

Como pudemos verificar no primeiro capítulo, o discurso do desenvolvimento 

da musicalidade e do ensino musical da música é recorrente nos autores que tratam 

do ensino coletivo e é um dos aspectos positivos apresentados por este sistema 

(CALLEGARI, 2006a; IZAIAS; BERG, 2012; SÁNCHEZ, 2007; TOURINHO, 2004; 

VECCHIA, 2006; VIEIRA JR., 2011). Esse mesmo discurso é apresentado por Joel 

Barbosa em diversos artigos relacionados ao tema, nos quais são ressaltadas as 

vantagens pedagógicas do sistema:  

O ensino coletivo de instrumentos musicais pode ser um dos meios 
mais eficientes e viáveis economicamente para inserir o ensino da 
música instrumental no ensino escolar de primeiro grau. Sua 
metodologia engloba atividades através das quais o aluno 
desenvolve a leitura musical, o domínio instrumental, a capacidade 
auditiva, as habilidades mentais e o entendimento musical. Seu baixo 
custo é devido ao simples fato de se poder ter um único professor 
ensinando uma classe de até 30 alunos de instrumentos diversos, 
em vez de pagar um professor para cada família de instrumentos 
(BARBOSA, 1996, p. 39-40). 

Barbosa destaca também as vantagens motivacionais que encontramos no 

processo: “O ensino coletivo gera um certo entusiasmo no aluno por fazê-lo sentir-se 

parte de um grupo, facilita o aprendizado dos alunos menos talentosos, causa uma 

competição saudável entre os alunos em buscar uma posição musical no grupo [...]” 

(Ibid., p. 41). 

Segundo o autor, e considerando uma abordagem interdisciplinar, outros 

campos podem ser explorados pelo trabalho do ensino coletivo de instrumentos, 

como, por exemplo, o engajamento com as questões sociais e culturais:  



!120!

“Considerando a situação social do país, acredito que um projeto de 

educação musical com fins sociais deve ter uma proposta idealista, no sentido de 

promover a libertação da opressão social e histórica em que os educandos se 

encontram” (BARBOSA, 2010, p. 55). 

Adentrando o assunto específico desta tese, Barbosa coloca a prática musical 

e em especial o ensino coletivo de instrumentos como estratégia propícia para 

desencadear o processo de descolonização do educando, pois a atividade traz 

consigo valores históricos, culturais, psicológicos e artísticos de um povo e de sua 

história (2010), e questiona o processo de colonização cultural presente até hoje na 

educação musical brasileira cujo conceito de “educação musical estética” está 

presente na prática e no ensino da música de concerto no país.  

O autor também afirma que, dentro dessa padronização estética, muitas 

tradições musicais brasileiras ainda são consideradas manifestações culturais 

inferiores: 

[...] dessa forma, o conceito estético não permite ao educando 
entender e valorizar tradições musicais de nossa cultura como elas 
realmente são – práticas humanas que trazem relações entre 
padrões musicais e valores de natureza religiosa, social, moral, 
cultural, histórica, política, psicossocial e psicológica [...] (BARBOSA, 
2010, p. 58). 

Finalmente, o autor sugere o desenvolvimento de estudos vinculados ao 

assunto proposto pela presente pesquisa, tratando da necessidade de se 

sistematizar processos de ensino coletivo de instrumentos musicais com a finalidade 

de adequá-los à legislação brasileira, atendendo às orientações apresentadas pelos 

PCN : 
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A fim de melhorar a qualidade e ampliar a abrangência do ECISP111 
no Brasil, principalmente para atender o ensino básico, há a 
necessidade de sistematizá-lo em nosso país, de maneira que 
atenda a legislação em vigor, tendo como base os PCNs. Um dos 
desafios é o tratamento a ser dado ao conceito de multiculturalismo. 
Ele já integra as políticas públicas de educação no Brasil. A LDB, Lei 
de Diretrizes e Bases, inclui legislação específica quanto ao 
reconhecimento das culturas, por exemplo, do negro e do índio 
(BARBOSA, 2011c, p. 6). 

E Barbosa apresenta questionamentos e cuidados a serem considerados em 

um possível trabalho deste tipo. Resumidamente, o autor afirma que a simples 

inclusão de melodias de uma dada cultura pode não ser o suficiente para trazê-la ao 

contexto escolar dos alunos, sendo necessário atuar mais eficazmente para 

conseguir, além da inclusão física das músicas das matrizes culturais brasileiras, 

uma verdadeira contextualização e valorização delas dentro do método, do trabalho 

e por parte dos estudantes (Ibid., p. 7). 

O autor também aborda questões fundamentais, a começar pela definição do 

próprio nome do sistema: ensino coletivo, pois neste sistema, o conceito de ensino 

transforma-se da simples transmissão de conhecimento para uma verdadeira 

construção coletiva de conhecimento. Nesse sentido, a palavra ensino pode ter 

conotação mais próxima de aprendizagem, como afirma Moraes, apresentando a 

ideia de aprendizado cooperativo, termo que pode ser muito bem aplicado ao 

processo:  

De forma geral, podemos defini-lo como uma proposta que tem como 
principal produto do aprendizado o desenvolvimento das atitudes dos 
alunos, relacionadas tanto ao aspecto musical quanto ao social [...]. 
Isto possibilita o aprendizado por descoberta, o desenvolvimento da 
reflexão, contextualização pessoal, criatividade, iniciativa e 
independência (MORAES, 1997, p. 71).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 O artigo em questão trata do Ensino Coletivo de Instrumentos de Sopros (ECISP), mas pode ser 

considerado para todo tipo de ensino coletivo. 
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Barbosa faz uma leitura semelhante quando aborda o assunto, e define o 

ensino coletivo como um contexto onde a aprendizagem “pode ser mais significativa 

devido ao fato que muitos dos conhecimentos e habilidades, musicais e não-

musicais, adquiridos coletivamente pelos alunos, nem sempre, são apenas 

ensinados pelo professor” (2011c, p. 224). 

Quanto ao termo coletivo, o autor chama atenção para a contraposição lógica 

entre o sistema tutorial e o ensino em grupo: “Já o termo ‘coletivo’ se refere ao 

formato da turma de alunos, ou seja, ao número de alunos” (BARBOSA, 2011c, p. 

223). Ou, ainda como diz Tourinho: “A necessidade de criar cursos para o ensino 

coletivo de instrumentos tem levado professores a repensar os modelos de ensino 

unicamente tutorial que vinham praticando até então” (2003, p. 51). 

A contribuição do professor Joel Barbosa continua com a discussão da 

implementação do ensino coletivo nas escolas regulares e da criação de cursos 

universitários que trabalhem na formação e qualificação de professores que possam 

atuar nestas escolas:  

O segundo item necessário para a inclusão de cursos de música 
instrumental no ensino escolar é o preparo de professores 
especializados. Para o preparo desses professores poderiam ser 
criados cursos de terceiro grau específicos, habilitações optativas em 
cursos de licenciatura em música e cursos de especializações. Estes 
preparariam os alunos para ensinar coletivamente instrumentos 
heterogêneos […] (BARBOSA, 1996, p. 46), 

e com a sistematização e produção de material didático, pois o professor já elaborou 

métodos para a utilização do sistema de ensino coletivo, trabalhos que apresentam 

o diferencial de buscar soluções vinculadas à realidade de nosso país, incluindo a 

utilização de músicas brasileiras:  

Esse método [Da Capo] foi planejado para ser o primeiro volume de 
uma coleção de três volumes: I – elementar, II – intermediário e III – 
avançado; cada volume corresponderá a um ano letivo de um curso 
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de três anos que poderá ser oferecido em paralelo a sexta, sétima e 
oitava séries do primeiro grau112. Essa coleção é um passo a mais no 
sentido de inserir música instrumental no currículo escolar (Idem, 
1997, p. 194).  

Considerando os assuntos abordados por sua produção acadêmica, a 

contribuição do professor Joel Barbosa para a fundamentação da tese será de 

grande valia, justamente por contemplar uma área pedagógica e técnica importante 

para a pesquisa e por conectar esta área diretamente às questões relacionadas à 

realidade brasileira.   

2.6 Subsídios técnicos 

Para a fundamentação das questões técnicas especificas voltadas ao ensino 

do instrumento foram utilizados dois livros o Teaching of Instrumental Music de 

Richard Colwell e Michael Hewitt e o ASTA String Currículum, publicado pela 

Associação Americana de Professores de Cordas. Estes livros ofereceram suporte 

técnico e funcionaram como referência para a fase final do processo de escrita da 

tese, quando ocorreu a confrontação entre os dados recolhidos e o modelo teórico 

pré-estabelecido (correspondência de padrões). Por meio deste processo é que foi 

possível validar os resultados alcançados. 

2.6.1 Teaching of Instrumental Music 

Esse livro é um manual para professores de música. Na primeira parte trata 

de generalidades comuns a todos os instrumentos, assim como ao trabalho do 

regente de conjuntos escolares. Entre outros assuntos são abordadas questões 

relacionadas aos objetivos do trabalho a ser realizado nos conjuntos, isto é, à 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112  Atualmente sétima, oitava e nona séries. 
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avaliação; às diversas maneiras de conseguir (recrutar) participantes para os 

grupos; às possibilidades tecnológicas que facilitam o trabalho do professor e às 

questões fisiológicas, como, por exemplo, maneiras de se posicionar ao sentar e 

segurar os instrumentos, evitar tensões e realizar exercícios preventivos e 

corretivos. 

Na parte especificamente técnica são abordados os diversos instrumentos 

que compõem uma orquestra: sopros de madeira, percussão e cordas. No caso das 

cordas são abordados os quatro instrumentos que compõem a família das cordas 

orquestrais (violino, viola, violoncelo e contrabaixo). Nas questões relacionadas a 

estes instrumentos o livro traz duas partes: a primeira trata de temas comuns a 

todos os instrumentos de cordas: um pequeno histórico; as características físicas de 

construção, como a alma, o arco, a ponte, os afinadores, a utilização de surdinas, a 

escolha das cordas. Além de fundamentos da mão esquerda e golpes de arco 

básicos e avançados. 

Também é tratada a questão da manutenção de instrumentos e do arco, e 

nesse ponto o livro fornece uma interessante lista de solução de problemas que 

podem surgir na execução destes instrumentos, desde ruídos e sons não previstos 

até problemas técnicos, como questões de digitação ou arcadas mal realizadas. 

Na parte técnica são abordadas tanto a maneira de segurar o instrumento e o 

arco, item importante para o aluno iniciante, quanto questões relacionadas aos 

movimentos das mãos, da afinação, da digitação, mudanças de posição e vibratos. 

A abordagem do livro é um pouco superficial, mas isto é compreensível, pois 

trata-se de um manual que dará noções básicas de todos os instrumentos 

orquestrais para o possível professor de música, que trabalhará com um grupo 
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instrumental. Dessa forma o livro precisa tratar de vários assuntos e de vários 

instrumentos e isso não permite um aprofundamento de cada item. Por outro lado, 

por este mesmo motivo, o livro é de bastante utilidade, pois fornece um guia básico 

para a orientação do professor que trabalha com grupos orquestrais. Um professor 

dedicado e responsável terá em mãos uma ferramenta eficiente de orientação que 

poderá auxiliá-lo em seu trabalho. 

Além disso, o livro, talvez por conhecimento de seus limites, para cada 

instrumento, indica uma extensa e útil bibliografia de referência, dividida em textos, 

estudos (nível básico, médio e avançado), vídeos instrucionais, artistas e 

compositores de destaque e endereços de websites.  

2.6.2 ASTA String Curriculum 

A Associação Americana de Professores de Cordas (ASTA)113 é a maior 

organização de professores de cordas dos EUA, e seu trabalho é difundir e dar 

suporte ao ensino de instrumentos de cordas no país, assim como promover e 

desenvolver o mercado de trabalho para esses instrumentistas. 

Em 2011, a associação publicou seu primeiro currículo nacional, que se 

destina a funcionar como padronização e normatização de referência para os 

programas escolares de música, contemplando todo o país (EUA). 

É este trabalho que também será utilizado como fundamentação para a parte 

técnica da tese; ele apresenta detalhadas instruções, oferece sequências e 

estratégias específicas de ensino, assim como diretrizes curriculares básicas e 

padrões de desempenho para avaliação dos resultados. O livro é um trabalho de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 American Strings Teachers Association. 
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fôlego e está muito bem sistematizado para atender à realidade das escolas 

americanas, que vivem uma situação totalmente diferente do ensino musical nas 

escolas brasileiras. Portanto, este fator deve ser levado em conta para que a 

utilização da obra, na tese, não seja prejudicial. Tomados os devidos cuidados 

relacionados com esta questão, o ASTA Curriculum será de grande valia para a 

fundamentação da tese. 

Resumidamente, ele apresenta uma grande divisão em três diferentes 

aspectos (BENHAM, et al., 2011, p. 17-9):  

a) habilidades e conhecimentos relacionados à performance: são habilidades e 

conhecimentos técnicos necessários para executar fisicamente o instrumento, 

como forma de segurar o instrumento (postura balanceada, segurar o instrumento 

sem tensão), colocação das mãos sem tensão, domínio do arco, incluindo 

variações técnicas, golpes de arco, etc.; 

b) habilidades e conhecimentos relacionados à musicalidade: elementos que se 

relacionam com entendimentos musicais, como a compreensão de ritmos, 

habilidades auditivas, habilidades de leitura, habilidade para executar padrões 

rítmicos simples e complexos, sentido de pulsação e organização métrica, etc.; 

c) habilidades e conhecimentos artísticos: aqueles elementos que se relacionam 

com o lado criativo e expressivo da criação musical, para além do mero 

desempenho, como a improvisação, o desempenho com a compreensão artística, 

etc.  

Para cada elemento existe uma tabela que compreende: a) Referência; b)  

Objetivo a ser apreendido; c) Sequência de aprendizagem; e d) Indicadores de 

sucesso (na tarefa). E para se ter uma ideia da amplitude do trabalho, são 206 
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tabelas de realização de atividades, fornecendo uma ferramenta excelente para a 

programação do professor. 

Cabe notar, no entanto, que o livro não traz nenhuma nota escrita, ele apenas 

fornece os elementos sequenciais a serem trabalhados, a forma de se trabalhar 

esses elementos e as metas a serem alcançadas. Os autores reservam aos 

professores a escolha dos materiais, a lista de repertórios e métodos a serem 

aplicados nas aulas, e acreditam que existem muitas possibilidades que podem levar 

à execução dos objetivos propostos.   

Curiosamente, o programa da ASTA não apresenta uma previsão de tempo 

limite para a realização dos níveis, os autores afirmam que dividiram as tarefas de 

aprendizagem em quatro níveis: básico, em desenvolvimento, proficiente e 

avançado. E afirmam que: 

Essas tarefas não estão vinculadas a uma determinada idade, nível 
de ensino, ou o número de anos de desempenho. Isto é devido ao 
fato de que existe uma grande diversidade e disparidade nas 
seguintes áreas: idade inicial, número de aulas ou ensaios por 
semana, instrução individual ou instrução em grupo, aprendizagem 
prévia, o ambiente musical em geral e quantidade de apoio no lar, 
disponibilidade de instrumentos para a prática fora da escola, 
disponibilidade de professor qualificado (BENHAM, et al., 2011, p. 
19)114. 

Os quatro níveis de proficiência são assim descritos pelos autores: 

a – Nível básico: encontra-se normalmente durante o primeiro e/ou segundo ano de 

instrução (dependendo dos itens listados acima). Essas habilidades devem ser 

dominadas para que técnicas adicionais venham a ser aprendidas. Neste nível 

estão os itens básicos, prioritários para qualquer estudante iniciante; 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114!These tasks are not tied to a specific age, grade level, or number of years of performance. This is 

due to the fact that there is great diversity and disparity in our profession in the following areas: 
starting age and grade, number of lessons or rehearsals per week, individual versus group 
instruction, prior learning, general musical environment, amount of home support, availability of 
instruments for practice outside of school, availability of qualified string teacher. 
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b – Em progressão ou em desenvolvimento: este nível é uma extensão das técnicas 

do nível inicial; o aluno demonstra mais domínio das competências básicas, 

desenvolvendo-se com mais habilidades e tocando num nível intermediário; 

c – Proficiente: neste nível, os alunos demonstram domínio dos conceitos iniciais e 

das habilidades de nível intermediário, e tocam com fluência e compreensão do 

discurso musical. Normalmente, este nível deve ser encontrado no ensino médio, 

mas isso depende dos itens citados acima; 

d – Avançado: O aluno tem competências e habilidades de nível superior, o que 

deve proporcionar ao estudante a capacidade essencial para executar seu 

instrumento com a compreensão musical e artística para além dos anos 

escolares. Este é o objetivo de todos os alunos que estiverem de saída do 

programa de escola pública. 

2.7 Conclusão 

Dessa maneira, este é o referencial teórico proposto. Três autores (Morin, 

Elliott e Barbosa) delimitaram o terreno onde a pesquisa se desenvolveu, partindo de 

uma vertente mais geral, passando por um prisma para a orientação filosófica do 

trabalho (Morin), até questões mais específicas diretamente ligadas ao processo de 

ensino coletivo como as apresentadas por Elliott e Barbosa.  

Outras questões essencialmente técnicas foram atendidas pelos manuais da 

Associação Americana de Professores de Cordas (ASTA) e de Richard Colwell e 

Michael Hewitt (Teaching of instrumental music). Estes materiais atenderam 

perfeitamente às demandas da pesquisa e forneceram uma sólida fundamentação 

teórica para o desenvolvimento do trabalho.  



CAPÍTULO III 
 

METODOLOGIA 
 

3.1 Elegendo um paradigma 

Com relação à metodologia, o presente trabalho não tem a pretensão de 

apresentar inovações ou soluções ousadas. A ideia inicial foi que o percurso 

metodológico fosse o mais simples possível, funcionando como uma ferramenta que 

possibilitasse o desenvolvimento da investigação, sem tomar o lugar central das 

ações, mantendo-se como elemento de apoio no processo. 

Coutinho (2013, p. 9) define as duas funções principais de um paradigma 

afirmando que pretendem: 1) a unificação de conceitos, pontos de vista e pertença a 

uma identidade tornando comum as questões teóricas e metodológicas; e 2) a 

legitimação de resultados e processos, dado que a escolha de um paradigma aponta 

para critérios de validade e interpretação. 

Perspectiva, tradição, programa de investigação, paradigma, são, 
portanto, termos idênticos que têm em comum uma ideia 
fundamental: unificar e legitimar a investigação tanto nos aspetos 
conceptuais como nos aspetos metodológicos, servindo de 
identificação do investigador no que se relaciona com a partilha de 
um corpo específico de conhecimentos e de atitudes face à 
delimitação de problemas, ao processo de recolha de dados e à sua 
interpretação (COUTINHO, 2013, p. 10). 

A partir desta definição, a autora apresenta os atuais paradigmas consensuais 

na pesquisa em Ciências Sociais 115 : o paradigma positivista, vinculado às 

metodologias de caráter quantitativo, racionalista e empiricista; o paradigma 

qualitativo, também denominado pela autora de hermenêutico ou naturalista, que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Embora a autora trate das Ciências Sociais, os paradigmas apresentados podem ser também 

utilizados em educação musical. 
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tem abordagem de cariz interpretativo, e um terceiro paradigma denominado 

sociocrítico, vinculado a questões sociais e à introdução explícita da ideologia no 

processo de construção do conhecimento (COUTINHO, 2013, p. 11 et seq.).  

É fato que as questões de democratização do acesso às informações 

culturais, ou democratização cultural, ou de educação musical e democracia, muitas 

vezes abordadas por autores relacionados ao ensino coletivo116, são permeadas por 

ideias similares às vinculadas ao paradigma sociocrítico. Entretanto, uma opção por 

este encaminhamento paradigmático iria afastar o presente trabalho de seu objetivo 

principal que se propõe mais técnico e prático, o que não tira a necessidade ou a 

importância de uma discussão ideológica sobre o assunto, mas apenas não foi o 

cerne da proposta deste trabalho.  

 Portanto, parece evidente que, excluída a terceira opção, as duas 

possibilidades de paradigmas, a princípio, apresentaram-se convenientes à 

execução do estudo. E dentro das propostas de ação utilizadas para o 

desenvolvimento da pesquisa, que veremos mais adiante, é possível observar que 

há situações que puderam ser contempladas por uma ou outra abordagem.  

Mesmo que a princípio hajam evidências e existam discussões sobre a 

oposição entre uma e outra perspectiva, como as que encontramos por exemplo em 

Laville e Dionne: “O desmoronamento da perspectiva positivista não se deu sem 

debates entre seus defensores e adversários. Esses debates continuam até hoje. 

Pode-se verificá-lo principalmente na oposição entre pesquisa quantitativa e 

pesquisa qualitativa” (2007, p. 43). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 Como pode-se ver no capítulo de revisão bibliográfica. 
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E até mesmo considerem-se as incompatibilidades entre as duas propostas, 

como exemplifica Coutinho, citando Rossman e Wilson (1985) 117 : “[...] [os] 

paradigmas são epistemologicamente diferentes por tão incomensuráveis e 

irreconciliáveis” (2013, p. 33). Pessoalmente, parece-me que a melhor visão da 

questão é aquela sugerida por Coutinho, quando relata que “o debate [...] está em 

vias de superação no que toca aos aspetos ontológicos e epistemológicos” (2013, p. 

34), e por Pérez Serrano que “acredita que convém quebrar a rígida couraça dos 

paradigmas, descobrindo como alguns elementos podem se conjugar e auxiliarem-

se mutuamente em investigações concretas”118 (1998, p. 41). 

Uma visão similar é proposta por Laville e Dionne ao afirmarem que “esse 

debate, ainda que muito presente, parece frequentemente inútil e até falso”: 

Inútil porque os pesquisadores aprenderam, há muito tempo, a 
conjugar suas abordagens conforme as necessidades [...]. Inútil, 
sobretudo, porque realmente é querer se situar frente a uma 
alternativa estéril. A partir do momento em que a pesquisa centra-se 
em um problema específico, é em virtude desse problema específico 
que o pesquisador escolherá o procedimento mais apto, segundo 
ele, para chegar à compreensão visada (2007, p. 43).  

Outra visão que corrobora esta ideia: 

[...] a questão básica transcende o debate qualitativo – quantitativo. A 
questão decorre da percepção [...] de que hoje, o espaço escolar 
(sala de aula, escola, família, cultura), é formado por complexos 
conglomerados, onde predomina a intervenção de variáveis 
interdependentes, como comportamentos, percepções, atitudes e 
expectativas, e portanto sua análise e estudo não pode ser abordada 
da mesma forma [das ciências exatas] onde se conseguem isolar 
eventos e variáveis individuais (SALOMON,1991, p. 11)119.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 ROSSMAN, Gretchen B.; WILSON, Bruce L. Numbers and words: Combining quantitative and 

qualitative methods in a single large-scale evaluation study. Evaluation Review, Thousand Oaks, 
CA, 9 (5), p. 627-43. oct. 1985. 

118 […] creemos que conviene romper la rígida coraza de los paradigmas, descubrir cómo algunos de 
sus elementos pueden conjugarse y ayudarse mutuamente en investigaciones concretas.  

119 […] basic issue that transcends the quantitative - qualitative distinction. The issue stems from the 
realization, not a particularly new one [...] that classrooms (schools, families, therapies, cultures) 
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Tomando como base o esclarecimento desta posição, podemos afirmar que o 

trabalho procurou se estruturar a partir de uma abordagem sistêmica, ou seja, a 

proposta foi a de realização de uma pesquisa quali-quantitativa, onde existiu a 

predominância dos conceitos qualitativos como sugeridos por Bogdan e Biklen 

(1994); com a alternativa da utilização de técnicas quantitativas para 

complementação do processo, como sugere Freire: “O presente livro se identifica 

com o entendimento de que abordagens de pesquisa e procedimentos 

metodológicos predominantemente subjetivos ou objetivos não são necessariamente 

antagônicos” (2010, p. 19), referendado por Coutinho: “Os métodos quantitativos e 

qualitativos podem aplicar-se conjuntamente dependendo das exigências da 

situação a investigar. A ciência vale-se de todos os métodos, porque lhe 

proporcionam uma visão mais ampla da realidade” (2013, p. 34). 

A predominância do cariz qualitativo no trabalho define-se a partir do 

“pressuposto de que toda a pesquisa reflete a visão de mundo do pesquisador, 

portanto expressa alguns valores e convicções ideológicas que priorizam um olhar 

predominantemente objetivista ou subjetivista sobre o fenômeno estudado” 

(FREIRE, 2010, p. 14).  

Freire (2010, p. 21-3) também sugere a ocorrência de alguns pressupostos 

característicos das pesquisas qualitativas que foram utilizados para nortear a 

escolha realizada:  

a) sua natureza predominantemente subjetiva, 

[...] este paradigma adota uma posição relativista – há múltiplas 
realidades que existem sob a forma de construções mentais social e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
are complex, often nested conglomerates of interdependent variables, events, perceptions, 
attitudes, expectations, and behaviors, and thus their study cannot be approached in the same way 
that the study of single events and single variables can. 
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experiencialmente localizadas –, inspira-se numa epistemologia 
subjetivista que valoriza o papel do investigador/construtor do 
conhecimento (GUBA, 1990, p. 27 apud COUTINHO, 2013, p. 17); 

b) a negação da neutralidade na pesquisa, 

A pesquisa é entendida como necessariamente ideológica, matizada 
pela subjetividade do pesquisador. Ou seja, no lugar d[e] o 
pesquisador buscar um distanciamento do objeto que lhe permita 
analisá-lo com maior isenção, a abordagem qualitativa considera que 
não há possibilidade de isenção absoluta, e, por esse motivo, o 
importante é explicitar qual o ponto de vista que está sendo utilizado. 
A abordagem qualitativa ou subjetivista não preconiza o afastamento 
do sujeito em relação a um objeto que seria externo a ele, como 
forma de conferir “cientificidade” à pesquisa, pois acredita na 
profunda e inevitável interação sujeito–objeto (FREIRE, 2010, p. 21-
2); 

c) a busca por uma compreensão mais totalizante, procurando visualizar o fenômeno 

estudado como um todo maior em permanente transformação: 

A interpretação da parte depende da do todo, mas o todo depende 
das partes. Esta interação todo/parte é designada por círculo 
hermenêutico da interpretação. A produção do conhecimento é assim 
concebida como um processo  circular, interativo e em espiral, não 
linear e cumulativo como retratado na epistemologia positivista 
(COUTINHO, 2013, p. 18-9); 

d) a singularidade das conclusões da investigação, pois a pesquisa qualitativa não 

adere à generalização como princípio,  

[...] o resultado que [o investigador] nos submete é sua 
compreensão, que é uma escolha e uma interpretação. Um outro 
poderia escolher e interpretar diferentemente, produzindo outros 
saberes válidos e igualmente relativos. 

Um saber que repousa sobre a interpretação não possibilita 
necessariamente um procedimento experimental e quantificado, nem 
a reprodutibilidade, ainda que isso não seja excluído. Mas com 
frequência, é a mente do pesquisador que, a seu modo, e por 
diversas razões, efetua as escolhas e suas interpretações (LAVILLE; 
DIONE, 2007, p. 42-3). 
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3.2 Problema da Pesquisa 

O trabalho tratou da educação musical coletiva com instrumentos de arco 

(EMCIA) e pretendeu contribuir para o desenvolvimento de estudos nesta área, 

concentrando foco na necessidade de ampliar o leque de opções para o 

desenvolvimento da educação musical nas escolas regulares, atendendo às 

demandas propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino 

da música. 

Para isso, o projeto propôs uma análise bibliográfica e documental com a 

finalidade de sistematizar, padronizar, verificar e responder a seguinte questão: Se e 

como os métodos de EMCIA podem atender critérios apresentados pelos PCN, 

indicando caminhos possíveis para a criação de novos métodos, estes, vinculados à 

cultura brasileira, e para a utilização do sistema de educação musical coletiva com 

instrumentos de arco, nas escolas públicas brasileiras.  

3.3 Traçando Objetivos  

Objetivo Geral 

Sistematizar conteúdos para os três primeiros níveis didáticos da educação 

musical coletiva com instrumentos de arco.  

Objetivos Específicos 

1- Analisar os métodos atuais voltados à EMCIA, com a finalidade de detectar suas 

sistematizações didáticas. 



! 135!

2- Verificar se e como os elementos propostos nos métodos podem atender às 

demandas sugeridas nos PCN para ensino de música nas escolas. 

3- Sistematizar uma proposta de níveis didáticos compatível com a realidade 

educacional e cultural do Brasil, e que possa ser utilizada em três anos letivos do 

segundo ciclo do ensino fundamental. 

3.4 Do Paradigma ao Método 

O trabalho realizado pode ser enquadrado como uma pesquisa prática ou 

aplicada, na medida que foi feita a aplicação de conhecimentos adquiridos para 

contribuir na solução de problemas atuais; Laville e Dione classificam assim este tipo 

de pesquisa e afirmam que a “pesquisa aplicada é destinada a sanar uma falta nos 

saberes disponíveis com o objetivo de resolver um problema prático” (2007, p. 335). 

A pesquisa prática também é citada por Vianna quando afirma que “você efetiva 

uma pesquisa aplicada quando necessita utilizar os resultados de seus estudos na 

solução de problemas, para intervenção na realidade ou compreensão de um ou 

mais dos seus aspectos” (2001, p. 119).   

No caso, a “questão prática” do trabalho foi comprovar a possibilidade e a 

exequibilidade de se utilizar o EMCIA como uma das opções para o ensino da 

educação musical dentro das escolas regulares.  

O processo deu origem a um trabalho documental e bibliográfico, que utilizou 

na coleta de dados o procedimento de notação orientado por guia de análise120. No 

seguimento, optou-se pela estatística descritiva para a interpretação, organização e 

apresentação dos dados obtidos e dos resultados encontrados:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Checklist. 
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[...] o investigador vai recolher os seus dados junto de um grupo de 
sujeitos [no caso, os métodos]. Ao grupo estudado chamamos 
amostra, [...]. Às estatísticas que permitem descrever a amostra 
chamamos de descritivas, [...]. 

Qualquer que seja a natureza dos dados, o objetivo da análise será 
sempre:  
a) organizar e descrever os dados de uma forma clara;  
b) identificar o que é típico e atípico;  
c) trazer à luz diferenças, relações e/ou padrões;  
d) encontrar respostas para o problema (COUTINHO, 2013, p. 152). 

Estes resultados foram filtrados e, por meio do processo de emparelhamento, 

confrontados a partir de três fontes de orientação: (1) as propostas apresentadas 

pelos PCN; (2) as ideias de educação musical de David Elliott; (3) os parâmetros de 

proficiência musical relacionados por Stephen J. Benham e colaboradores (2011) e 

por Richard Colwell e Michael Hewitt (2014).  

Estes procedimentos permitiram verificar e demonstrar positivamente a 

questão central da pesquisa: a pedagogia de ensino coletivo de instrumentos de 

cordas pode ser uma das opções viáveis de ferramentas para atendimento às 

propostas elencadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), no que 

concerne à Educação Musical dentro das escolas de ensino regular121.  

3.5 Procedimentos técnicos  

3.5.1 Coleta de dados 

Para proceder à sistematização proposta foram adotados os seguintes 

passos: (1) revisão das pesquisas relacionadas à análise de métodos coletivos para 

instrumentos de arco e; (2) análise de métodos de EMCIA estadunidenses e 

brasileiros. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Esta questão será abordada com maior detalhamento no capítulo V de conclusão da tese. 
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Como principais recursos de obtenção de dados foram utilizados o 

levantamento bibliográfico e a pesquisa documental, apoiados pela técnica de 

notação com guia de análise. 

A análise de documentos (escritos, fonográficos ou outros) é também 
um procedimento metodológico empregável em pesquisas 
qualitativas, a partir dos pressupostos que as caracterizam. A 
possibilidade de observar e de comparar dados provenientes de 
diferentes fontes documentais está na base de qualquer processo de 
análise documental (FREIRE, 2010, p. 40).   

Ou como afirma Köche:  

Pode-se utilizar a pesquisa bibliográfica [...] para dominar o 
conhecimento disponível e utilizá-lo como base ou fundamentação na 
construção de um modelo teórico e explicativo de um problema, isto 
é, como instrumento auxiliar para a construção de hipóteses (2001, 
p. 122). 

Outros autores também tratam da pesquisa bibliográfica ou documental como 

processo de coleta de dados e de pesquisa: “A pesquisa arquivística consiste na 

utilização da informação existente em documentos anteriormente elaborados, com o 

objectivo de obter dados relevantes para responder às questões de investigação” 

(AFONSO, 2005, p. 88).  

Afonso propõe ainda uma categorização das fontes disponíveis para o 

levantamento de dados. Com relação à pesquisa aqui realizada, que tratou como 

fonte primária de dados os métodos escritos para a utilização dentro de classes de 

ensino coletivo, o autor afirma que “A documentação distribuída ou vendida também 

se inclui na categoria de documentos públicos. Trata-se de todo o tipo de informação 

publicitária ou de propaganda política, associativa ou sindical, e ainda de anuários, 

livros, nomeadamente os manuais escolares [...]” (Ibid., p. 90).  
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3.5.2 Amostragem 

Como foi possível verificar no capítulo primeiro, o sistema de ensino coletivo é 

utilizado com bons resultados pelo menos desde o início do Séc. XIX, e um dos 

fatores ligados a este sucesso foi a ampla produção e utilização de métodos ou 

livros didáticos voltados para esse tipo de ensino.  

O trabalho realizado por Charles Sollinger (1974), várias vezes citado nesta 

tese, se constituiu em um estudo aprofundado sobre a questão dos métodos de 

ensino coletivo utilizados pelos professores norte-americanos dos Sécs. XIX e XX. 

Sollinger catalogou mais de duzentos métodos escritos a partir de 1807, estes 

materiais de diversos tipos destinavam-se predominantemente ao ensino coletivo, 

tendo sido utilizados por professores de ensino coletivo e/ou individual por toda a 

América do Norte. Tal fato motivou a estrutura pedagógica e editorial que se 

desenvolveu em torno deste modelo didático. 

Portanto, para a realização da análise dos métodos, fez-se necessário a 

seleção de alguns materiais a serem estudados com o intuito de se encontrar 

parâmetros para os conteúdos, objetivo central da tese. Para isso, fez-se a opção 

pela Amostragem Criterial, pela qual o investigador seleciona elementos para o 

estudo, seguindo um critério pré-definido. “O denominador comum a todas as 

amostras não probabilísticas é o fato de basearem-se em critérios pragmáticos e 

teóricos em vez de critérios probabilísticos” (COUTINHO, 2013, p. 96).  

Tal opção permitiu a escolha, considerando a experiência do orientador e do 

pesquisador, dos métodos mais significativos a serem estudados, a partir dos 

seguintes critérios: (a) para os métodos brasileiros: foram escolhidos os trabalhos 

conhecidos e divulgados no momento, que somam ao todo cinco propostas didáticas 
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ou métodos 122 ; (b) para os métodos norte-americanos: 1 - disponibilidade de 

aquisição no mercado, métodos que pudessem ser adquiridos com facilidade por 

meio de sites de venda de livros; 2 - atualidade do material, com a finalidade de 

compreender e identificar como as novas propostas de ensino de música123 estão 

contempladas nestes materiais.   

Uma escolha dirigida como a que foi realizada permitiu uma maior eficiência 

no cômputo dos resultados do estudo, visto que os métodos selecionados foram os 

que nos parecem mais adequados para a consecução do trabalho. 

3.5.3 Análise de dados 

Após a coleta de dados foi realizado o trabalho de sistematização dos 

métodos coletivos para instrumentos de cordas, e para isso foram utilizadas técnicas 

quantitativas. Andrea Giráldez (2006, p. 157) sugere que o processo de análise 

quantitativa começa com a Estatística Descritiva, o que nos permite concentrar, por 

meio da tabulação de dados, todo o volume de informação recolhido, apresentando-

o de forma a torná-lo mais manejável, facilitando seu gerenciamento e interpretação. 

Assim, com os resultados deste trabalho foi possível verificar que: “obtém-se um 

número [que será] usado para descrever um conjunto de características medidas 

numa amostra” (AFONSO, 2005, p. 117). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 A maioria destes materiais foi editada como trabalhos acadêmicos (dissertações de mestrado ou 

teses de doutorado), a listagem será apresentada e discutida no capítulo de análise dos métodos. 
123 Multiculturalidade, percepção, criatividade, composição, entre outras. 
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Um importante auxiliar para a realização deste trabalho foi a guia de análise 

criada pelos professores Joel Barbosa124 (orientador desta tese) e Fabrício Dalla 

Vecchia. A ferramenta consiste em categorizar, por meio de uma tabela, uma série 

de itens que permitem a visualização dos conteúdos e atividades propostas pelos 

métodos, cuja intenção foi a de facilitar a compreensão dos conceitos pedagógicos e 

princípios filosóficos de seus conteúdos, oferecendo mais segurança na 

interpretação dos dados coletados. 

Assim, estes dados foram categorizados por assunto (leitura musical, 

apreciação musical, técnica instrumental, criatividade e outros) e comparados 

qualitativa e quantitativamente (por estatística) entre os métodos, sendo que os 

resultados obtidos foram contrapostos com os modelos da fundamentação teórica. 

O quadro a seguir apresenta a guia de análise. Como já foi dito, esta 

ferramenta permitiu organizar e analisar os dados de forma a facilitar a visualização 

dos conteúdos, atividades e materiais propostos e melhor compreender os 

resultados do estudo comparativo que se pretendeu realizar: 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 A Guia de Análise foi elaborada por Joel Barbosa e Fabrício Dalla Vecchia, originalmente, para a 

tese “Educação musical coletiva através de instrumentos de sopro e percussão: análise de 
métodos e sistematização de uma proposta”, do último autor e, apresentada no ano de 2012. 
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Quadro 4 – Guia de análise para sistematização dos métodos 

ITEM% COMPONENTE% OBSERVAÇÕES%

1! Título%do%Método% !

2! Autores% !

3! Editora% !

4! Apresentação%do%Livro%

Objetivos!

!

5! Estrutura%Organizacional%

Apresentação!Gráfica!

!

6! Atividades%Didáticas%

Expositivas!

Práticas!

Avaliativas:!autoavaliação!ou!avaliação!formativa%

!

7! Conteúdos%

Elementos!rítmicos!

Notas!

Dificuldades!Técnicas!

Tonalidades!

Apontando!a!sequência!dos!

elementos!abordados!

8! Conteúdos%%

Teóricos!

Literatura!

Sobre!música,!inclusive!

história!e!biografias!

9! Exercícios%técnicos! Apontando!a!sequência!dos!

exercícios!abordados!

10! Repertórios% !

11! Prática%de%Conjunto% !

12! Apreciação%Musical% !

13! Desenvolvimento%da%Criatividade% !

14! Memorização,%Percepção,%Imitação% !

15! Materiais%Suplementares% !

FONTE: VECCHIA (2012) 
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3.6 Elaboração de um sistema didático de EMCIA 

De posse dessa informação foi possível identificar como foram programados e 

elaborados os métodos utilizados para o ensino coletivo de instrumentos de cordas. 

Para o foco deste estudo, “O registro discursivo desenvolve-se em torno de Como é 

que as ‘coisas’ funcionam?” (AFONSO, 2005, p. 115). Os resultados foram 

discutidos e confrontados à luz da fundamentação teórica para a elaboração dos 

conteúdos musicais e de técnica instrumental de cada nível didático do sistema de 

EMCIA proposto. Para isso, utilizou-se a técnica de Emparelhamento (Pattern 

Matching), que, ainda em tradução livre, é a técnica da Correspondência de 

Padrões, consistindo no confronto ou comparação dos dados recolhidos a um 

modelo teórico pré-estabelecido. 

Essa estratégia supõe a presença de uma teoria sobre a qual o 
pesquisador apoia-se para imaginar um modelo de fenômeno ou da 
situação em estudo. Cumpre-lhe em seguida verificar se há 
verdadeiramente correspondência entre essa construção teórica e a 
situação observável, comparar seu modelo lógico ao que aparece 
nos conteúdos, objetos de sua análise (LAVILLE; DIONNE, 2007, p. 
227). 

Por meio deste processo foi possível validar os resultados alcançados, 

comprovando que tais materiais didáticos são compatíveis com a utilização 

pretendida, verificando também em que sentido e amplitude eles podem colaborar 

para o atendimento das propostas apresentadas pelos modelos do referencial 

teórico e pelos PCN. 

A correspondência de padrões sempre envolve uma tentativa de ligar 
dois padrões onde um é um padrão teórico e o outro é uma 
observação ou levantamento de dados [...]. A teoria pode ser 
originária de uma tradição formal, podem ser ideias ou palpites do 
investigador, ou pode surgir a partir de uma combinação destes. [A 
coleta de dados] inclui a observação direta na forma de impressões, 
notas de campo e afins, bem como medidas objetivas mais formais 
[...]. A tarefa inferencial envolve a tentativa de se relacionar, ligar ou 
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combinar estes dois padrões [...]125 (TROCHIM; DONELLY,  2007, p. 
73-4). 

Os autores ainda chamam atenção para o fato de que uma das mais 

importantes características e vantagens desta técnica é a necessidade de o 

pesquisador especificar, com muita precisão, a fundamentação conceitual, 

aprimorando o mapeamento teórico com o intuito de vincular mais facilmente os 

padrões que posteriormente serão detectados junto às características observadas, 

trazendo para o trabalho uma base conceitual elaborada de maneira bem mais 

cuidadosa (Ibid., p. 75). 

3.7 Esquema do percurso metodológico 

A figura a seguir apresenta um resumo do que se pensou e procedeu para a 

realização do percurso metodológico da tese. A intenção é mostrar da forma mais 

clara possível quais foram as opções de paradigma, metodologia e de 

procedimentos técnicos utilizados para a realização do trabalho: 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Pattern matching always involves an attempt to link two patterns where one is a theoretical pattern 

and the other is an observed or operational one [...]. The theory might originate from a formal 
tradition of theorizing, might be the investigator’s ideas or hunches, or might arise from some 
combination of these. This is broadly meant to include direct observation in the form of 
impressions, field notes, and the like, as well as more formal objective measures [...]. The 
inferential task involves the attempt to relate, link, or match these two patterns […] (TROCHIM; 
DONELLY, 2007, p. 73-4). 
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Figura 1 – Quadro metodológico 

 

FONTE: SANTOS (2014) 
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CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISE DOS MÉTODOS 
 

O presente capítulo teve como objetivo realizar a coleta de dados com a 

finalidade de fornecer subsídios para a sistematização dos métodos coletivos, 

principal proposta deste trabalho. 

Para isso, inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico que, além 

de detectar a atual situação da pesquisa na área (capítulo 1) e de fundamentar 

filosófica e metodologicamente o trabalho (capítulo 2), foi utilizado para auxiliar na 

detecção e seleção dos métodos que seriam empregados como modelos para esta 

fase da pesquisa. 

Primeiramente, foram escolhidos dois grupos bastante distintos de métodos a 

serem analisados: o primeiro reúne os trabalhos acadêmicos realizados no Brasil, 

trabalhos estes que ainda estão em um estágio embrionário; são propostas de 

métodos não concretizadas totalmente, e fazem parte de um esforço para a 

construção de métodos de cordas, criados a partir de uma realidade nacional. Essas 

propostas estão em forma de dissertações e teses, ou seja, são trabalhos 

acadêmicos126 e não receberam diagramação, edição ou produção apropriada para 

distribuição comercial. Por este motivo ou ainda estão em fase de testes ou 

simplesmente ainda não foram utilizados. Na análise que faremos a seguir 

abordaremos cada caso, porque há diferenças entre eles: enquanto alguns 

simplesmente foram abandonados, outros estão sendo utilizados parcialmente ou 

estão em fase de teste e implantação. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Exceto os métodos Da Capo Cordas e Iniciando Cordas Através do Folclore, que já possuem uma 

proposta editorial.  
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Neste grupo estão as propostas de: 1) José Leonel Gonçalves Dias; 2) Enaldo 

de Oliveira; 3) João Maurício Galindo; 4) Joel Luís Barbosa e 5) Linda Kruger e 

Anamaria Peixoto.  

No segundo grupo estão relacionados alguns métodos de ensino coletivo 

escritos nos Estados Unidos. Como visto no capítulo I, esse país tem uma rica e 

extensa tradição neste sistema de ensino e, como está muito à frente de nosso país 

nesta metodologia, é um bom exemplo a ser analisado, para que possamos avançar 

em nosso trabalho brasileiro. Os métodos estadunidenses têm como característica a 

produção comercial aliada à qualidade editorial e pedagógica, resultado de mais de 

um século de experiências e pesquisas na área. Este tipo de material tem uma larga 

tradição e está no mercado já há várias décadas, sendo que os métodos 

selecionados para as análises deste trabalho fazem parte da terceira ou quarta 

geração de livros desse tipo, ou seja, foram aperfeiçoados e estão em um elevado 

estágio de desenvolvimento127. 

Os métodos analisados neste grupo são: 1) Sound Innovations: for String 

Orchestra;  2) String Explorer; 3) Strictly Strings; 4) New Directions for Strings e 5) 

Essential Elements. Estes métodos, geralmente, são apresentados em dois volumes 

(além de repertório arranjado para orquestras de alunos e dividido por níveis), sendo 

que, para a pesquisa em questão, foram analisados todos os primeiros e segundos 

volumes de cada método128.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Na verdade, se considerarmos as pesquisas de C. Sollinger, citadas no capítulo I, é possível 

constatar que os primeiros métodos para orquestras ou ensino coletivo já haviam surgido no 
século XIX. 

128 O primeiro e o segundo volumes são referentes ao primeiros dois ou três anos de aulas nos EUA. 
Sendo que em nosso sistema educacional podem atender a três ou quatro anos de um curso de 
iniciação. 
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Característica comum a todos eles é a edição no formato de um conjunto 

constituído pelo livro do professor e livros diferenciados para alunos dos 

instrumentos. Muitos métodos também são acompanhados por CD com playbacks e 

outros complementos, como acesso à internet para pesquisas e download de 

acompanhamentos, músicas ou aulas. 

Para realizar as análises dos métodos recorremos a um quadro analítico 

elaborado pelos doutores Joel Barbosa e Fabrício Dala Vecchia, já apresentado no 

capítulo III da presente tese, sendo que a utilização desse quadro permitirá uma 

visualização melhor de conteúdo, atividades e materiais propostos pelos autores dos 

livros didáticos, possibilitando resultados mais estandardizados no estudo que se 

pretende realizar. 

Antes de iniciar as análises é preciso esclarecer uma questão técnica do 

ensino das cordas orquestrais. Existe uma fôrma da mão esquerda para cada um 

destes quatro instrumentos que, a princípio, podem ser utilizadas para facilitar a 

assimilação e memorização da colocação dos dedos desta mão nas cordas. Busca-

se desenvolvê-las no estágio inicial do aprendizado e elas são recorrentes em 

grande parte dos métodos, coletivos ou não, e pode ser representada para o violino 

da maneira como mostra a Fig. 2, a seguir: 
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Figura 2 – Notas na primeira posição - violino 

 

FONTE: SANTOS (2015) 

Essa fôrma inicial se completa com a colocação do quarto dedo, embora 

muitos autores prefiram, antes disso, incluir as notas do segundo dedo baixo, ou até 

mesmo do primeiro dedo baixo, pois, pela extensão e distância, a colocação do 

quarto dedo, pode ficar um pouco mais difícil para alguns aprendizes. De qualquer 

forma, em algum momento o quarto dedo será colocado e surgirá a primeira posição 

completa, representada pelo diagrama (Fig. 3) a seguir: 

Figura 3 – Notas na primeira posição, com quarto dedo - violino 

 

FONTE: SANTOS (2015) 
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Este é um ponto de partida bastante lógico para a colocação dos dedos da 

mão esquerda, os outros instrumentos da família das cordas seguem o mesmo 

sistema, como podemos observar a seguir, no gráfico para a viola (Fig. 4):  

Figura 4 – Notas na primeira posição - viola 

  

FONTE: SANTOS (2015) 

Para o violoncelo os dedos 2 e 3 são trocados por 3 e 4, devido ao tamanho 

do instrumento, assim, para a primeira posição, neste instrumento, seria utilizada a 

seguinte fôrma: 

Figura 5 – Notas na primeira posição - violoncelo 

 

FONTE: SANTOS (2015) 
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Neste caso, diferente da viola e do violino não há uma quarta nota na primeira 

posição. Algo semelhante se dá com o contrabaixo, só que neste caso, são apenas 

duas notas na primeira posição e, pelo tamanho do instrumento, são necessárias 

mudanças precoces de posição, além de meias posições para que o instrumentista 

consiga atingir a quantidade necessária de notas.  

Na análise dos métodos percebemos que alguns optam por manter o aluno de 

contrabaixo na primeira posição, no entanto vários outros preferem fazer as 

mudanças de posição precocemente. A imagem (Fig. 6) a seguir apresenta a 

primeira e a segunda posição do contrabaixo; entre elas está uma posição 

intermediária, eventualmente chamada de meia posição. 

Assim, observando os diagramas, é possível perceber a estrutura de 

mudanças de posição e de digitação do instrumento: 
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Figura 6 – Notas na primeira posição, posição intermediária (meia posição) e segunda 
posição - contrabaixo 

 

FONTE: CASELLA; MORTARI (1950, p. 199) 

Na análise de todos os métodos, quando houver indicação de notas, as 
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- azul - notas não trabalhadas;  

- laranja – notas trabalhadas na fôrma;  

- vermelho – notas trabalhadas em extensões (tanto acima, quanto abaixo). 

 

Caso exista a necessidade de uma informação diferenciada será apresentada 

uma nova legenda especialmente elaborada para a análise do método em questão. 

4.1 Análise dos métodos brasileiros 

4.1.1  Iniciação e prática de instrumentos de corda através do ensino coletivo 

(IPICEC) 

1. Título do método: Iniciação e prática de instrumentos de corda através do 

ensino coletivo (IPICEC) 

2. Autor: José Leonel Gonçalves Dias 

3. Editora: não editado 

4. Apresentação do livro (objetivos) - Situação da produção do material: O 

método foi apresentado no ano de 1993 para obtenção de grau de mestre na Escola 

de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (USP), sob orientação do 

Professor Doutor George Olivier Toni. O material analisado é uma cópia dessa 

!

MI 

MI 

MI 
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dissertação com duas partes: o texto do trabalho acadêmico, com 24 páginas e o 

método com 85 páginas. Conforme dito anteriormente, esse material, assim como os 

demais materiais brasileiros, não apresenta tratamento de diagramação ou produção 

editorial, porque não é destinado à comercialização, pelo menos até o presente 

momento. Este método, pelo que foi possível constatar a partir de uma busca 

bibliográfica e em buscadores da internet, não apresenta registro de utilização 

anterior. 

5. Estrutura organizacional: o trabalho é dividido em 10 módulos com 10 

exercícios cada. Há certa disparidade na distribuição do conteúdo pelos módulos. 

Nos módulos iniciais (1, 2 e 3) aparecem muitos exercícios com cordas soltas, sendo 

que posteriormente algumas inclusões de novos conteúdos não têm a preparação 

suficiente e necessária. Isto acontece, por exemplo, no módulo 5, onde são 

introduzidas as notas dos segundos e terceiros dedos, tanto nos violinos e violas, 

quanto nos violoncelos; ou no módulo 6, onde somente no último exercício do 

módulo (exercício 60) são introduzidas as três notas da corda Mi dos violinos (Fá#, 

Sol e Lá). 

Apresentação gráfica: O método é escrito em quatro pentagramas: uma clave 

de Sol (violino); uma clave de Dó (viola) e duas claves de Fá (violoncelo e 

contrabaixo). No final do método são inseridas as partes de cada instrumento. A Fig. 

7, a seguir, apresenta o visual gráfico do método e, embora não existam referências 

aos instrumentos, fica evidente que as quatro linhas estão escritas para violinos, 

violas, violoncelos e contrabaixos.  
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Figura 7 – Apresentação gráfica do método IPICEC 

 

FONTE: DIAS (1993) 

Ao contrário do sistema adotado pelos métodos estadunidenses, os 

instrumentos não tocam as mesmas notas e o autor, desde o início, procura utilizar 

exercícios autorais a quatro vozes na forma de pequenas peças, sem a utilização de 

melodias tradicionais. No entanto, a utilização de notas diferentes não conduz a 

exercícios com musicalidade desenvolvida; pelo contrário, a maioria dos exercícios 

do método não apresenta soluções musicais que auxiliem o trabalho do aluno, 

facilitando-lhe a compreensão para favorecer a memorização.  

Liu Man Ying, ao analisar esse método, assim definiu esta questão:  

A apresentação do método é confusa, pois, nos módulos iniciais, os 
exercícios não trazem um sentido musical para o aluno iniciante […] 
não encontramos melodias que sejam de fácil assimilação ou de fácil 
memorização, de forma que estimulem o aluno a estudar e a 
entender o sentido musical do exercício. (YING, 2007, p. 118). 
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6. Atividades Didáticas: Em sua maior parte os métodos brasileiros não foram 

concebidos para a utilização do conceito de Comprehensive Musicianship. Dessa 

forma, o IPICEC se preocupa principalmente com a parte prática do ensino de 

música, sem se preocupar com outras questões como teoria musical ou história da 

música. É o que nos diz seu autor: “A ênfase do método aqui proposto [está] na 

‘prática’, isto é, com o uso da teoria musical apenas como referência de estudo e 

não como objeto de interesse em si […]” (DIAS, 1993, p. 5).  

7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: o método apresenta má organização dos elementos rítmicos 

a serem introduzidos para o aluno. Os três primeiros módulos, que trabalham com 

as cordas soltas (cordas abertas), utilizam todas as figuras rítmicas empregadas no 

método, sendo que o terceiro módulo apresenta grandes dificuldades rítmicas, como 

quiálteras, grupos de pausas e semicolcheias e síncopas bastante complexas para o 

aluno iniciante. O nono módulo introduz várias fórmulas de compasso bastante 

complexas para o aluno, como 4/8, 3/8, 6/8, 7/8 e 5/4. É importante notar que essas 

inclusões não têm nenhuma preparação, o que dificulta ainda mais o trabalho dos 

alunos e dos professores. A seguir, listamos a sequência de elementos rítmicos do 

método :  

Módulo 1: figuras  e  ,  com fórmula de compasso 2/4. 

Módulo 2: acrescenta figuras ,  , ,   e   e fórmulas de 

compasso 4/4 e 3/4.   
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Módulo 3: acrescenta figuras   , ! ,! ! ! ,! !,! ,! ,! !,!!!

! ,!! ,!! !e ! . 

Módulo 7: acrescenta    . 

Módulo 9: acrescenta fórmulas de compasso 4/8, 3/8, 6/8, 12/8, 9/8, 7/8 e 5/4 

Módulo 10: acrescenta fórmulas de compasso 2/2 e 3/2. 

b) Notas: Logo no exercício número 1 o autor utiliza as quatro cordas dos 

instrumentos. Isto gera várias dificuldades para o aluno iniciante, especialmente no 

que se refere ao ângulo do arco, pois ele terá que trabalhar os quatro ângulos de 

arco, assim como as mudanças entre as cordas, numa mesma lição. No geral, os 

métodos analisados preferem concentrar sua atenção em uma única corda (ou 

duas), pois esta estratégia evita as dificuldades de formação do ângulo do braço e 

arco, embora a ideia de utilizar as cordas extremas dos instrumentos não seja de 

todo excluída.  

Figura 8 – Notas utilizadas no exercício n.º 1 do método 

  

FONTE: DIAS (1993) 

A partir do exercício n.º 9 do módulo 1 são utilizados “acordes” com quatro 

notas em cordas soltas, ou seja, o aluno deve tocar as quatro cordas em um único 

movimento, ação que já é bastante complicada para alunos avançados e evitada, 

até mesmo, em orquestras profissionais (muitas vezes nesses trechos a opção é por 
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estabelecer um divisi) que aqui, para o aluno deste nível, torna-se praticamente 

impossível de ser realizado.  

Figura 9 – Módulo 1, exercícios 9 e 10 para violino, viola, violoncelo e contrabaixo (4 
notas simultâneas no mesmo arco) 

 

FONTE: DIAS (1993) 

c) Dificuldades técnicas129, com relação à mão esquerda: os módulos 1 ao 3 

trabalham as cordas soltas. O módulo 4 inicia o trabalho com o primeiro dedo para 

os quatro instrumentos na corda Ré, tocando a nota Mi, e na corda Sol, tocando a 

nota Lá. Aqui é preciso chamar atenção para a inclusão de duas notas no 

contrabaixo (Fá� e Fá♯), as notas são incluídas sem preparação e aparecem apenas 

uma única vez (no último exercício do módulo), sem dúvida, uma falha ou de 

programação ou um erro de escrita130; desta forma, a inclusão destas notas neste 

módulo não será considerada.  

No módulo 5 são introduzidas, para violinos e violas, as notas Fá# e Sol 

(corda Ré), Si e Dó (corda Sol) e Si, Dó# e Ré (corda Lá). Para violoncelos: notas 

Fá# e Sol (corda Ré), Si e Dó (corda Sol) e Si, Dó# e Ré (corda Lá). Para 

contrabaixos: Fá# e Fá♮ (corda Ré), Si (corda Sol) e Si e Dó (corda Lá). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 A sequência de notas será relacionada pela ordem de apresentação no método dentro dos 

módulos, por este motivo a ordem das cordas não segue um padrão. 
130 É possível perceber que no módulo seguinte a nota fá♯ é muito melhor trabalhada, o que dá 

suporte à suposição. 
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No módulo 6 são acrescentadas as notas: para violinos Fá#, Sol e Lá (corda 

Mi) e Dó# (corda Ré). Para violas: Ré, Mi e Fá# (corda Dó) e Do# (corda Sol); para 

violoncelos: Ré e Fá# (corda Dó) e para contrabaixos: Fá# e Sol (corda Mi). 

No módulo 7 são acrescentadas as notas Fá (corda Ré) para violinos e violas 

e Mi (corda Dó) para violoncelos. No módulo 8 não há acréscimo de notas.  

No módulo 9 são acrescidas várias notas. Nos violinos: Sib��Dó e Mib (corda 

Lá), Si��(corda Sol), Mi��(corda Ré), Fá e Si��(corda Mi). Nas violas: Si��(corda 

Sol), Dó#, Mi��e Fá (corda Dó), Mi�� (corda Ré), Si��e Dó (corda Lá). Nos 

violoncelos: Mi��e Fá (corda Dó), Si��e Dó# (corda Sol), Mi��e Fá (corda Ré), Si��e 

Dó (corda Lá). Nos contrabaixos: Fá (corda Mi), Si��e Dó# (corda Sol), Mi�, Fá e  

Sib�(corda Ré). 

Finalmente, no módulo 10, o autor introduz uma escala cromática, e as notas 

que faltam para completá-la. Nos violinos, a nota Sol# nas cordas Sol, Ré e Mi. Nas 

violas, a nota Sol# nas cordas Sol e Ré e a nota Mib�(corda Lá). Nos violoncelos, a 

nota Dó# (corda Dó), a nota Sol# nas cordas Sol e Ré; e a nota Mi��(corda Lá). Nos 

contrabaixos, a nota Sol# (corda Mi), as notas Sol#, Dó#, Ré e Mi��(corda Sol).   

O método também se mostra bastante confuso com relação à ordem de 

apresentação e aparecimento das notas. Normalmente, o que se espera é que se 

estabeleça uma fôrma para a colocação dos dedos na primeira posição, não apenas 

nos violinos e nas violas, mas também nos violoncelos e contrabaixos, sendo que, 

nestes instrumentos, devido ao seu tamanho, faz-se necessária a utilização de 

algumas extensões ou até mudanças de posição mais precoces. No entanto, o 

método não segue esta regra e, antes mesmo de trabalhar, ou até de apresentar as 
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notas na fôrma inicial tradicional da mão, já exemplificada na introdução deste 

capítulo, o autor parte para a utilização de extensões de 3.o e 4.o dedos. 

 A organização dos exercícios também se mostra precária nesse aspecto, 

pois há muitos exercícios de cordas soltas e colocação do primeiro dedo, e poucos 

ou às vezes nenhum para o trabalho com os outros dedos. No caso dos violinos são 

propostos 30 exercícios para cordas soltas; 10 exercícios para colocação do 

primeiro dedo nas cordas Ré e Sol; 10 exercícios para colocação do 1.o, 2.o e 3.o  

dedos na corda Lá e 2.o e 3.o nas cordas Ré e Sol; e apenas três exercícios (n.º 51, 

52 e 53) para colocação do 1.o, 2.o e 3.o dedos na corda Mi. 

A partir do exercício n.º 54, sem apresentar totalmente a fôrma inicial, o autor 

começa a utilizar extensões, no caso dos violinos o Dó# na corda Sol (3.o ou 4.o 

dedos) e o dedo 2 baixo (Sol� na corda Mi). 

No caso das violas e violoncelos o problema é ainda mais sério pois são 

apresentadas as notas na fôrma inicial apenas nas cordas Sol, Ré e Lá. No entanto, 

antes de serem apresentadas as notas da fôrma inicial na corda Dó o autor já utiliza 

extensões, no caso das violas, com o Do# na corda Sol e o Fá# na corda Dó e, no 

caso dos violoncelos, utilizando inicialmente apenas o 1.o e 4.o dedos (sendo que o 

4.o dedo já utiliza extensão).  

Como foi dito, este procedimento traz muitos problemas, pois não trabalha a 

fixação da fôrma inicial, dificultando a assimilação dos conteúdos pelos alunos. 

As figuras, a seguir, podem oferecer uma ideia mais clara do que foi 

explanado anteriormente sobre o processo de inclusão e colocação dos dedos na 

proposta do método (é importante lembrar que cada módulo tem 10 exercícios). 
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Nesses diagramas a legenda utilizada será a seguinte:  

 

Laranja – módulos 1, 2 e 3 

Violeta – módulo 4 

Verde – módulo 5 

Vermelho – módulo 6 

Azul – Nota da fôrma não trabalhada 

Figura 10 – Inclusão de notas por instrumento (módulos 1 a 6) - Violino 

 

FONTE: DIAS (1993) 
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Figura 11 – Inclusão de notas por instrumento (módulos 1 a 6) – Viola 

 

FONTE: DIAS (1993) 

Figura 12 – Inclusão de notas por instrumento (módulos 1 a 6) – Violoncelo 

 

FONTE: DIAS (1993) 

Também é necessário chamar atenção para o fato de que as notas incluídas 

nas cordas Dó do violoncelo e da viola aparecem apenas no último exercício do 

módulo 6, ou seja, elas não são adequadamente trabalhadas. 
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O quadro 5, a seguir, apresenta a inclusão das notas em todo o trabalho, ele 

está dividido por módulos, conforme são apresentados no método: 

Quadro 5 – Inclusão de notas (por módulo) 

MÓDULOS 

1 A 3 
Violino                            Viola                        Violoncelo                      Contrabaixo 

 

MÓDULO 

4 

Violino                              Viola                        Violoncelo                 Contrabaixo  

 

MÓDULO 

5 

  Violino                                                                          Viola 

 

Violoncelo                                                               Contrabaixo  

 

MÓDULO 

6 

Violino                                  Viola                            Violoncelo              Contrabaixo 

 

 

MÓDULO 

7 
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MÓDULO 

9 

Violino                                                      Viola                     

 

 

Violoncelo                                                           Contrabaixo 

 

 

MÓDULO 

10 

Violino                                                                        Viola                     

         

Violoncelo                                                        Contrabaixo 

 

FONTE: DIAS (1993) 

Outros conteúdos como pizzicato, fermata e ligaduras são apresentados 

bastante tardiamente. As ligaduras começam a ser utilizadas no módulo 7, enquanto 

que os pizzicatos e fermatas são apresentados apenas no módulo 8. 
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Mas talvez seja nas questões relacionadas às dificuldades da mão direita que 

o método se mostra mais confuso. Partindo do pressuposto de que um método para 

iniciantes deve facilitar a transmissão de conteúdo, o que se apresenta ao aluno é 

uma série de dificuldades desnecessárias relacionadas ao manuseio do arco131. 

Dubiedades, trocas e retomadas de arcos aparecem em uma grande profusão, 

gerando obstáculos que parecem ser intransponíveis para a viabilidade de utilização 

do método132. 

Exemplos destas dificuldades podem ser observados logo no início do 

trabalho, como no exercício relacionado na Fig. 13, a seguir:  

Figura 13 – Módulo 2, exercício 14 

 

FONTE: DIAS (1993) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Isto sem considerar a questão que o método em análise já inicia o trabalho com o arco, sendo que 

os métodos geralmente começam com pizzicato, justamente devido à necessidade de abordar 
isoladamente as dificuldades; pois no momento do início do contato com o instrumento o aluno já 
tem muitas informações para assimilar (posição do instrumento, som e ângulo das cordas, nome 
das notas, entre outras), por este motivo as informações relacionadas ao manuseio do arco são 
deixadas para um estágio posterior.   

132  Embora sempre exista a possibilidade de um professor capacitado rever os problemas 
relacionados aos arcos e ajustar o método a padrões mais adequados.  

!
!

!
!
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No 2.o compasso do exercício 14 podemos ver uma retomada que causa 

bastante dificuldade técnica para um aluno iniciante. Nesta fase, seria mais lógico 

parar o arco, contar o tempo e seguir com o próximo movimento (que seria para 

baixo). Outro exemplo pode ser visto no 5.o compasso do exercício 25, na Fig. 14, a 

seguir: 

Figura 14 – Módulo 3, exercício 25 

 

FONTE: DIAS (1993) 

No exercício 26: 

Figura 15 – Módulo 3, exercício 26 

 

FONTE: DIAS (1993) 

Ou no final do exercício 28 
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Figura 16 – Módulo 3, exercício 28 (final) 

 

FONTE: DIAS (1993) 

É importante observar que estes exemplos de dificuldades foram coletados 

nos três primeiros módulos (fase em que os alunos tocam apenas nas cordas 

soltas), mas exemplos de problemas deste tipo podem ser encontrados por todo o 

método, como no módulo 7: 

Figura 17 – Módulo 7, exercício 67, compassos 12 e 13 

 

FONTE: DIAS (1993) 
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d) Tonalidades: Nos primeiros quatro módulos, o método não utiliza uma 

armadura de clave, embora a armadura possa ser considerada como Dó maior, pois 

não há alterações; os exercícios estão baseados principalmente em centros tonais. 

Como o método não privilegia uma lógica musical, a atenção é voltada para as 

cordas soltas (nos três primeiros módulos) e para a inclusão do 1.o dedo nos 

violinos, violas e violoncelos e 1o., 2o. e 4o. dedos no contrabaixo133. 

Módulo cinco: é possível definir a tonalidade de Sol maior, pela inclusão do 

Fá#. 

Módulo 6 a 8: inclusão da tonalidade de Ré maior. 

Módulo 9: Tonalidade de Fá maior e Ré menor, pela inclusão do Sib. Também 

é utilizado neste módulo a tonalidade de Sib maior e Sol menor. 

Módulo 10: Lá maior, Mi bemol maior, Dó menor. 

Quadro 6 – Quadro de tonalidades 

Módulo Tonalidades apresentadas ou predominante 

1 a 4 Cordas soltas e 1.o dedo  

(sem tonalidade definida) 

Dó maior 

5 Sol maior 

6 a 8 Ré maior 

9 Fá maior e Ré menor,  

Si bemol maior e Sol menor 

10 Lá maior, Mi bemol maior e Dó menor 

FONTE: DIAS (1993) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 Embora a inclusão, neste local, dos dedos 2 e 4 (Fá natural e Fá sustenido) mais pareçam um erro 

do autor. 
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Demais conteúdos: Teóricos, Literatura, repertórios, prática de conjunto, 

apreciação musical, desenvolvimento da criatividade, memorização, percepção, 

imitação e materiais suplementares não são trabalhados diretamente pelo método. 

Como é possível perceber, o método em questão teve seu papel dentro do 

contexto histórico do ensino coletivo por ter sido um dos primeiros trabalhos sobre o 

assunto a ser realizado no Brasil, e somente por este motivo foi incluído nesta tese. 

No entanto, o método não demonstra um planejamento adequado, há grandes saltos 

com relação às dificuldades apresentadas para o aluno, há deficiência na oferta de 

alguns conteúdos e exagero na utilização de outros (como no excesso de figuras 

rítmicas), a maioria dos exercícios não possui um sentido que possa auxiliar o aluno 

na compreensão do discurso musical e não há qualquer orientação para o professor 

ou para o aluno na apresentação dos exercícios e dos conteúdos a serem 

trabalhados em cada módulo.  

Na verdade, o trabalho é bastante ineficiente como método e não considera 

um dos conceitos mais importantes para esta tese: o desenvolvimento da 

musicalidade do aluno.   

4.1.2  O ensino coletivo dos instrumentos de cordas 

1. Título do método: O ensino coletivo dos instrumentos de cordas 

2. Autor: Enaldo Antonio James de Oliveira 

3. Editora: não editado 

4. Apresentação do livro - Situação da produção do material: O método foi 

apresentado no ano de 1998 para obtenção de grau de mestre na Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo  (USP), sob orientação do 
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Professor Doutor Eduardo Seincman. O material analisado é uma cópia dessa 

dissertação com duas partes: o texto do trabalho acadêmico, com 72 páginas e o 

método com 124 páginas. Este método já apresenta algum tratamento gráfico, há 

uma boa diagramação, mas ainda não é destinado à comercialização, pelo menos 

até o presente momento, como podemos observar no comentário do autor: 

A edição realizada nesta pesquisa ainda não visa a comercialização 
ao público. Caso isto venha a ocorrer, será necessário melhorar 
vários aspectos, entre eles, a confecção de novas fotos e a 
realização de um outro layout para as páginas com o material 
musical. É possível enriquecer, sobremaneira, a apresentação 
através de cores e gráficos que auxiliem o processo de 
aprendizagem (OLIVEIRA, 1998, p. 197). 

Na dissertação o autor faz uma abordagem histórica do ensino coletivo nos 

EUA e no Brasil, e uma síntese de três métodos estadunidenses: Paul Rolland – The 

teaching of action in string playing134; Gerald E. Anderson e Robert S. Frost – All for 

strings135 e Samuel Applebaum – String builder136. A partir destes trabalhos o autor 

elabora a proposta de um método coletivo para o ensino de instrumentos de cordas, 

apresentado na segunda parte da dissertação. 

O trabalho analisado apresenta apenas o livro do professor, pois não foi 

possível ter acesso ao livro do aluno. A escrita musical é realizada para os quatro 

instrumentos de cordas e não há a inclusão de um piano acompanhador (escrito) na 

maior parte do método; no final há algumas peças onde o piano acompanhador é 

escrito. No entanto o autor recomenda que o professor toque acompanhamentos 

diversos para os exercícios dos alunos. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 ROLLAND, P.; MUTSCHLER, R. S. The teaching of action in string playing. Chicago, IL, Illinois: 

Boosey and Hawkes, 1974. 
135 ANDERSON, G. E.; FROST, R. S. All for strings: comprehensive string method. San Diego: Kjós 

Neil A. Kjós Music, 1986, 49p.  
136 APPLEBAUM, S. String Builder: a string class method, to violin, viola, cello, bass, piano acc., 

teachers manual. Rockeville Centre, L.I., N.Y.: Belwin, 1960. 32p. 
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Oliveira indica que o método apresentado seria o primeiro volume. Dentro da 

realidade brasileira ele pode ser utilizado por um ano ou pouco mais. No entanto, os 

conteúdos apresentados pelo método devem ser complementados por um repertório 

de orquestra de cordas, pois as apresentações públicas são componente 

fundamental da instrução de música.  

É importante observar que o trabalho é uma compilação dos três métodos 

citados anteriormente, associados a exercícios compostos pelo autor, e isso fica 

bem claro no texto da dissertação:  

É por este motivo que a partir da síntese dos três métodos propus a 
sua reorganização em uma nova sequência metodológica. Além de 
utilizar os tópicos mais importantes de cada método, criei, também, 
novos materiais musicais e novos procedimentos originados da 
minha prática de ensino (OLIVEIRA, 1998, p. iv). 

Ao contrário da maioria dos métodos analisados, o autor utiliza o Sistema 

Starting by rote, baseado no método All for Strings. Sistema que oferece o início do 

ensino sem utilizar a escrita musical tradicional (geralmente para indicar as notas 

são utilizados seus nomes e o ritmo é feito por meio de linhas ou outros sinais), 

como é possível observar na Fig. 18, a seguir: 
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Figura 18 – Sistema by Rote 

 

FONTE: OLIVEIRA (1998, p. 102) 

5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: Segundo seu autor, o 

método é direcionado ao ensino coletivo em classes heterogêneas atendendo os 

quatro instrumentos de cordas. Ele apresenta uma grande divisão em duas partes 

com tamanho (e conteúdo) semelhantes: o aprendizado por meio do processo de 

mecanização e a iniciação por meio da notação musical. Na primeira parte são 

apresentados 90 exercícios, além de textos explicativos, e na segunda 100 
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exercícios e uma quantidade menor de textos, pois os exercícios dessa parte são 

basicamente uma repetição dos apresentados na primeira parte. 

São relacionadas diversas figuras com indicação das partes dos instrumentos, 

de como segurar instrumentos e arcos e de como se sentar. Além disso, o método 

inclui uma grande parte preparatória, com orientações, fotos e exercícios visando a 

utilização do arco.   

Na primeira parte é utilizado apenas o Sistema by Rote (mecanização). Na 

segunda, os mesmos elementos da primeira são apresentados com a utilização da 

pauta musical. Aqui aparece a principal crítica ao método, pois os conteúdos de uma 

e outra parte são praticamente os mesmos, ou seja, após atingirem um determinado 

nível com o sistema de mecanização os alunos devem voltar e iniciar o estudo de 

todo o conteúdo técnico novamente. Apesar de entendermos que a razão deste 

procedimento é ajudar o aluno a compreender e aprender a ler grafia da música, isto 

pode desestimular o aluno, além de trazer uma perda de tempo para o trabalho. Não 

se trata de ser contrário ao Sistema by Rote, mas de estabelecer limites para sua 

utilização. O All for Strings que é um dos métodos analisados por Enaldo de Oliveira 

para a construção da dissertação, utiliza o sistema, mas apresenta uma solução 

muito melhor, com oito páginas com o by Rote, e trinta e quatro páginas de notação 

tradicional. O próprio autor fala sobre o assunto e aborda a maneira como ampliou a 

utilização do by Rote: “Na tentativa de acelerar o processo de aprendizagem, ampliei 

o Processo by Rote, de Anderson e Frost, utilizando-o em exercícios que abrangem 

uma quantidade de problemas técnicos bem mais ampla” (OLIVEIRA, 1998, p. 62).  

Para exemplificar o problema relatado são apresentados, a seguir, dois 

exemplos. Eles são exercícios idênticos, um feito na primeira parte com o sistema de 
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Starting by Rote, outro apresentado muitas páginas (e tempo) depois com o sistema 

de notação tradicional. 

Figura 19 – Exercício notas Ré e Mi - Sistema by Rote 

 

FONTE: OLIVEIRA (1998, p. 112) 

Figura 20 – Exercício notas Ré e Mi – Notação tradicional 

 

FONTE: OLIVEIRA (1998, p. 153) 

Com relação aos conteúdos, a apresentação é feita por meio de textos 

colocados acima dos exercícios e, a partir daí é trabalhado diretamente cada novo 

conceito apresentado, como é possível observar na Fig. 21, a seguir. 
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Figura 21 – Apresentação dos conteúdos 

 

FONTE: OLIVEIRA (1998, p. 129) 

6. Atividades Didáticas: O método tem uma concepção mais antiga de ensino 

musical e não aplica diretamente o sistema de Comprehensive Musicianship. São 

poucos os conceitos de teoria musical. O autor também não apresenta outros 
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conceitos sobre música (formas, biografias, história) ou de criação musical 

(criatividade), apenas solicita que o professor faça com que os alunos cantem os 

exercícios, ou seja, há um treinamento de percepção musical. Portanto, as 

propostas das diversas atividades na educação musical (tocar, compor, improvisar 

literacia e regência) são pouco atendidas no método, que se preocupa 

principalmente com a questão técnica da execução instrumental. 

7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: O método tem conteúdo rítmico muito simples. As figuras 

utilizadas são a semibreve, a mínima e a semínima, com suas respectivas pausas, e 

a colcheia (sem pausa). Este é todo o conteúdo rítmico do método e, pelo que se 

pode ver, é suficiente para a realização das peças propostas, além de permitir que o 

trabalho se concentre nos demais conceitos a serem abordados.  

A seguir, é listado o conteúdo rítmico do método:  

Figuras:  , , , , , , ,   e . 

Fórmulas de compasso 4/4, 3/4 e 2/4.  

b) Notas: A partir dos três métodos analisados, o autor soluciona de uma maneira 

bastante boa a inclusão das notas para os instrumentos. Na verdade, ao que parece, 

é uma das melhores soluções encontradas para o primeiro nível. Basicamente, a 

distribuição das notas se resume na fôrma da primeira posição (apresentada na 

introdução deste capítulo) até o 3.o dedo, e na utilização das notas do segundo dedo 

baixo, como se pode observar a seguir no diagrama dos violinos (Fig. 22):  
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Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 
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Figura 22 – Notas no método Ensino coletivo dos instrumentos de cordas - Violino 

 

FONTE: OLIVEIRA (1998) 

Para as violas:  

Figura 23 – Notas no método Ensino coletivo dos instrumentos de cordas - Viola 

 

FONTE: OLIVEIRA (1998) 

Os violoncelos também utilizam a mesma estratégia:  
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Figura 24 – Notas no método Ensino coletivo dos instr. de cordas - Violoncelo 

 

FONTE: OLIVEIRA (1998) 

O contrabaixo, por seu tamanho, requer alguma mudança de posição para 

que o aluno possa acompanhar a dinâmica dos outros instrumentos. No método em 

questão, a opção foi pela mudança de posição apenas na primeira corda (Sol).  No 

quadro a seguir é possível verificar que a mudança de posição proposta resolve os 

problemas das notas e não acrescenta grandes dificuldades nem para o professor 

nem para o aluno de contrabaixo. 

Figura 25 – Notas no método Ensino coletivo dos instr. de cordas - Contrabaixo 

 

FONTE: OLIVEIRA (1998) 
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O trabalho adequado da primeira posição fornece excelente estrutura para 

todos os conteúdos que virão a seguir, fundamenta a mecânica da mão esquerda e 

desenvolve a percepção por meio da afinação. As notas estudadas também 

permitem que os alunos executem uma grande quantidade de arranjos e também de 

peças originais, possibilitando a realização da prática de conjunto de forma 

plenamente satisfatória. 

c) Dificuldades técnicas: Com relação à mão esquerda, o autor preferiu seguir 

o sistema dos métodos compilados para a criação de seu trabalho e optou pelas 

notas da fôrma dos instrumentos, sendo que, no caso das violas e violinos, são 

utilizados apenas o 1.o, 2.o e 3.o dedos. No caso do contrabaixo há a necessidade de 

se fazer alguma mudança de posição mas, ao contrário de alguns dos métodos 

estadunidenses analisados, a mudança aplicada é pequena e não deve criar 

grandes dificuldades para o aluno. 

O início do trabalho é feito com pizzicato, mas logo em seguida são 

apresentados vários exercícios preparatórios para o arco e as lições começam a 

utilizá-lo. A preparação para a utilização do arco recebe muita atenção, o aluno 

começa a fazer exercícios com um lápis; passa para exercícios com o arco; aprende 

a posição certa para segurar o arco; realiza movimentos com o arco sem o 

instrumento; realiza exercícios com o arco e aprende o direcionamento da arcada 

aprende a colocar e a levantar o arco das cordas; e mais à frente, são apresentados 

dois golpes de arco: o détaché e o martelé. 

Com relação às ligaduras, o método se apresenta talvez simples demais, pois 

elas são introduzidas apenas nos últimos dez exercícios e não há tempo para o 

desenvolvimento técnico deste aspecto. 
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O Quadro 7, a seguir, apresenta a inclusão das notas em todo o trabalho, e 

está dividido por páginas, conforme elas aparecem apresentadas no método: 

Quadro 7 – Inclusão de notas (por páginas) 

Página 

90 

   Violino                               Viola                           Violoncelo             Contrabaixo 

 

Páginas 

111 a 

116 
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Páginas 

133 a 

138 

 

     Violino                               Viola                           Violoncelo             Contrabaixo                                                                                        

 

(2o. dedo baixo) 

Página 

139 

Contrabaixo (3a. posição) 

 

FONTE: OLIVEIRA (1998) 

O método se atém principalmente às questões técnicas dos instrumentos e há 

pouca preocupação com o conteúdo teórico. O autor sugere que o professor cante 

as lições com os alunos e isso auxilia a percepção; no entanto, outros conteúdos e 

atividades são negligenciados pela proposta. Não há nenhuma abordagem de 

conteúdos históricos, biográficos e formais (literacia), cabendo ao professor a 

responsabilidade de desenvolver o assunto com outros materiais, especialmente e 

inclusive no caso de conteúdos multiculturais que se mostram inexistentes. 

A seguir apresenta-se um quadro de conteúdos inseridos no método: 
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Quadro 8 – Quadro de apresentação dos conteúdos: 

FONTE: OLIVEIRA (1998) 

Observando os dados do quadro 8 é possível verificar que os conteúdos 

apresentados abordam somente as questões de execução e leitura musical, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Este é mais um dos argumentos que fundamentam as críticas sobre o excessivo trabalho do by 

Rote, apenas depois de colocar todos os dedos nas cordas dos instrumentos e executar várias 
peças é que os alunos vão conceituar a sequência das notas musicais. 

Parte Conteúdos Página 

1 Manutenção dos instrumentos 

Pizzicato 

Barra de compasso 

Sinal de repetição 

Dinâmica forte e piano 

Sinais de arco para cima e para baixo 

Escala e tonalidade 

79 

89 

100 

100 

129 

129 

139 

2 Sequência das notas musicais137 

Pentagrama 

Relação de valores entre as figuras 

Relação de valores entre as pausas 

Fórmula de compasso 

Acidentes ocorrentes 

Bequadro 

Armadura de clave 

Retomada do arco 

Tonalidade de Ré maior 

Tonalidade de Lá maior 

Détaché (golpe de arco) 

Martelé (golpe de arco) 

Tonalidade de Mi maior 

Ligadura de arco 

Intervalo de terças 

142 

142 

143 

143 

144 

156 

160 

162 

162 

162 

165 

169 

170 

177 

187 

192 
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deixando de lado todos os outros conteúdos. Talvez isso se deva ao período em que 

o método (dissertação) foi escrito e ao fato de o método ser uma compilação de 

outros três trabalhos escritos nas décadas de 60, 70 e 80, períodos em que estes 

conceitos ainda não estavam plenamente assimilados.  

d) Tonalidades: Neste assunto o método também opta pela simplicidade. 

Além dos exercícios realizados no início do trabalho, que não têm tonalidade 

definida, o método utiliza apenas três tonalidades: Ré maior, Lá maior e Mi maior. 

Neste caso é possível que a inclusão de outras tonalidades fosse uma boa opção. 

Quadro 9 – Quadro de tonalidades 

Página Tonalidades apresentadas ou predominantes 

162 Ré maior 

165 Lá maior 

177 Mi maior 

FONTE: OLIVEIRA (1998) 

A proposta Professor Enaldo de Oliveira pode ser abordada a partir de dois 

aspectos: quando olhamos o trabalho, sob o ponto de vista apresentado por David 

Elliot e pelos educadores musicais atuais, que ressaltam a importância da 

abordagem de outros conteúdos (como conceitos históricos, teóricos ou de criação), 

vemos que há muitas lacunas. Essa ausência pode ser compreendida se 

considerarmos que, na época da criação do método (ano de 1998), não havia, no 

Brasil, trabalhos relacionados a esse assunto e a preocupação com o ensino da 

música, por meio do instrumento, se concentrava nas questões técnicas. 
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Outro aspecto é que, quando se relaciona ao ensino dos instrumentos de 

cordas, o método é de extrema utilidade, muito bem elaborado, trazendo objetivos e 

programa bem definidos. O primeiro volume, apresentado na dissertação e 

analisado nesta tese, fornece uma base estruturada que pode permitir e facilitar um 

futuro desenvolvimento para outros níveis técnicos. 

A questão da utilização do arco (mão direita) é muito bem realizada, pois o 

trabalho fornece indicações adequadas aos alunos e professores, auxiliado por fotos 

e exercícios. Ele também apresenta dois golpes de arco básicos (détaché e 

martelé), embora não desenvolva muito bem as ligaduras de arco. Quanto à mão 

esquerda, a proposta utilizada é muito boa, apresentando as notas na fôrma da 

primeira posição e, depois, o segundo dedo baixo para violinos e violas, e segundo 

dedos para violoncelos e contrabaixo.  

Desta maneira, o trabalho do Professor Enaldo de Oliveira pode ser 

considerado bastante adequado para a utilização no ensino de instrumentos 

musicais e pode inclusive servir como base para compor um trabalho mais amplo, 

com a inclusão de outras atividades que atendam às perspectivas mais modernas da 

educação musical.  
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4.1.3  Instrumentos de arco e ensino coletivo 

1. Título do método: Instrumentos de arco e ensino coletivo: a construção de 

um método 

2. Autor: João Mauricio Galindo 

3. Editora: não editado 

4. Apresentação do livro - Situação da produção do material: O método foi 

apresentado no ano de 2000 para obtenção de grau de mestre na Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo  (USP), sob orientação do 

Professor Doutor George Olivier Toni. O material analisado é uma cópia dessa 

dissertação com duas partes: o texto do trabalho acadêmico, com 82 páginas e o 

método com 107 páginas. Esta proposta de método tem um tratamento gráfico de 

melhor qualidade, comparado ao anterior, embora ainda não exista um tratamento 

comercial. Desde sua apresentação, teve utilização frequente, especialmente no 

Projeto Guri138, da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, sendo utilizado 

nos diversos polos desse projeto. 

5. Estrutura organizacional: o trabalho é dividido em cinco fases. O conteúdo 

das etapas está muito bem-distribuído, sendo que a primeira fase se preocupa 

principalmente com a introdução do aluno ao instrumento e com informações 

básicas, como nome de cordas e sinais gráficos simples. Esta fase é dividida em 

três partes: contando, que utiliza exercícios muito simples sem emprego de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 O Projeto Guri foi criado em 1995 pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo. Inicialmente 

o projeto não tinha um bom embasamento teórico e foi utilizado mais como moeda política. Sofreu 
uma profunda reestruturação e, a partir de 1997, vem conseguindo bons resultados. Não por 
coincidência os coordenadores que realizaram esta reestruturação conhecem e utilizam os 
sistemas de ensino coletivo citados neste trabalho. Atualmente o projeto conta com mais de 350 
polos, espalhados entre a capital e o interior do Estado, atendendo cerca de 80 mil alunos. 

 



! 185!

pentagrama; na pauta, que utiliza a notação musical e faz o aluno avançar até 

exercícios mais complexos e dedos, que trabalha a colocação dos dedos no 

instrumento.  

Esta fase do método apresenta, à primeira vista, uma pequena confusão, pois 

contando contém três partes (1.a, 2.a e 3.a) e na pauta também tem três partes (1.a, 

2.a e 3.a). A confusão é agravada pela grande quantidade de informação técnica (17 

páginas) colocada entre estas duas partes (contando e na pauta) e dedos (terceira 

parte), complicando ainda mais o entendimento da sequência do método. As 

informações técnicas são muito bem-realizadas e importantes, mas poderiam ser 

mais bem distribuídas pelo conteúdo dos exercícios e não concentradas em 

pequenas ilhas de texto.   

Na segunda fase há novos avanços como a utilização de colcheias e 

ligaduras de tempo e arco. Na terceira fase são apresentadas as cordas Dó (viola e 

violoncelo) e Mi (violino e contrabaixo), não comuns a todos os instrumentos; as 

escalas de Sol e Dó maior e articulações de arco mais complexas, com notas de 

valor diferente ou três notas ligadas.  

A quarta fase introduz novas notas e o conceito de cromatismo; e a quinta 

fase traz a utilização de extensões para violinos, violas e violoncelos, assim como a 

utilização de meia posição para o contrabaixo.  

É possível mais bem perceber a estrutura do método quando relacionamos as 

suas partes: 

1a. Fase .............................................. p. 63 

Contando (1a. parte) ........................... p. 68 

Contando (2a. parte)............................ p. 69 
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Contando (3a. parte)............................ p. 70 

Na pauta (1a. parte)............................. p. 74 

Na pauta (2a. parte)............................. p. 75 

Na pauta (3a. parte)............................. p. 76 

Explicações e instruções de trabalho.. p. 77 

Dedos.................................................. p. 83  

2a. Fase............................................... p. 110 

3a. Fase.............................................. p. 140 

4a. Fase.............................................. p. 153 

5a. Fase.............................................. p. 163    

Apresentação gráfica: O método é escrito em quatro pentagramas: uma clave 

de Sol (violino); uma clave de Dó (viola) e duas claves de Fá (violoncelo e 

contrabaixo) e, assim como o método anterior, não há indicação de instrumentos, 

mas é bastante óbvio que as quatro linhas estão escritas para violinos, violas, 

violoncelos e contrabaixos (nesta sequência)139.  

Entre os exercícios musicais há muitos textos com explicações e instruções 

sobre o que o autor pretende, fornecendo orientações para que o professor 

desenvolva o trabalho com eficácia. O exemplo a seguir (Fig. 26) apresenta o visual 

gráfico do método, e nele podemos observar as instruções mencionadas: 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139  Que é a sequência utilizada na maior parte da literatura musical para orquestra de cordas. 
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Figura 26 – Visual gráfico do Instrumentos de arco e ensino coletivo 

 

FONTE: GALINDO (2000, p. 105) 

Outro exemplo de instruções é o que segue, um procedimento que costuma 

ser adotado em todo o método, e é uma maneira de demonstrar ao professor e ao 

aluno os objetivos pretendidos pelo autor:  
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Figura 27 – Visual gráfico e instruções do Instrumentos de arco e ensino coletivo 

 

FONTE: GALINDO (2000, p. 134) 

É interessante observar que, ao contrário do método anterior (DIAS, 1993), a 

opção adotada é semelhante à dos métodos estadunidenses: os instrumentos tocam 

as mesmas notas, procedimento que facilita a atividade do professor em sala de 

aula. No entanto, essa estratégia  impede que, no início, encontrem-se arranjos para 

serem tocados como uma orquestra. Nos métodos estadunidenses esta lacuna é 

atendida por um repertório vendido separadamente, escrito especialmente para 

orquestras e dividido por níveis de dificuldades140. 

6. Atividades Didáticas: “Instrumentos de arco e ensino coletivo” já apresenta 

uma preocupação maior com o conceito de Comprehensive Musicianship. O autor 

constantemente apresenta os conceitos teóricos e os associa aos exercícios do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 Nos EUA estes livros são comercializados pelas mesmas editoras que vendem os métodos, mas 

também podem ser adquiridos materiais similares de outras editoras. 
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método. Isso pode ser observado nas páginas 72 e 73, quando Galindo informa os 

conceitos a serem transmitidos em cada parte da primeira fase: 

Exercícios “Contando”, primeira parte: 

Informações conhecidas - a) sons e pausas de 2, 4 e 3 pulsos; b) apenas 

cordas comuns (Ré, Lá e Sol); 

Informações novas - a) compasso; b) sinais gráficos (pentagrama, barra de 

compasso, e barra dupla final). 

 Esta preocupação também é colocada pelo próprio autor:  

Sobre o repertório, deve-se transmitir o quanto antes conceitos 
musicais básicos. Jamais esperar que os alunos atinjam um “melhor” 
nível técnico para então começar este trabalho. Os seguintes 
conceitos podem ser perfeitamente compreendidos mesmo por 
alunos muito jovens: imitação, eco, frase, pequenas formas, final de 
frase [...] (GALINDO, 2000, p. 99).  

7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: o método procura utilizar poucas figuras rítmicas; isto 

simplifica o aprendizado e facilita o trabalho de professores e alunos, que podem 

atentar para outros conteúdos mais importantes neste momento (especialmente os 

relacionados à postura). A primeira fase concentra a apresentação da maior parte 

das figuras rítmicas: semibreve, mínima, mínima pontuada, semínima e suas 

respectivas pausas. Na segunda fase são apresentadas as colcheias em grupos de 

duas, além de ligaduras de valor e síncopas. Na terceira fase são apresentadas as 

semicolcheias em grupos de quatro; a colcheia seguida de pausa de colcheia; e 

mudanças de compassos (4/4 para 2/4). Finalmente, na 5a fase é apresentada a 

pausa de colcheia antecedendo a colcheia.  
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A seguir, listamos a sequência de elementos rítmicos do método: 

Fase 1 (1a. parte) ,   e . 

Fase 1 (2a. parte) ,  e . 

Fase 1 (3a. parte)  . 

Fase 2  , ligadura de valor e síncopa, mudança de compasso de 2/4 para 4/4. 

Fase 3     ,   e mudança de compasso 4/4 para 2/4. 

Fase 5      . 

b) Notas: O trabalho inicial é feito com as cordas comuns aos quatro instrumentos 

(Ré, Lá e Sol), este procedimento facilita a logística das aulas, com todos os alunos 

tocando as mesmas cordas e notas, uma vez que os dedilhados também são muito 

semelhantes. Este sistema perdura por um longo trecho do método, até o final da 2a 

fase. Sendo que a única exceção está na página 76, no exercício na pauta (3a 

parte), quando são apresentadas as cordas soltas Mi (para violino e contrabaixo) e 

Dó (para viola e violoncelo)141.  

A partir da página 83142 , tem início a parte intitulada Dedos, onde são 

colocados os dedos da mão esquerda nas cordas. O autor utiliza como estratégia a 

realização de exercícios sem leitura na pauta. Assim, o exercício inicial desta fase é 

feito apenas de ouvido e, como já foi dito, utilizando apenas as cordas comuns. Ao 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 No momento em que é tocada a corda Mi, pelos violinos e contrabaixos, os violoncelos e violas 

têm pausa. Quando é tocada a corda Dó, pelas violas e violoncelos, os violinos e contrabaixos têm 
pausa.  

142 É importante lembrar que o método tem início na página 63. 
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contrário da maioria dos métodos estudados, a colocação dos três dedos143 é feita 

praticamente no mesmo momento, assim trabalha-se os três dedos (no caso do 

contrabaixo dois dedos) de uma vez. 

As atividades são feitas com estrutura da fôrma já mencionada anteriormente: 

0  1    23, no caso de violinos e violas e 0   1  34, no caso de violoncelos. Sendo que 

o contrabaixo utiliza nas cordas Lá e Ré esta digitação: 0  1    4  0 (próxima corda 

solta) e na corda sol: 0   1   4—4 (com mudança de posição para conseguir tocar a 

nota dó). Posteriormente a estas notas são acrescentadas as notas Fá♮, Dó♮ e Si�, 

o que possibilita a execução dos tetracordes menores de Ré, Lá e Sol. 

A partir da 3a fase, página 140 (Grosso e fino), são apresentadas as cordas 

não comuns, Mi para violino e contrabaixo e Dó para viola e violoncelos. Neste 

ponto, os instrumentos cujas cordas não estão sendo estudadas se mantêm tocando 

(ao contrário do início, quando faziam pausas); para isso, utilizam de notas já 

trabalhadas, existentes em outras cordas também já trabalhadas. 

Neste trecho acontece um dos problemas mais críticos, que é a utilização da 

nota Sol♮ e não do Sol# para o violino na corda Mi, fazendo o dedo 2 baixar meio 

tom e desconfigurando a fôrma inicial. Como foi dito na análise do método anterior, 

esse procedimento traz muitos problemas, pois não trabalha a fixação da fôrma 

inicial, dificultando a assimilação dos conteúdos pelos alunos, embora neste caso o 

problema seja bem menor, pois a fôrma já foi trabalhada nas outras cordas. 

Com relação às notas musicais a quarta e quinta fases apresentam 

principalmente notas com alterações cromáticas, fechando assim o quadro de 

apresentação das notas. É necessário observar que algumas notas da escala 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 No caso do contrabaixo são dois dedos, mais a corda solta seguinte nas cordas Ré e Lá e 

mudança de posição na a corda Sol. 
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cromática não são ensinadas no método. No entanto, não é algo que comprometa o 

trabalho, muito pelo contrário. 

O Quadro 10, a seguir, apresenta a inclusão das notas em todo o trabalho; 

note-se que ele respeita a divisão de conteúdos proposta no método: 

Quadro 10 – Inclusão de notas (por fases) 

FASE 1 

Contando 

e na 

pauta 

Violino                                 Viola                        Violoncelo                      Contrabaixo 

 

FASE 1 

Dedos 

Violino                                                               Viola  

 

Violoncelo                                                         Contrabaixo 

 

FASE 2 

Mais 

dedos 

  Violino                   Viola                        Violoncelo                            Contrabaixo  

 

FASE 3 

 

Violino                            Viola                      Violoncelo                         Contrabaixo 
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FASE 4 

 

Violino                                                           Viola                                 

 

Violoncelo                                               Contrabaixo 

FASE 5 

 

Violino                                      Viola                            Violoncelo                      Contrabaixo 

 

FONTE: GALINDO (2000) 

c) Dificuldades técnicas: além das questões de colocação dos dedos, 

relacionadas anteriormente, o método apresenta uma sequência bastante lógica de 

dificuldades técnicas. Após o início com pizzicato e com a “posição de cavaquinho” 

para violinos e violas, o autor aborda a utilização do arco, preparada com uma 

grande quantidade de comentários e orientações que visam bem conduzir alunos e 

professores nessa tarefa. 

Outro aspecto interessante é a utilização de exercícios muito semelhantes a 

estudos que devem ser utilizados como forma de desenvolvimento técnico de 

agilidade e articulação. Estes exercícios começam com o Pirulito (Pirulento e 

Pirurápido) e são desenvolvidos com o Arquimedes (que trabalha arco) e os diversos 

Malhadedos. 

A partir da fase 4 é introduzido o conceito do cromatismo e a colocação do 

dedo 1 baixo (Dedos para trás). Finalmente, na fase 5 são apresentadas várias 

extensões para violinos e violas (3.o dedo) e violoncelo (2.o e 4.o dedos).  
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d) Tonalidades: o método também opta pela utilização de poucas tonalidades, 

o que permite o desenvolvimento de outros conteúdos. Após um início onde 

poderíamos definir apenas o emprego de centros tonais, ou seja, uso de exercícios 

muito simples nos quais não há como definir uma tonalidade, o método começa a 

utilizar a escala de Ré maior, depois passa a trabalhar o Ré dórico, com a inclusão 

do Fá natural. Posteriormente são trabalhadas quatro tonalidades, Sol, Dó, Mi e Lá, 

todas maiores. É interessante destacar a utilização de um modo (Dórico), prática 

pouco comum nos métodos para iniciantes. 

Quadro 11 – Quadro de tonalidades 

Fase Tonalidades apresentadas ou predominantes 

1  Apenas centros tonais 

Ré maior 

2 Ré dórico 

3 Sol maior 

Dó maior 

4 Mi maior 

Lá maior 

FONTE: GALINDO (2000) 

No geral o método se apresenta bastante eficiente nas questões técnicas, 

embora pudesse ser mais aprimorado, com a inclusão de outras dificuldades 

contempladas em métodos similares. Da mesma maneira observamos que as 

informações sobre outros conteúdos abordados também poderiam ser mais bem 

desenvolvidas, além de serem apresentadas em maior quantidade, principalmente 

com relação a aspectos históricos, formas e conteúdo de literatura diversos. Mas 
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sem dúvida, o método já denota uma preocupação, principalmente com a 

apresentação e o esclarecimento de informações teóricas. No Quadro 12 a seguir, 

estão relacionados os conteúdos apresentados no método:  

Quadro 12 – Quadro de apresentação dos conteúdos: 

FONTE: GALINDO (2000) 

É necessário registrar que não há atividades relacionadas a outros conteúdos 

como desenvolvimento de repertório, realização de prática de conjunto, apreciação 

musical e desenvolvimento da criatividade. 

Fase Conteúdos Página 

1 Pulsação 

Pausa 

Compasso 

Pentagrama 

Barra de compasso 

Sinal de repetição 

Fórmula de compasso 4/4 

Claves 

Conceito de grave e agudo 

Conceito de imitação e eco 

65 

66 

68 

68 

68 

69 

74 

77 

77 

77 

2 Escala de Ré maior 

Sustenido 

Cânone 

Fórmula de compasso 3/4 

Divisão da unidade de tempo 

Fórmula de compasso 2/4 

Ligadura de tempo 

Sincopa 

Ligadura de arco 

Bemol 

104 

104 

106 

109 

110 

112 

115 

116 

118 

128 

3 Bequadro 144 

4 Cromatismo 153 

5 Mi maior e Lá maior 164 
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Quanto à organização geral, o trabalho se apresenta ainda um pouco confuso 

na divisão dos exercícios, e não muito claro nos objetivos de cada lição. Uma 

análise feita pela professora Liu Ying destacou esta questão como um dos principais 

problemas apresentados pelo método:  

Porém, na parte dos exercícios musicais, o método apresenta-se 
confuso, desorganizado e de difícil manuseio, a começar pela falta 
de divisão clara entre um exercício e outro, o que confunde o aluno e 
o professor na hora do manuseio. Os exercícios tampouco 
obedecem a uma numeração uniforme: a cada novo tópico do 
conteúdo a ser abordado, a numeração se reinicia, sem uma ordem 
estabelecida (2007, p. 168).  

Feita essa ressalva, é possível considerar que o trabalho de João Maurício 

Galindo apresenta uma grande contribuição na construção de um método brasileiro 

para ensino coletivo de cordas, não só pelos aspectos técnicos apresentados, mas 

também pela grande utilização de canções folclóricas brasileiras; talvez, por este 

motivo, este seja um dos métodos brasileiros mais utilizados até o momento. 

4.1.4  Da capo: instrumentos de arco 

1. Título do método: Da capo: instrumentos de arco. Método elementar para o 

ensino coletivo de instrumentos de arco 

2. Autor: Joel Barbosa 

3. Editora: Edição experimental do próprio autor 

4. Apresentação do livro – O “Da Capo: instrumentos de arco” é uma edição 

experimental escrita pelo Professor Joel Barbosa (orientador desta tese). O método 

dá continuidade ao trabalho do professor, que escreveu os primeiros métodos 

brasileiros de ensino coletivo para instrumentos de banda, sopro e percussão. A 

proposta continua a mesma: oferecer uma iniciação aos instrumentos que seja 
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realizada coletivamente, desenvolvendo criatividade e musicalidade, e utilizando 

predominantemente canções folclóricas brasileiras. 

O material analisado no presente trabalho é uma edição incompleta144 do livro 

do professor, ainda em fase de teste e disponibilizada pelo autor, no ano de 2013, 

para a realização deste trabalho. O exemplar analisado é uma cópia xerográfica, 

mas já apresenta uma diagramação bastante clara e com boa qualidade, o que 

possibilitará uma boa impressão gráfica. 

Barbosa é professor de clarinete, música de câmara, educação musical e 

prática de conjunto da Universidade Federal da Bahia e tem ministrado master 

classes e cursos de curta duração em diversos locais e instituições, como o Festival 

de Inverno de Campos de Jordão, o Programa Nacional de Bandas da Colômbia, o 

Festival de Arte de Belém e a Fundação Nacional das Artes (FUNARTE). Além de 

professor, tem atuado como solista e camerista, apresentando-se em diversos 

países como EUA, Áustria, Alemanha e Colômbia. 

O material do método de Barbosa é composto por um conjunto de livro do 

professor e livros de alunos145 , assim constituídos: Violino, Viola, Violoncelo e 

Contrabaixo. O método apresenta o mesmo sistema utilizado nos trabalhos 

similares: a linha melódica é a mesma para todos os instrumentos146, prática que 

facilita a aula e as atividades em classe, mas que, ao mesmo tempo, gera a 

necessidade de uma complementação de repertório, com a utilização de arranjos 

escritos para orquestra de cordas, mais adequados às apresentações públicas, item 

fundamental na motivação e no desenvolvimento do trabalho.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Conforme anotação na capa do método. 
145 Para a análise, os livros dos alunos foram gentilmente cedidos pelo autor em pdf. 
146 Respeitadas as diferenças de oitavas. 
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5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: Ao contrário da maior 

parte dos métodos analisados, o Da Capo não apresenta uma divisão em capítulos, 

fases ou séries. As lições vão se sucedendo e o que faz uma eventual divisão entre 

elas é a inclusão dos quadros que apresentam novos conteúdos. Sendo assim o 

método contém 76 lições, divididas entre atividades de leitura, ensino de notas e 

ritmos, improvisação, imitação e também composição. Entre as lições, estão 

colocados 12 quadros com informações teóricas e técnicas. 

Embora o autor não utilize textos explicativos, a apresentação dos novos 

conteúdos é bastante clara e a nova informação é aplicada nos exercícios 

apresentados na sequência, como é possível perceber no exemplo a seguir (Fig. 

28): aqui, a lição introduz a aplicação do dedo 1 pisando a corda Lá para tocar a 

nota Si. No mesmo quadro também são apresentadas a colcheia e sua pausa 

(conteúdo rítmico) e o cânone (conteúdo de forma). 
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Figura 28  – Apresentação de novos conteúdos (Método Da Capo - Regente): 

 

FONTE: BARBOSA (2011, p. 18) 

Pelo exemplo apresentado, também é possível perceber a ideia de layout do 

trabalho, ou seja, é intenção explicitada pelo autor que a apresentação gráfica do 

trabalho seja clara e limpa. Este intento é plenamente obtido: o resultado gráfico do 

método é claro e objetivo, aproximando-se, neste aspecto, aos métodos 

estadunidenses e diferenciando-se em muito das propostas brasileiras realizadas 
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até o momento, que, como já foi dito, por se tratarem de dissertações ou teses 

acadêmicas, deixam a desejar na questão gráfica147. 

Os livros dos alunos também apresentam a mesma ideia de clareza e 

objetividade, trazendo quadros muito semelhantes aos do livro do professor. A Fig. 

29, a seguir, apresenta a lição anterior, inserida no livro do aluno de viola: 

Figura 29 – Apresentação de novos conteúdos (Método Da Capo - Viola): 

 

  FONTE: BARBOSA (2011b, p. 13) 

Há uma ressalva a ser feita com relação à apresentação dos exercícios  no 

livro do professor: A partir da lição número 8 (tocando em Ré), o referido livro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
147 Excetuando-se o método “Iniciando cordas através do folclore”. 
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apresenta a notação apenas em uma linha de violino. O autor explica, na introdução, 

que este recurso é adotado por uma questão de economia de espaço; também 

explica como devem ser consideradas as oitavas para violoncelos e contrabaixos e 

como devem ser realizados os divisi de acordes, que aparecem esporadicamente. 

Este procedimento pode prejudicar um pouco o conforto do professor no 

trabalho com o grupo, pode também trazer algumas dúvidas com relação às oitavas, 

especialmente no contrabaixo, além de gerar alguma perda de tempo na 

organização dos divisis dos acordes. Talvez a economia de espaço que o sistema 

gera não seja tão significativa e o trabalho em classe possa fluir mais com as pautas 

escritas da maneira tradicional. 

6. Atividades Didáticas: O método adota o sistema Compreensive 

Musicianship; assim, os conteúdos teóricos e de literatura sobre música são 

apresentados no decorrer dos exercícios e são diretamente relacionados a eles. Isto 

facilita o trabalho do professor e faz com que o aluno ao aprender os conceitos 

teóricos aplique-os imediatamente nos exercícios.  

Entre todos os métodos analisados, o Da Capo: instrumentos de cordas é 

sem dúvida o método que apresenta a maior quantidade de trabalhos relacionados 

ao desenvolvimento da criatividade (imitação, improvisos, composições e arranjos), 

atendendo plenamente à proposta de diversidade de atividades nas áreas de 

execução, criação e literacia. Além disso, o método traz lições com linguagem muito 

próxima a algumas composições contemporâneas como a “Amarelinha espiral” 

apresentada a seguir (Fig. 30): 
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Figura 30 – Amarelinha espiral: notação não tradicional 

 

FONTE: BARBOSA (2011, p. 56) 
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7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: O método se mantém bastante simples na apresentação dos 

elementos rítmicos, recurso que permite que professor e alunos concentrem atenção 

em outros conteúdos a serem assimilados. Todos os exercícios do método são 

realizados apenas com cinco figuras rítmicas e suas respectivas pausas, sendo que 

a maior parte destas figuras é apresentada logo nos três primeiros quadros: 

semínima e sua pausa, mínima e sua pausa, semibreve e sua pausa e mínima 

pontuada. Também nos quatro quadros iniciais são apresentadas todas as fórmulas 

de compasso utilizadas (que também são poucas): 4/4, 3/4 e 2/4. Para a metade do 

método é reservada a colcheia com pausa posterior a ela e no final (quadro 10), a 

pausa de colcheia como contratempo. Este é todo o conteúdo rítmico do método e 

pelo que se pode ver é suficiente para a realização das peças propostas, além de 

permitir que o trabalho se concentre nos demais conceitos a serem abordados. 

Abaixo, estão listados os conteúdos rítmicos de cada quadro:  

Quadro 1: fórmula de compasso 4/4. 

Quadro 2: , ,  e . 

Quadro 3:  ,  , . 

Quadro 4: fórmulas de compasso 2/4 e 3/4. 

Quadro 6:      . 

Quadro 9: Ligadura de tempo. 

Quadro 10:     e Anacruse. 
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b) Notas: Com relação à apresentação das notas nos instrumentos, o método segue 

o padrão adotado pela maioria dos trabalhos analisados, ou seja, inclusão das notas 

dentro da fôrma na primeira posição, com alguns acréscimos de notas com dedo 2 

baixo no violino e na viola (Sib, Fá e Dó), dedos 1 e 2 baixos no violoncelo (Sib, Fá e 

Dó) e também no contrabaixo (Sib, Fá e Sib). Além disso, há também a utilização do 

dedo quatro na corda Ré dos violinos e violas, obtendo a nota Lá. 

Podemos observar no gráfico da Fig. 31, a seguir, as notas trabalhadas no 

violino e na viola. As mesmas notas são trabalhadas nas cordas comuns dos dois 

instrumentos148, como mostram as figuras subsequentes: 

Figura 31  – Notas - violino 

  

FONTE: BARBOSA (2011) 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 Para todos os quadros: laranja - notas da fôrma trabalhadas, vermelho – notas fora da fôrma 

trabalhadas, azul – notas da fôrma não trabalhadas. Números – dedos. 
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Figura 32 – Notas - viola 

 

FONTE: BARBOSA (2011) 

Figura 33 – Notas - violoncelo 

 

FONTE: BARBOSA (2011) 

Com relação ao contrabaixo, é interessante notar que o autor consegue 

escrever todas as peças do método com o instrumento utilizando apenas as notas 

da primeira posição, o que é bastante positivo, pois o aluno do instrumento pode 
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fixar a posição sem ter que fazer várias trocas, como é proposto na maioria dos 

métodos analisados. Por outro lado, como o contrabaixo é um instrumento que 

utiliza abundantemente as mudanças de posições (e a meia posição), talvez fosse 

importante acrescentar pelo menos alguma mudança ou meia posição, para que o 

aluno possa ir acostumado com esta necessidade.   

A seguir, a Fig. 34 mostra o diagrama das notas do contrabaixo: 

Figura 34 – Notas – contrabaixo 

 

FONTE: BARBOSA (2011) 

O longo trabalho com as notas e a construção de uma posição ou fôrma para 

a mão esquerda vai funcionar como estrutura para os conteúdos que virão a seguir. 

As notas estudadas também vão permitir que os alunos executem uma grande 

quantidade de peças e exercícios.  

c) Dificuldades técnicas: como já foi dito, com relação à mão esquerda, o 

desenvolvimento do método é bastante lógico e coerente, a ordem de apresentação 

das notas permite a realização dos exercícios sem maiores problemas. Sobre esse 
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assunto apenas um questionamento pode ser feito, com relação à não utilização das 

cordas não comuns aos quatro instrumentos (Mi no violino e contrabaixo; Dó no 

violoncelo e viola)149. Outros trabalhos analisados mostram que é possível resolver a 

questão das cordas não comuns, seja deixando os instrumentos parados seja 

utilizando linha oitavadas (abaixo ou acima). De qualquer forma, parece que com o 

grande incentivo à criatividade e à experimentação, propostas pelo método, 

dificilmente os alunos deixarão de procurar utilizar as notas não oferecidas nesta 

primeira fase150.  

Com relação à mão direita, o início do trabalho é feito com pizzicato, mas a 

utilização do arco é iniciada muito cedo, na lição número oito. Por se tratar de um 

método para alunos iniciantes, seria mais conveniente que as indicações de arco 

fossem em maior quantidade, pois em alguns momentos pode haver dúvidas em sua 

execução, como nos dois exemplos listados a seguir (Fig. 35 e 36):  

Figura 35 – Dúvidas relacionadas ao arco 

 

FONTE: BARBOSA (2011, p. 20) 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 Embora essas cordas sejam utilizadas soltas no início do método, não são mais utilizadas 

posteriormente, com exceção da nota Fá#, na corda Mi do contrabaixo. 
150 As notas não utilizadas estão bem claras nos diagramas (são as notas azuis). 
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Figura 36 – Dúvidas relacionadas ao arco 

 

FONTE: BARBOSA (2011, p. 32) 

Nos dois exemplos, a escolha do início com arco para cima ou arco para 

baixo apresenta uma grande diferença na execução, e um aluno iniciante não detém 

conhecimento adequado para realizar esta escolha. 

Quanto à mão esquerda, o Quadro 13, a seguir, relaciona a inclusão das 

notas em todo o trabalho, e está dividido por quadros151, conforme se apresentam no 
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Quadro 13 – Inclusão de notas (por quadro) 

Quadro 

2 

 

 

   Violino                                 Viola                         Violoncelo                Contrabaixo 
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   Violino                      Viola                              Violoncelo                      Contrabaixo 
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Quadro 

9 

 

     Violino                               Viola                                           Violoncelo 

 

 

Quadro 

10 

 

Violino                             Viola                      Violoncelo            Contrabaixo

 

Quadro 

11 

 

Violino                             Viola                      Violoncelo            Contrabaixo 

 

Quadro 

12 

 

    Violino                         Viola                 Violoncelo         Contrabaixo 

 

FONTE: BARBOSA (2011) 

Quanto aos conteúdos teóricos o método se apresenta bem-estruturado, o 

trabalho de percepção é muito bem-desenvolvido, chegando a utilizar a proposta de 

“tirar uma música de ouvido”, prática impensável em métodos tradicionais. Com 

relação aos conteúdos históricos, biográficos e formais (literacia), a abordagem é 

pequena, cabendo ao professor a responsabilidade de desenvolver o assunto com 

outros materiais. O fato de o livro ser experimental e de se constituir no primeiro 

volume (ou seja, não foi possível analisar outros volumes ainda não elaborados), 

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

� �

� �
�

�
�

��

�

�

� �

� �

�

�
� �

�

�

� �

� ���

��
��

��

��



! 211!

pode explicar a baixa incidência destes conteúdos, que eventualmente podem ser 

incluídos em outros níveis.   

O método é totalmente voltado à cultura brasileira, utilizando peças e 

exercícios baseados em músicas populares como Berimbau e Asa Branca e músicas 

folclóricas como De Marré e Zabelinha. Sendo assim, ele auxilia no atendimento à 

questão de conteúdos multiculturais, o que é uma grande vantagem. Mas, para que 

a multiculturalidade aconteça de fato, é importante que o professor inclua exercícios 

e repertórios de outros métodos que contemplem outras culturas. 

A seguir, o Quadro 14 indica os conteúdos teóricos, de composição e de 

literacia inseridos no método: 

Quadro 14 – Quadro de apresentação dos conteúdos: 

Quadro Conteúdos Página 

1 Clave de Sol 

Clave de Dó 

Clave de Fá 

Compasso 

Barra de compasso 

Fórmula de compasso 4/4 

Barra final  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 Sinal de repetição 3 

3 Arco para baixo (sinal) 

Arco para cima (sinal) 

7 

7 

4 Compasso ternário 

Compasso binário 

Ré maior 

D.C. al fine 

9 

9 

9 

9 

5 Ligadura de arco 

Divisi 

Sol maior 

12 

12 

12 
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FONTE: BARBOSA (2011) 

Observando o quadro 14 é possível verificar que os conteúdos apresentados 

abordam basicamente todos os assuntos teóricos, como já foi dito, apenas uma 

análise dos outros níveis, ainda não finalizada, é que poderá indicar com exatidão a 

verdadeira amplitude de abordagem dos conteúdos do método. Por enquanto os 

conteúdos de literacia, biográficos e históricos são poucos. 

d) Tonalidades: Neste assunto o método também opta pela simplicidade. 

Após um início onde poderíamos definir apenas a utilização de centros tonais, ou 

seja, utilização de exercícios muito simples, onde não há como definir uma 

tonalidade, o método apresenta cinco tonalidades: Ré maior, Sol maior, Lá maior, Dó 

maior e Ré menor. A diferença para a maioria dos outros métodos é que alguns 

6 Lá maior 

Cânone 

18 

18 

7 Acento 22 

8 Staccato legato 

Andamentos: Marcial e Moderato 

Dinâmica: piano, mezzo forte e forte 

Dinâmica: crescendo e decrescendo (garfos) 

26 

26 

26 

26 

9 Fermata 

Staccato 

Spiccato 

Ligadura de tempo 

Andamento: Andante 

32 

32 

32 

32 

32 

10 Ré mixolídio 

Anacruse de colcheia 

Andamento: Allegro 

35 

35 

35 

11 Dó maior 

Dinâmica: pp (pianíssimo) 

46 

46 

12 Ré menor 50 
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modos também são apresentados, o que fornece uma informação nova para o aluno 

e dá a oportunidade para que o professor demonstre que o tonalismo não foi e nem 

deve ser a única opção de realização musical.  

A seguir é apresentado o Quadro 15 de tonalidades do método Da capo: 

Quadro 15 – Quadro de tonalidades 

Página Tonalidades apresentadas ou predominantes 

9  Ré maior 

12 Sol maior 

18 Lá maior 

35 Ré mixolídio 

46 Dó maior 

50 Ré menor 

55 Dó Lídio-Mixolídio 

FONTE: BARBOSA (2011) 

No método, a predominância de atividades de criatividade é evidente, e o 

direcionamento didático do autor para essa linha é bastante claro. Num certo 

aspecto, a postura voltada para a improvisação e criação é muito conveniente e traz 

uma grande contribuição para a formação musical dos alunos. No entanto, parece 

que há um certo desequilíbrio na escolha do percentual de atividades de criatividade 

empregadas, e esta observação pode ser comprovada se verificarmos que cerca de 

60% das atividades do método estão dentro deste viés, isto, por um lado, traz 

benefícios, como o desenvolvimento da criatividade e da musicalidade, mas também 

pode deixar lacunas na formação dos alunos, pois nem todos os professores têm 
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habilidades na realização desse tipo de aula, que é menos tradicional. Estes 

professores, mesmo que procurem algum tipo de treinamento ou formação 

específica para o atendimento deste aspecto, podem se sentir menos confortáveis 

na realização das atividades e encontrarem dificuldades em trabalhar com o método. 

Outra questão é que determinados alunos ou classes também podem encontrar 

dificuldades em trabalhar dentro desta linha de atividades e isso pode gerar as 

lacunas citadas anteriormente. Portanto, para diminuir a possibilidade do surgimento 

deste problema, é importante pensar num equilíbrio maior entre as atividades 

propostas, talvez com a utilização de um método auxiliar. 

Com relação à apresentação dos conteúdos o método se mostra bastante 

balanceado, os exercícios caminham numa medida acertada, estão bem 

estruturados e não exigem mais do que os alunos podem oferecer. Como ferramenta 

para o ensino de música (não apenas do instrumento) é bem elaborado, pois os 

conceitos musicais vão surgindo amparados pelos exercícios, neste aspecto é o 

método brasileiro que mais se aproxima do padrão dos métodos estadunidenses, 

também é o método que apresenta a maior preocupação com os conteúdos criativos 

e de percepção e pode ser uma ferramenta excelente para a iniciação musical 

instrumental. 

 

 

 

 



! 215!

4.1.5  Iniciando cordas através do folclore 

1. Título do método: Iniciando cordas através do folclore 

2. Autoras: Linda Kruger e Anamaria Peixoto 

3. Editora: Editora Universitária UFPA 

4. Apresentação do livro - Situação da produção do material: Segundo Farias 

(2009, p. 20), apoiado em Freitas (2009), o método surgiu a partir da tese de 

doutorado de uma das autoras (Linda Kruger - An analysis and adaptation of 

brazilian folk music into a string method comparable to american models for use in 

the brazilian music education), embora sobre este assunto não exista menção no 

trabalho.  

Concebido a partir da proposta de utilização prioritária do repertório folclórico 

brasileiro, o método propiciou a criação do Projeto Cordas da Fundação Carlos 

Gomes, onde foi testado, e sem dúvida contribuiu para o aprimoramento do ensino 

de cordas no Estado do Pará, obtendo resultados que perduram até hoje, como é 

possível observar no levantamento bibliográfico do primeiro capítulo. 

5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: O material analisado é 

uma fotocópia obtida na Biblioteca da Escola de Música da Universidade da Bahia; o 

método foi editado pela Universidade Federal do Pará e tem uma boa solução 

gráfica que se assemelha em muitos pontos aos métodos editados comercialmente. 

A escrita musical é manuscrita, mas é perfeitamente legível (como é possível 

verificar no exemplo a seguir). O material é composto em dois volumes: um livro do 

professor e um livro do aluno. Ao contrário dos métodos (editados) que foram 

analisados, não há livro de aluno separado (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), 

o livro do aluno é em conjunto, ou seja, um único volume para todos os 
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instrumentos. Aqui reside um problema sério: o livro do professor não contém todas 

as informações do livro do aluno. Portanto, para realizar seu trabalho o professor 

tem que ter em mãos os dois livros, pois o livro do professor dá as informações 

sobre cada aula e as partituras completas e o livro do aluno traz conteúdos teóricos 

e as lições individuais de cada instrumento.  

O método é concebido em lições, sendo que o livro do professor apresenta 35 

lições e o livro do aluno 28.   

Figura 37 – Layout do método Iniciando Cordas Através do Folclore 

 

FONTE: KRUGER; PEIXOTO (1991, p. 38) 
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O trabalho é pensando para ensino de classe homogênea, então, 

diferentemente de quase todas as propostas analisadas, aqui se trata de ensino 

coletivo de instrumentos homogêneos, sendo que as autoras, sabedoras da 

importância do processo em grupo heterogêneo, recomendam que numa semana 

com cinco aulas152 (ou seja, aulas diárias durante toda a semana), uma das aulas 

seja dedicada a um outro repertório com orquestras153. 

A Professora Anamaria Peixoto relata num artigo sobre o método que: 

O livro do professor contém 35 lições, baseadas numa sequência 
lógica e progressiva [...] Além das 35 lições, o livro do professor 
contém indicações para o Teste de Habilidade Musical, Fotografias 
de Postura ao instrumento, Lista de Material necessário para as 
aulas, orientação para organização de Ensaios de Orquestra, 
ilustração de diversas partes dos instrumentos, Glossário e Índice de 
Canções (1990, p. 17). 

Note-se que os “testes de habilidade” parecem ser um pouco fora de 

propósito para alunos tão iniciantes. Dentro das propostas de diversidade e 

multiculturalidade parece que eles não têm mais lugar num processo de ensino e o 

ideal seria procurar outras soluções para a seleção de alunos, ou mesmo optar por 

realizar esse processo durante as aulas.  

6. Atividades Didáticas: Mesmo sendo um dos primeiros métodos para ensino 

coletivo escrito no Brasil, o Iniciando Cordas já apresenta o conceito de 

Comprehensive Musicianship;  os conteúdos são apresentados no início de cada 

lição, embora a ênfase seja dada à teoria musical, sem muitas informações sobre 

história da música e nenhuma atividade de criação ou improvisação.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 Há que se observar que uma semana com cinco aulas fica bem difícil de ser viabilizada nas 

escolas regulares. Talvez essa proposta fosse mais viável em escolas especializadas e, mesmo 
nestas escolas, provavelmente haveria dificuldades para viabilizar a presença dos alunos cinco 
dias por semana.  

153  No entanto nada impede que o método seja utilizado para ensino coletivo heterogêneo. 
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7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: Ao contrário de outros métodos que primam pela simplicidade 

e procuram dar enfoque para a parte técnica, o Iniciando Cordas, tem uma estrutura 

rítmica mais complexa. Outra questão é que o método propõe, para o mesmo 

exercício, uma fórmula de compasso em 2/4 para o livro do professor e em 4/4 para 

o livro do aluno. Essa solução não é apropriada, pois pode gerar dúvidas e 

confusões desnecessárias. Outra crítica à parte rítmica é a não apresentação da 

semibreve e sua pausa. Se a proposta do método também é a de ensinar a teoria 

musical, a semibreve é uma lacuna que pode deixar sem explicação as relações 

matemáticas entre as figuras musicais. O elementos rítmicos estão relacionados, a 

seguir, por ordem de apresentação:  

Lição 1: ,   e fórmula de compasso 4/4. 

Lição 2: . 

Lição 3:  em grupos de 2 e 4 e fórmula de compasso 2/4.  

Lição 6: Anacruse. 

Lição 8: C = 4/4. 

Lição 13: e . 

Lição 14: ,   e Ligadura de tempo. 

Lição 15: e fórmula de compasso 3/4. 

Lição 19: e fórmula de compasso 6/8. 
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Lição 20:    e . 

Lição 28: Fermata. 

b) Notas: A solução encontrada para o ensino das notas nos instrumentos, pelas 

autoras, parece ser muito bem adequada. Talvez uma das melhores resoluções, se 

não a melhor. As notas propostas contemplam quase todas as notas da fôrma inicial 

da mão esquerda154 e algumas extensões. Estas notas fornecem uma estrutura 

sólida para o desenvolvimento posterior em outras posições e permitem a execução 

de todo o repertório e tonalidades propostos. Como é possível observar a seguir no 

diagrama dos violinos, as notas em laranja (notas da fôrma) são totalmente 

apresentadas (com exceção de duas) e as autoras incluem extensões inferiores que 

permitem a ampliação das tonalidades estudadas:  

Figura 38 – Notas no Método Iniciando Cordas Através do Folclore - Violino 

 

FONTE: KRUGER; PEIXOTO (1991) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Para esclarecimentos sobre a fôrma inicial veja página 147. 
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Nas violas realiza-se o mesmo processo, sendo que as notas da fôrma não 

utilizadas (todas de quarto dedo) são três:  

Figura 39 – Notas no Método Iniciando Cordas Através do Folclore - Viola 

 

FONTE: KRUGER; PEIXOTO (1991) 

Os violoncelos também estão muito bem estruturados e atendem todas as 

notas da fôrma:  

Figura 40 – Notas no Método Iniciando Cordas Através do Folclore - Violoncelo 

 

FONTE: KRUGER; PEIXOTO (1991) 
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A proposta para o contrabaixo inclui, além de todas as notas da fôrma inicial, 

uma mudança de posição, o que é benéfico pela necessidade de o aluno ter a 

concepção da mudança, que é tão necessária devido ao tamanho do instrumento. A 

mudança de posição proposta resolve os problemas das notas e não acrescenta 

grandes dificuldades para o professor e para o aluno de contrabaixo: 

Figura 41 – Notas no Método Iniciando Cordas Através do Folclore - Contrabaixo 

 

FONTE: KRUGER; PEIXOTO (1991) 

O trabalho adequado da primeira posição fornece excelente estrutura para 

todos os conteúdos que virão a seguir, fundamenta a mecânica da mão esquerda e 

desenvolve a percepção por meio da afinação. As notas estudadas também 

permitem que os alunos executem uma grande quantidade de arranjos e de peças 

originais, possibilitando a realização da prática de conjunto de forma plenamente 

satisfatória. 

c) Dificuldades técnicas: com relação à mão esquerda as autoras optaram por 

seguir a fôrma inicial e com isso simplificaram bastante as questões técnicas de 

digitação. Em todas as lições (a partir da lição oito) há um exercício intitulado 
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Quebra-Cabeça, que se presta a realizar atividades mais técnicas, como o estudo de 

intervalos e escalas. 

Desde o início o trabalho é feito com pizzicato e arco, e também são utilizadas 

indicações de arco inteiro e meio arco. No entanto, não há utilização de golpes de 

arco. Com relação às ligaduras de arco, o método se apresenta bastante incompleto. 

As ligaduras são apresentadas somente na lição 26 do livro do aluno (são 28 ao 

todo), ou seja, não há tempo para professor e alunos trabalharem essa técnica. 

O quadro a seguir apresenta a inclusão das notas em todo o trabalho, e está 

dividido por páginas, conforme se apresentam no método: 

Quadro 16 – Inclusão de notas (por lições) 

Lição 1    Violino                               Viola                           Violoncelo             Contrabaixo 

 

Lição 3 

 

   Violino                      Viola                              Violoncelo                      Contrabaixo 

 

Lição 4 

 

   Violino                         Viola                              Violoncelo                    Contrabaixo 
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Lição 5 

 

   Violino                      Viola                              Violoncelo                 

 

Lição 7 

 

 Contrabaixo 

 

Lição 9    Violino                         Viola                              Violoncelo                    Contrabaixo 

 

Lição 

11 

    Violino                           Viola                              Violoncelo                    Contrabaixo 

 

Lição 

13 

     Violino                      Viola                    Violoncelo                 Contrabaixo 
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Lição 

17 

  Violino                         Viola                              Violoncelo                    Contrabaixo 

 

Lição 

18 

     Violino              Viola                 Violoncelo            Contrabaixo 

 

Lição 

21 

         Violino                          

 

Lição 

22 

     Violino                  Viola                                  Violoncelo                    Contrabaixo 

 

Lição 

23 

        Violino                          

 

Lição 

28 

       Violino                    Viola                              Violoncelo                    Contrabaixo 

 

FONTE: KRUGER; PEIXOTO (1991) 
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Com relação à apresentação dos conteúdos, o método se preocupa bastante 

com as questões de teoria musical, sendo muito completo nesse aspecto, embora 

algumas informações apresentadas sejam questionáveis, como a que ensina que a 

nota com fermata deve ter uma e meia duração de seu valor. Na parte de 

“compositores”, pode ser feito algum questionamento, em relação à introdução de 

compositores menos tradicionais como Edgard Williams e Martinho Lutero e a 

omissão de compositores como Bach e Beethoven. Outros conteúdos como história 

e literacia musical não são utilizados. No entanto, há bastante trabalho de 

treinamento auditivo, apoiado pelos instrumentos, pois as autoras sugerem aos 

professores que ensinem de ouvido as músicas do método.  

A seguir é apresentado um quadro de conteúdos inseridos no método: 

Quadro 17 – Quadro de apresentação dos conteúdos (por lições): 

Lição Conteúdos 

1 Manutenção dos instrumentos 

Pentagrama 

Claves 

Figuras positivas e negativas 

Compasso e barra de compasso 

Barra dupla e sinais de repetição 

Sinais de arco para cima e para baixo e regiões do arco 

Pizzicato 

Símile 

4 Acidentes fixos 

Sustenido 

Cânone 

Edgard Williams 

Grade 
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FONTE: KRUGER; PEIXOTO (1991) 

Como os conteúdos são apresentados no início de cada lição, cabe lembrar o 

problema já mencionado: o livro do professor não tem todas as informações contidas 

no livro do aluno e isso cria a necessidade de o professor trabalhar com os dois 

livros, simultaneamente, durante as aulas. 

7 Retomada do arco 

11 Escala de Ré maior 

13 Escala de Sol maior 

18 Escala de Dó maior 

Andamentos: Andantino, Allegretto e Marcha 

19 Andamentos: Vivo e Andante 

Martinho Lutero 

22 Escala de Fá maior 

Thomas Tallis 

24 Andamentos: Cômodo, Allegro vivace e Allegro moderato 

Da Capo (D.C.) 

Sinais de repetição (casa 1 e 2) 

Luigi Cherubini 

25 Ligadura de tempo 

Andamento: Moderato 

Ernst Mahle 

26 Ligadura de arco 

Andamento: Tranquilo e Allegro 

27 Willy Geisler 

28 Fermata 

Sinais de repetição 

Mozart 

Villa-Lobos 

Andamento: Allegro Gracioso e Allegretto 
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Outra questão a ser considerada é que até a quinta lição os alunos fazem 

apenas acompanhamento para a execução dos professores, isso pode trazer um 

desestímulo para eles. Outros métodos tratam e resolvem a questão das lições 

iniciais de maneira bem mais eficiente e mantendo todos os alunos tocando a 

totalidade das lições, como diz a professora Peixoto no artigo que escreveu sobre o 

método: “Nas primeiras lições os professores tocam as melodias e os alunos tocam 

acompanhamentos simples, utilizando sons e silêncio” (1990, p. 17). É possível 

verificar este procedimento no exemplo a seguir e vale lembrar que a partitura 

apresentada no livro do aluno está em 4/4, diferente desta, o que também não é 

conveniente. 

Figura 42 – Lição inicial onde o professor toca a melodia e os alunos acompanham: 

 

FONTE: KRUGER; PEIXOTO (1991, p. 8) 
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 d) Tonalidades: Neste assunto o método opta pela simplicidade. Além dos 

exercícios realizados no início do trabalho, que têm apenas centros tonais, o método 

utiliza quatro tonalidades: Ré maior, Sol maior, Dó maior e Fá maior. 

Quadro 18 – Quadro de tonalidades 

Lição Tonalidades apresentadas ou predominantes 

11 Ré maior 

13 Lá maior 

18 Mi maior 

22 Fá maior 

FONTE: KRUGER; PEIXOTO (1991) 

No Estado do Pará, há diversas iniciativas vinculadas ao ensino coletivo, 

especialmente na área das cordas. Orquestras, projetos e pesquisas fazem com que 

o Estado seja um dos mais desenvolvidos na área. Esse sucesso passa pela 

iniciativa da Professora Linda Kruger, estadunidense que veio ao Brasil exatamente 

para realizar uma pesquisa de doutorado que culminou na criação deste método, 

fato que credencia o trabalho como uma iniciativa bem-sucedida na área. 

Tecnicamente o método se apresenta muito bem elaborado e equilibrado, nas 

questões relacionadas à mão esquerda ele atende a todas as notas da fôrma inicial 

e oferece uma iniciação adequada aos instrumentos, embora deixe a desejar na 

questão da variedade de golpes de arco. Ele também atende de maneira adequada 

à questão da diversidade cultural, por utilizar predominantemente repertório baseado 

no folclore brasileiro, mesclado a canções tradicionais e de compositores europeus. 

Assim como também apresenta conteúdo propício para o treinamento auditivo. 
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A deficiência, dentro das propostas apresentadas por David Elliot e pelos 

educadores musicais atuais que ressaltam a importância da abordagem de outros 

conteúdos (como conceitos históricos, teóricos ou de criação), está concentrada 

principalmente na falta de conteúdos relacionados à literacia e à criação musical 

(composição e improvisação). Mas essa ausência pode ser compreendida se 

considerarmos a época da criação do método (ano de 1990), quando não havia, no 

Brasil, trabalhos relacionados a esse assunto e a preocupação com o ensino da 

música, por meio do instrumento se concentrava nas questões de técnicas 

instrumentais e de leitura de partitura. 

4.2 Análise dos métodos estadunidenses 

4.2.1  Sound innovations: for string orchestra 

1. Título do método: Sound innovations: for string orchestra 

2. Autores: Bob Phillips, Peter Boonshaft e Robert Sheldon 

3. Editora: Alfred Music Publishing Co. 

4. Apresentação do livro - Situação da produção do material: Lançado em 

2010, o método surgiu a partir da experiência pedagógica de seus autores, que após 

vários anos lecionando resolveram criar um material que refletisse esse percurso. 

Bob Phillips155 relata que a equipe de autores conta com mais de 130 anos de 

experiência combinada em educação musical, conjugando uma enorme quantidade 

de conhecimento e uma variedade de pontos de vista. Criado inicialmente a partir de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 Disponível em: <https://alfredsoundinnovations.wordpress.com/2011/07/28/interview-with-bob-

phillips-lead-author-of-si-for-string-orchestra/>. Acesso em 21/04/2015.  



!230!

uma edição piloto, o método foi enviado para vários professores que trabalharam em 

sua revisão, gerando uma grande quantidade de correções e retificações. 

O método oferece uma opção de livro customizado para ser formatado pelo 

professor. Este processo se dá por meio de um site na internet que abre a 

possibilidade de o professor criar uma edição especial e personalizada, com arcos, 

notas e exercícios, especialmente selecionados para um determinado grupo. Este é 

um dos pontos-chave destacados pelo autor: a possibilidade de o professor 

organizar o material conforme sua conveniência, criando um método específico e 

único. Ainda, segundo Bob Phillips, esta característica inovadora permite que os 

professores personalizem a pedagogia e alterem e adicionem conteúdos, adaptando 

o material às reais necessidades de seus alunos. A previsão da editora é a de que, a 

cada ano, as alternativas oferecidas para a customização aumentem. 

Phillips foi professor em escolas públicas durante 28 anos, trabalhando 

inclusive com alunos iniciantes, ministrou master classes por todo os EUA e 

atualmente é presidente da ASTA (American String Teacher Association). Os outros 

autores: Peter Boonshaft escreveu vários livros sobre pedagogia musical e Robert 

Sheldon é compositor e educador musical, especializado na área de sopros e 

regente de várias bandas nos Estados Unidos.  

O material é composto por um conjunto de livro do professor e livros de 

alunos, assim constituídos: Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo, além de Piano 

acompanhador. Há também o complemento de dois recursos: o acesso a um site 

(www.smartmusic.com) que fornece o acompanhamento para os 100 primeiros 

exercícios do método e onde o aluno pode tocar os exercícios e obter uma avaliação 
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instantânea para verificar o que acertou e o que errou nestas execuções. O sistema 

possibilita ainda a gravação e audição da performance realizada.  

O segundo recurso é um disco digital com acompanhamento em Mp3 para 

todas as músicas do método. Este recurso visa facilitar a prática individual, já que o 

disco inclui um programa (SI Player) que permite alterar o andamento das músicas, 

o que facilita o aprimoramento do estudo. 

A proposta do método é a de que sua utilização dure um ano letivo, 

aproximadamente 38 semanas. Dentro da realidade brasileira, ele pode ser utilizado 

por um ano e meio ou até dois anos, pois os conteúdos apresentados pelo método 

podem e devem ser complementados por um repertório de orquestra de cordas. 

Pois, por ser um método para ensino coletivo, o Sound Inovations mantém, na maior 

parte do tempo, todos os alunos tocando as mesmas notas à distância de oitavas, 

ou seja, praticamente não existe repertório de orquestra com vozes diferentes156. 

Dessa forma, como as apresentações públicas devem ser um importante 

componente da instrução de música, é recomendado realizar a complementação de 

repertório mencionada acima.  

5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: O método é dividido em 

seis níveis, que em tradução livre podem ser classificados como: Inicial, 

Fundamental, Musicalidade, Técnicas, Desenvolvimento e Performance 157 . Os 

conteúdos estão distribuídos dentro dos cinco primeiros níveis, sendo que o sexto 

(Sound Performance) apresenta arranjos elaborados para a execução. São três 

arranjos para orquestra e quatro arranjos (um para cada instrumento) para solista e 

piano.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
156 Embora existam algumas exceções. 
157 Beginnings, Fundamentals, Musicianship, Techniques, Development, Performance. 
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Ao apresentar cada novo conteúdo, o método indica claramente qual é a 

informação a ser estudada e introduz dois ou três exercícios trabalhando 

diretamente o novo conceito, como é possível observar na figura a seguir: nessa, a 

lição introduz a aplicação do dedo 4 pressionando a corda Ré para tocar a nota Lá 

nos violinos e nas violas, e também no contrabaixo (só que este utiliza a terceira 

posição).  

Como é possível perceber nesta figura, o sistema do método funciona com 

três blocos. O primeiro: dos conteúdos (notas, ritmos, técnicas); o segundo: das 

lições, exercícios onde são colocados em prática os conteúdos informados; e o 

terceiro: que apresenta conselhos ou dicas158, com sugestões para professor e 

alunos.  

Pela figura apresentada abaixo também é possível perceber a ideia de layout 

do trabalho, ou seja, é intenção explicitada pelos autores que a apresentação gráfica 

do trabalho seja clara e limpa e este intento é plenamente obtido: o resultado gráfico 

do método é muito claro e objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
158 Sound advice. 
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Figura 43 – Apresentação dos conteúdos no livro do professor 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2010a, p. 78) 

Embora utilizando menos espaço, pode-se encontrar a mesma ideia de 

clareza e objetividade nos livros dos alunos, como é possível verificar na figura a 

seguir. Aqui os autores demonstram as diferentes partes do arco, introduzem um 

novo conteúdo rítmico 2/4 e um novo conceito de literatura musical, a forma rondó. 

Para cada novo conceito um exercício é oferecido: 

 



!234!

Figura 44 – Apresentação dos conteúdos no livro do aluno (violino) 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2010b) 

6. Atividades Didáticas: A concepção adotada é a do Comprehensive 

Musicianship, portanto, os conceitos de teoria musical, como intervalos, fórmulas de 

compasso, escalas, formação de acordes e sinais de dinâmica são apresentados no 

decorrer do método e conectados com os conteúdos técnicos. Os autores também 

preveem pequenos exercícios para composição, breves notas sobre compositores 
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de relevo, assim como alguns exercícios para improvisação, atendendo, ainda que 

parcamente (pois percentualmente algumas áreas são pouco desenvolvidas) as 

propostas das diversas atividades na educação musical (tocar, compor, improvisar 

literacia e regência). 

7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: O método prima pela simplicidade na apresentação dos 

elementos rítmicos. No primeiro nível, o mais longo, os autores utilizam apenas a 

semínima e sua pausa como elemento principal, praticamente toda esta parte é 

atendida por estas duas figuras e com as fórmulas de compasso de 2/4 e 4/4. Tal 

recurso permite que professor e alunos se concentrem em outros conteúdos a serem 

assimilados. No final da primeira parte são introduzidas as mínimas e suas pausas e 

as colcheias (sem pausas, e organizadas em grupos de dois ou quatro). Na segunda 

parte (Sound Fundamentals) é introduzida a fórmula de compasso 3/4 e a mínima 

pontuada. Na terceira parte são apresentadas a semibreve e sua pausa, na quinta 

parte são apresentadas as pausas de colcheia e a semínima pontuada (ou semínima 

ligada a uma colcheia). Este é todo o conteúdo rítmico do método e pelo que se 

pode ver é suficiente para a realização das peças propostas, além de permitir que o 

trabalho se concentre nos demais conceitos a serem abordados. Abaixo, é listado o 

conteúdo rítmico de cada nível:  

Nível 1: figuras ,  , ,  e  ;  com fórmula de compasso 4/4. 

Nível 2: acrescenta figuras , fórmulas de compasso 2/4 e 3/4 e ligadura de tempo.   

Nível 3: acrescenta figuras  e . 
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Nível 5: acrescenta figuras ,  ou  . 

b) Notas: O método soluciona muito bem a inclusão das notas para violinos, violas e 

violoncelos. Durante todo o trabalho (no caso, do livro 1) são abordadas as notas da 

primeira posição na fôrma inicial, o que levaria à seguinte posição nos violinos:  

Figura 45 – Notas para violino Sound inovations: 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2010a) 

Observa-se que, além de trabalhar as notas da fôrma, os autores também 

acrescentam duas notas, que no caso dos violinos seriam o Dó e o Fá naturais, nas 

cordas 2 e 3. O mesmo acontece nas violas, só que as notas extras estão nas 

cordas 1 e 2: 
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Figura 46 – Notas para viola Sound inovations: 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2010a) 

Os violoncelos também utilizam a mesma estratégia. No entanto, pelo 

tamanho do instrumento, são pressionadas apenas três notas por corda (ou quatro 

no caso das notas extras). No caso dos violoncelos também são utilizadas as notas 

Dó e Fá naturais nas cordas 1 e 2: 

Figura 47 – Notas para violoncelo Sound inovations: 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2010a) 
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Este longo percurso trabalhando as notas e construindo uma posição ou 

fôrma para a mão esquerda vai funcionar como uma sólida estrutura para os 

conteúdos que virão a seguir. As notas estudadas também permitem que os alunos 

executem uma grande quantidade de arranjos e também de peças originais, 

possibilitando a realização da prática de conjunto de forma plenamente satisfatória. 

A exceção na utilização da fôrma é o contrabaixo. Por seu tamanho, este 

instrumento apresenta muitas dificuldades, pois faz-se necessário partir cedo para a 

utilização de meia posição e de mudança de posições.  

No entanto é de se ponderar que os autores do método antecipem essa 

etapa, pois as partes de contrabaixo passam a utilizar este recurso desde o início, o 

que deve gerar uma grande dificuldade para o aluno do instrumento no decorrer das 

aulas, com alguma confusão na troca de posição e na digitação da mesma nota com 

até três dedos diferentes. Talvez este problema fosse minimizado se o intervalo de 

oitavas normalmente existente entre violoncelos e contrabaixos, quando tocam as 

mesmas notas escritas, fosse abandonado, dando lugar a um intervalo de duas 

oitavas159. Assim, o contrabaixo ficaria, pelo menos no início do método, na primeira 

posição fixa, uma região mais cômoda, evitando a mudança de posição precoce.  

A seguir estão indicadas as notas e as posições utilizadas para o contrabaixo: 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 Escrevendo uma oitava de distância entre violoncelo e contrabaixo o resultado é duas oitavas de 

distância, pois o contrabaixo é instrumento transpositor de 8.a. 
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Figura 48 – Notas para contrabaixo Sound inovations, Dedilhado da 1.a posição 

(branco), dedilhado da 2.ª posição (laranja), dedilhado da 3.a posição 

(verde), meia posição (vermelho)160: 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2010a) 

Ao observarmos a figura anterior ficam bastante claras as condições de 

dificuldades relatadas até aqui. Se pensarmos que as mudanças de posição e a 

utilização da meia posição já estão inseridas logo no início dos conteúdos (de um 

total de 12, elas aparecem já no 3.o e 4.o grupos de notas ensinadas), pode-se supor 

que as dificuldades serão bastante grandes para os alunos161. 

c) Dificuldades técnicas, com relação à mão esquerda: o nível 1 apresenta as 

notas das cordas Ré e Lá (no violino, viola e violoncelo). A característica diferente é 

que, neste caso, após apresentar as cordas soltas, os autores passam a utilizar o 3.o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160 Nota não trabalhada (Sol#).!
161  Embora tradicionalmente os alunos de contrabaixo sejam os de maior idade e tamanho, 

justamente pela dificuldade gerada pelo tamanho do instrumento, esta questão, no entanto, nem 
sempre é a realidade da atividade em classe. 
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dedo e não o 1.o como é procedimento padrão. Essa é uma boa estratégia, pois ao 

colocar adequadamente o dedo 3 (ou 4 no caso dos violoncelos) os outros dedos a 

serem ensinados depois (2.o e 1.o)162 tendem a cair mais naturalmente nas cordas. É 

isso mesmo o que indica, no método, a preparação para a colocação dos dedos, 

quando os autores orientam para que se coloque os dedos nas cordas, relaxados, 

curvados e com a base do primeiro dedo tocando a pestana. 

Todo o início do trabalho é feito com pizzicato163. A preparação para a 

utilização do arco é bastante longa e feita por seis partes; o aluno começa a fazer 

exercícios com um lápis; passa para exercícios com o arco; aprende a posição certa 

para segurar o arco; realiza movimentos com o arco, sem o instrumento; aprende a 

colocação do arco nas cordas; se conscientiza da questão da angulação do arco em 

cada corda e do ponto de contato da crina com a corda (que conforme orientação do 

método deve ser feita, inicialmente, bem no espaço central entre o cavalete e o 

espelho). Enquanto o aluno estuda esses passos, o método continua com lições de 

pizzicato e, somente após a realização dos quatro primeiros passos, é que os 

autores inserem os primeiros exercícios com arco (os de número 42 e 43); eles são 

muito simples, utilizando apenas com as cordas Ré (n.º 41) e Lá (n.º 42) soltas. As 

primeiras retomadas, também muito simples e bem realizadas, são apresentadas a 

partir do exercício 55. Tais cuidados deixam muito clara a atenção dos autores com 

as questões da mão direita e com a importância dos fundamentos para a técnica do 

arco. No exemplo a seguir é possível verificar a simplicidade dos primeiros 

exercícios de arco: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 3.o e 1.o no caso dos violoncelos. 
163 Para se ter uma ideia, das 72 lições da primeira parte, as 41 iniciais são feitas apenas com 
pizzicato. 
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Figura 49 – Primeiros exercícios com a utilização de arco 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2010a) 

O quadro a seguir apresenta a inclusão das notas em todo o trabalho e está 

dividido por níveis, conforme se apresentam no método: 
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Quadro 19 – Inclusão de notas (por níveis) 

Nível 

1 

 

 

Ordem de apresentação: violino, viola, violoncelo e contrabaixo. 
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Viola                         
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Nível 

4 

 

  Violino                                                                          Viola 

 

Violoncelo                                                               Contrabaixo  

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2010a) 

A adoção do sistema de Compreensive Musicianship faz com que os 

conteúdos teóricos sejam apresentados no decorrer dos exercícios, sendo 

diretamente relacionados a eles. Isto facilita o trabalho do professor e faz prevalecer 

a ideia de teoria aplicada. Ou seja, o aluno aprende o conceito teórico e vê sua 

aplicação imediata nas peças seguintes. Quanto aos conteúdos teóricos, o método 

se apresenta muito bem estruturado. No entanto, com relação aos conteúdos 

históricos, biográficos e formais (literacia), a abordagem é fraca, cabendo ao 

professor a responsabilidade de desenvolver o assunto com outros materiais, 

especialmente e inclusive no caso de conteúdos multiculturais que se mostram 

praticamente inexistentes. 

A seguir indicamos um quadro de conteúdos teóricos, de composição, de 

literacia e multiculturais inseridos no método: 
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Quadro 20 – Quadro de apresentação dos conteúdos: 

Nível Conteúdos Exercício 

1 Fórmula de compasso 4/4 

Escala de Ré maior 

Armadura de clave (Ré maior) 

Conceito de Tema 

Compositor 

W. A. Mozart 

Intervalos 

Exercício de composição 

Sinais de repetição 

J. Offenbach 

1 

30 

32 

32 

32 

32 

60 

66 

66 

68 

2 Pizzicato de mão esquerda 

Utilização de diferentes partes do arco 

Fórmula de compasso 2/4 

Cânone 

Indicações de andamento 

Dueto 

Fórmula de compasso 3/4 

Acorde 

Arpejo 

Ligadura de tempo 

Anacruse 

Articulação staccato 

Articulação tenuto 

Ligadura de arco 

Staccato legato 

Minueto 

Indicação de 4/4 = C 

Tom e semitom 

Concerto (forma) 

Bequadro 

73 

79 

81 

82 

83 

83 

85 

86 

89 

102 

103 

103 

103 

105 

108 

110 

111 

111 

114 

116 

3 Tonalidade de Dó maior 

Indicações de dinâmica: meio forte, forte e piano (com 

127 

127 
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FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2010a) 

Observando o quadro 20 é possível verificar que os conteúdos apresentados 

abordam basicamente quatro assuntos, quais sejam: a) teóricos, como formação de 

intervalos, indicações de andamento e sinais de dinâmicas; b) relacionados à forma, 

como explicações sobre o cânone e o tema com variações; c) relacionados a 

compositores de destaque, como Mozart, Bach, e Mussorgsky e d) técnicos, como 

indicações para a realização do pizzicato de mão esquerda, as diversas formas de 

utilizar o arco e as diferentes articulações que podem ser utilizadas, e neste caso os 

conteúdos técnicos se inter-relacionam com os conteúdos teóricos. É de se destacar 

indicações de área de contato do arco com a corda) 

J. S. Bach 

Exercício de improvisação 

F. J. Haydn 

Marcas de ensaio 

Função do maestro e esquemas de regência (2/4, 3/4 e 4/4) 

Tema e variações (forma) 

Exercício de composição (variações) 

M. Mussorgsky 

Revisão de acidentes (#, b, �� 

Acidentes ocorrentes 

Escala cromática 

 

131 

132 

133 

133 

134 

137 

137 

139 

141 

141 

141 

4 Armaduras de clave maiores e menores 154 

5 A. Dvorak 

Crescendo/ decrescendo 

Ritardando ou rallentando 

Fermata 

181 

181 

181 

181 

6 Arranjos para orquestra 

Blues 

Escala pentatônica 

Peças solo 

182 

184 

185 

185 
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que os autores não dispensam atenção especial ao conceito do multiculturalismo. 

Não foi possível observar muitos trechos do método ou muitos exercícios que 

pudessem ser relacionados a esta questão.  

d) Tonalidades: Neste assunto o método também opta pela simplicidade. 

Após um início onde poderíamos definir apenas a utilização de centros tonais, ou 

seja, emprego de exercícios muito simples, onde não há como definir uma 

tonalidade, o método começa a utilizar (sem mencionar) trechos da escala de Sol 

maior. No entanto, a primeira tonalidade apresentada é Ré maior, depois são 

apresentados Sol maior e, bem mais à frente, Dó maior. Apenas estas três 

tonalidades são utilizadas no primeiro volume do livro.  

Quadro 21 – Quadro de tonalidades 

Nível Tonalidades apresentadas ou predominantes 

1  Apenas centros tonais 

Ré maior 

2 Sol maior 

3 Dó maior 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2010a) 

O Sound Inovations em seu primeiro livro se mostrou um método 

extremamente prático e balanceado. Os exercícios caminham numa medida 

acertada, estão bem estruturados e não exigem mais do que os alunos podem 

oferecer. Como ferramenta para o ensino de música (não apenas do instrumento) é 

bastante inteligente, pois os elementos musicais (como conceitos teóricos, pequenas 

noções de forma e pequenas biografias de compositores) vão surgindo amparados 

pelos exercícios e não se tornam enfadonhos. Estas informações podem ser 
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utilizadas pelo professor para incentivar pesquisas na internet e em outros livros e, 

assim, auxiliar e incentivar um espírito de pesquisa entre os alunos. 

Tecnicamente o método também é muito bem organizado e as principais 

questões são esmiuçadas e trabalhadas progressivamente (como a questão do arco, 

por exemplo). Além disso, a apresentação gráfica do trabalho é primorosa164 e 

permite visão e organização claras dos objetivos propostos.  

As poucas ressalvas que eventualmente podem ser feitas estão concentradas 

na questão do contrabaixo (utilização de muitas mudanças e meias posições, 

comentadas anteriormente), na pouca oferta de arranjos escritos para orquestra, fato 

que poderia incentivar sobremaneira os alunos165, na questão da falta de uma 

efetividade nos conceitos relacionados ao multiculturalismo e numa possível demora 

para o desenvolvimento técnico, devido justamente ao cuidado com que os autores 

estruturam os exercícios. Como foi dito, estas são questões que eventualmente 

podem ser colocadas, sem que, no entanto, nenhuma delas deva tirar nosso foco da 

excelente qualidade técnica, didática e pedagógica do método. 

4.2.2  String explorer 

1. Título do método: String explorer: an explorer's guide to teaching strings 

2. Autores: Andrew Dabczynski; Richard Meyer e Bob Phillips 

3. Editora: Alfred Music Publishing Co.  

4. Apresentação do livro - Situação da produção do material: O método foi 

lançado em 2002 e segundo a informação do site (stringexplorer.com) pretende 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164  Embora no livro do aluno as distâncias entre os conteúdos pudessem ser mais amplas.  
165 No entanto, os arranjos para o professor formar um repertório com seus alunos podem ser 

conseguidos por meio de outras publicações da mesma editora (ou de outras). 
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realizar uma síntese das experiências pedagógicas mais bem sucedidas na área. O 

método tende a realizar um cruzamento de informações entre diversos conteúdos 

(técnicos, teóricos, históricos) e fornecer ao aluno e ao professor um material de 

acesso fácil e objetivo.  

Os autores sugerem uma brincadeira entre o nome do método (String 

Explorer) e os exploradores (retratados como uma espécie de Indiana Jones). A 

ideia é a de que os alunos sintam-se explorando os instrumentos e conquistando 

conhecimentos. Para isso, a parte gráfica retrata dois exploradores (um homem e 

uma mulher) que interagem com os alunos durante todo o método. Estes 

exploradores aparecem apresentando dicas, informações ou até mesmo conteúdo: 

Figura 50 – String Explorer (capa) 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2002a) 
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Um dos autores do método é Bob Phillips, também autor do Sound Inovations, 

analisado anteriormente. Os outros autores são: Andrew Dabczynski, violista, 

professor de educação musical na Universidade Brigham Young, em Provo, Utah, e 

doutor em educação musical pela Universidade de Michigan, e Richard Meyer, 

envolvido em educação musical há mais de 25 anos, e que atualmente atua como 

regente e coordenador do programa de ensino de cordas nas escolas de Temple 

City (Califórnia).  

O material é composto por um conjunto que inclui o livro do professor e os 

livros de alunos, assim constituídos: Violino, Viola, Violoncelo, Contrabaixo; além de 

um volume para piano acompanhador. Há também um disco digital que 

complementa o método. Este disco apresenta acompanhamentos gravados para os 

primeiros 68 exercícios do método e um programa para gerar acompanhamentos 

MIDI para todos os exercícios, permitindo inclusive ajustes de andamentos.  

O método também oferece um site (stringexplorer.com) com mais 

informações sobre o trabalho e os autores; no entanto, essa página não apresenta 

um apoio a ser considerado, as informações são poucas e as ferramentas 

disponíveis não oferecem grande interesse. Possivelmente com receio de perder 

alguns compradores, a editora suprimiu o acesso a informações mais substanciais, 

obtendo um resultado insosso. Provavelmente a proposta teria mais resultados se os 

compradores do método pudessem receber uma senha que permitisse acesso a 

conteúdos com dados mais bem elaborados e criativos. 

Dentro da realidade brasileira o método pode ser utilizado por um ano e meio 

ou até dois anos, desde que o conteúdo apresentado pelo método seja 

complementado por um repertório de orquestra de cordas. Pois, como o método 
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anterior (Sound inovations), o String explorer mantém todos os alunos tocando as 

mesmas notas à distância de oitavas, ou seja, praticamente não inclui repertório de 

orquestra com vozes diferentes, fazendo isso apenas em sua série intitulada 

“Peformance Series”166. Dessa forma, como as apresentações públicas devem ser 

um importante componente da instrução de música, é recomendado realizar uma 

complementação de repertório, como já mencionado anteriormente.  

5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: O método é dividido em 

14 unidades, a organização gráfica é muito clara e o índice dos conteúdos de cada 

unidade está apresentado em uma espécie de pergaminho no início de cada 

unidade. Este recurso também faz parte da “brincadeira dos exploradores”, no 

exemplo abaixo é possível visualizar uma página do método, com a informação dos 

conteúdos no alto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 http://www.stringexplorer.com/performance.html 
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Figura 51 – Apresentação dos conteúdos 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2002a, p. 132) 

Ao apresentar cada novo conteúdo, o método indica qual é a informação a ser 

estudada e introduz alguns exercícios trabalhando diretamente o novo conceito. 
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Cada unidade têm quatro blocos de informações: o primeiro trata dos objetivos de 

mão direita ou esquerda, o segundo traz dicas para o professor, orientando sobre 

algumas maneiras de trabalhar os conteúdos apresentados, o terceiro é de 

informações extras, conceitos secundários que podem ser trabalhados utilizando os 

conteúdos da unidade, e o quarto traz informações sobre avaliação do 

desenvolvimento. É possível observar no exemplo anterior a estrutura de 

informações, no exemplo temos os três primeiros blocos Right-Hand Objectives, 

(objetivos para a mão direita), Teaching Tips (dicas para o professor) e Extras 

Explorations (informações extras). 

Pelo exemplo apresentado, é possível perceber que embora o layout do 

trabalho seja um tanto conservador, porque todas as informações escritas são 

apresentadas antes dos exercícios e não há uma interação gráfica entre conteúdos 

e exercícios, ele se apresenta bastante claro e fácil de ser utilizado tanto pelo 

professor como pelo aluno. O livro do aluno também apresenta uma resolução 

gráfica semelhante, como pode ser observado no exemplo a seguir, uma página do 

livro do aluno de contrabaixo: 
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Figura 52 – Apresentação dos conteúdos no livro do aluno (contrabaixo) 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2002b, p. 3) 

6. Atividades Didáticas: A concepção adotada também é a do Comprehensive 

Musicianship; portanto, os conceitos de teoria musical, como intervalos, fórmulas de 

compasso, escalas, formação de acordes e sinais de dinâmica são apresentados no 

decorrer do método e conectados com os conteúdos técnicos. Os autores criaram 

blocos de atividades que incluem teoria musical, treinamento auditivo, composição, 
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improvisação e elementos multiculturais; são cinco blocos que trazem exercícios 

baseados nas músicas e atividades dos métodos. O texto também traz algumas 

informações sobre elementos multiculturais (world music), falando de ritmos, 

conjuntos e instrumentos, além de apresentar uma bibliografia e uma discografia 

sobre os temas abordados (música das montanhas Tatra na Polônia; música dos 

Mariachi do México; instrumento chinês Erhu; melodias dos índios Apache dos EUA; 

música popular norueguesa). 

7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: Este é mais um método que prima pela simplicidade na 

apresentação dos elementos rítmicos. Durante aproximadamente metade do 

trabalho (seis primeiras unidades) são utilizadas apenas a semínima e sua pausa e 

grupos de duas e quatro colcheias. Apenas a partir da unidade dez são 

apresentados novos elementos rítmicos. Como já foi dito anteriormente, este recurso 

permite que professor e alunos se concentrem em outros conteúdos a serem 

assimilados, deixando-os à vontade para trabalhar questões de postura e técnica do 

instrumento. Mesmo primando pela simplicidade, o conteúdo rítmico do método é 

suficiente para a realização do repertório proposto. A seguir, é listado o conteúdo 

rítmico de cada nível:  

Unidade 1 (by Rote): exercícios de imitação com e  . 

Unidade 2: (a partir daqui é utilizada a escrita musical tradicional) fórmula de 

compasso 4/4, ,  e  em grupos de 2 e 4. 

Unidade 7:  e . 
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Unidade 9: fórmula de compasso 3/4  e  ligadura de tempo. 

Unidade 10: , , , anacruse e fermata. 

Unidade 11: C = 4/4 e . 

Unidade 12: Fórmula de compasso 2/4. 

Unidade 13: . 

Unidade 14:  (síncopa) e mudança de compassos (2/4, 3/4 e 4/4). 

b) Notas: O método soluciona muito bem a inclusão das notas para todos os 

instrumentos. Os autores seguem basicamente a fôrma inicial para violinos, violas e  

violoncelos, e utilizam algumas mudanças de posição para o contrabaixo. As 

alterações da fôrma e as inclusões de notas extras procuram atender principalmente 

às tonalidades propostas no método (tonalidades maiores de Ré, Sol, Dó e Fá).  

Observa-se que a viola e o violoncelo trabalham totalmente a fôrma inicial, o 

violino tem uma mudança (Sol natural em vez de Sol# na corda Mi). Já o contrabaixo 

apresenta a fôrma inicial e algumas mudanças de posição. 

A figura a seguir indica as notas do violino: 
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Figura 53 – Digitação violino 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2002a) 

Como foi dito, a viola mantém a fôrma integralmente: 

Figura 54 – Digitação viola 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2002a) 

O violoncelo apresenta a fôrma inicial, com algumas extensões abaixo: 

!

FA# LÁ 

SI 

MI 

LÁ 

DÓ# RÉ 

FA# SOL 

SÍ DÓ 

MI 
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DÓ 

SI 

LÁ 
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FÁ 

SÍb 

SÍb 
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MI 

RÉ 

SOL# 

!

SI DÓ# RÉ 

MI 

LÁ 

RÉ 

FÁ# SOL 

SI DÓ 

MI FÁ 

LÁ 

RÉ 

SOL 

DÓ 

1 3 2 

MI 

LÁ 

4 

FÁ 

DÓ 

SIb 

SIb 

RÉ 

SOL 
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Figura 55 – Digitação violoncelo 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2002a) 

E o contrabaixo utiliza todas as notas da fôrma inicial (exceto o Sol#) e mais a 

posição intermediária e a terceira posição, nas cordas Ré e Sol:  

Figura 56 – Digitação contrabaixo 

 

FONTE: DABCZYNSKI, A.; MEYER, R.; PHILLIPS, B. (2002a) 
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As digitações utilizadas pelo método permitem plenamente a execução das 

peças e exercícios propostos e estão dentro do padrão de dedilhados e oferta de 

notas dos métodos analisados. A mudança de notas da fôrma, no violino, não traz 

prejuízo para a proposta didática, a digitação para contrabaixo é equilibrada e une 

uma fôrma fixa a algumas mudanças que propõem um treinamento benéfico para o 

aluno do instrumento. 

c) Dificuldades técnicas, com relação à mão direita: Ao contrário da maioria 

dos métodos, o String explorer inicia seus trabalhos unindo exercícios de pizzicato 

com arco. Já na primeira unidade é explicado o conceito do arco, a maneira de 

segurá-lo e são apresentados exercícios utilizando-o. A partir da unidade 8 são 

apresentadas e utilizadas as ligaduras de arco, o Staccato legato e o staccato e o 

tenuto. 

Com relação à mão esquerda: As quatro primeiras unidades são realizadas 

com o Sistema by Rote, em que os alunos não leem as notas no pentagrama, 

apenas seguem indicações com o nome das notas ou letras (cifras). A primeira 

unidade é iniciada com as cordas soltas e na segunda unidade a corda trabalhada é 

a Ré, para todos os instrumentos. Dessa maneira os autores procuram manter os 

alunos tocando as mesmas notas, seja qual instrumento estejam tocando. Por este 

motivo, na unidade 3 o contrabaixo faz uma mudança de posição (a única em todo o 

método) para conseguir tocar as notas Lá (dedo 1), Si (dedo 4), Dó# (dedo 2, 

terceira posição) e Ré (dedo 4, terceira posição) na corda Sol, acompanhando a 

corda Lá dos outros instrumentos. Todas as informações de digitação são muito bem 

esclarecidas por meio de fotos bastante nítidas e que recebem tratamento indicando 

o nome das cordas e das notas, conforme a Figura 53, a seguir: 
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Figura 57 – Informação sobre dedilhados – fotos (String Explorer) 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2002a, p. 49) 

O quadro a seguir apresenta a inclusão das notas no método, ele está 

dividido por unidades, seguindo a estrutura do trabalho:  

Quadro 22 – Inclusão de notas (por unidades) 

Unidade 

1 

(By rote) 

 

 

           Violino                              Viola                        Violoncelo        Contrabaixo 
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Unidade 

2 

(By rote) 

            Violino                              Viola                        Violoncelo        Contrabaixo 

 

Unidade 

3 

(By rote) 

     Violino               Viola                              Violoncelo                   Contrabaixo 

 

Unidade 

5167 

 

 

     Violino                            Viola                         Violoncelo                    Contrabaixo  

 

Unidade 

6 

 

 

    Violino                            Viola                         Violoncelo             Contrabaixo 

 

Unidade 

7 

 

 

    Violino                            Viola                         Violoncelo             Contrabaixo 

 

Unidade 

8 

                 Contrabaixo   

                

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 A partir deste ponto é iniciado a notação musical tradicional. 
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Unidade 

9 

       Violino                    Viola                           Contrabaixo      

 

Unidade 

10 

       Violino                                                             Viola                          

 
      Violoncelo                                                           Contrabaixo 

 
Unidade 

11 

      Violino                    Viola                                Violoncelo                   Contrabaixo 

 
Unidade 

12 

    Violino                                                                           Viola                 Contrabaixo 

 
 

 

Unidade 

13 

    Violino                   Viola                                                 Violoncelo 

 
Unidade 

14 

        Violino                            Viola                         Violoncelo             Contrabaixo 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2002a) 

�

��

�

��

�

��

���

��

�

�

�

�

�

�
�

��
�

��
�

�

�

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�

� �

� � � �

�

�

�
�

�

�
�

�
�

�

�

� �

�

�

�

��

�

��

�

��

�

��
�

��

�

��

�

��
�

��

�

��

�

��

�
�

��
��

�
�

�

�

�

��

�

�

�
�

��

�
�

�
�

�

�
�

�
�

�

�

� �

�

�

�

��

�

��

�

��

�

��

�

��

�

��
�

��

�

��



!262!

A adoção do sistema de Compreensive Musicianship faz com que os 

conteúdos teóricos sejam apresentados no decorrer dos exercícios, sendo 

diretamente relacionados a eles. Isto facilita o trabalho do professor e faz prevalecer 

a ideia de teoria aplicada. Ou seja, o aluno aprende o conceito teórico e vê sua 

aplicação imediata nas peças seguintes. Neste aspecto o método se apresenta bem 

estruturado. Com relação aos conteúdos históricos, biográficos e formais (literacia), 

a abordagem é feita em cinco blocos de exercícios, mas ainda assim é necessário 

que o professor complemente as informações com outros materiais para 

desenvolver melhor o assunto. 

A seguir é apresentado um quadro de conteúdos teóricos, de composição, de 

literacia e multiculturais inseridos no método: 

Quadro 23 – Apresentação dos conteúdos (por unidades): 

Unidade Conteúdos 

Introdução Partes dos instrumentos (nomes) 

1 Fórmula de compasso 4/4 

Pizzicato 

Barra de repetição 

Sinal de arco para cima e sinal de arco para baixo 

Escala de Ré maior 

Armadura de clave Ré maior 

Sustenido 

3 Sinal de cesura 

História do arco moderno 

4 Intervalos 

Escala 

Atividades de teoria musical 

Atividades de treinamento auditivo 

Atividades de composição 
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Atividades de improvisação 

Elementos multiculturais (world music) 

5 Conceito de Tema e Variação 

Acompanhamento 

Inversão de intervalos 

6 Sinais de repetição (casa 1 e casa 2)  

7 Dueto 

Dinâmica (forte e piano) 

8 Ligadura de arco 

Staccato legato 

Staccato 

Armadura de clave ré maior (agora com a escrita tradicional) 

Andamento (Allegro) 

Linha do tempo da música (Barroco) 

Atividades de teoria musical 

Atividades de treinamento auditivo 

Atividades de composição 

Atividades de improvisação 

Elementos multiculturais (world music) 

9 Fórmula de compasso 3/4 

Ligadura de tempo  

Pizzicato de mão esquerda 

Andamento: Andante e Moderato 

10 Anacruse 

Sinais de repetição 

Armadura de clave Sol maior  

Fermata 

Linha do tempo da música (clássico) 

Atividades de teoria musical 

Atividades de treinamento auditivo 

Atividades de composição 

Atividades de improvisação 

Elementos multiculturais (world music) 

11 Indicação de 4/4 = C 

Crescendo (garfo) e Decrescendo (garfo) 
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FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2002a) 

Observando o quadro 23 é possível verificar que os conteúdos apresentados 

são amplos e abordam cinco assuntos principais: a) teóricos, como sinais de 

alteração, formação de intervalos e escalas; b) relacionados à forma, como 

explicações sobre tema e variação; c) técnicos, como indicações para a realização 

Armadura de clave Dó maior 

Bequadro 

12 Fórmula de compasso 2/4 

Acento > 

Fim (fine) 

D. C. al fine 

Linha do tempo da música (romantismo) 

Atividades de teoria musical 

Atividades de treinamento auditivo 

Atividades de composição 

Atividades de improvisação 

Elementos multiculturais (world music) 

13 Articulação tenuto 

D. S. Al fine 

Sinais de dinâmica (meio forte e meio piano) 

Peças solo 

14 Síncopa 

Bemol 

Armadura de clave Fá maior 

Linha do tempo da música (contemporâneo) 

Coda (sinais de repetição) 

D. S. Al coda 

Atividades de teoria musical 

Atividades de treinamento auditivo 

Atividades de composição 

Atividades de improvisação 

Elementos multiculturais (world music) 
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do pizzicato de mão esquerda e da ligadura de arco; d) históricos, com análise da 

linha do tempo dos mais significativos períodos da música; e) blocos de atividades, 

com treinamento auditivo, exercícios de composição, exercícios de improvisação e 

conceitos multiculturais. 

d) Tonalidades: Neste assunto o método opta pela simplicidade. Após um 

início com a utilização de centros tonais, o método começa a utilizar a escala de Ré 

maior, em seguida Sol, Dó e Fá maiores. Estas são as tonalidades utilizadas em 

todo o primeiro volume do livro.  

Quadro 24 – Quadro de tonalidades 

Unidade Tonalidades apresentadas ou predominante 

1 a 7  Centros tonais 

8 Ré maior 

10 Sol maior 

11 Dó maior 

14 Fá maior 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2002a) 

O String explorer é um método bastante equilibrado e apresenta uma 

proposta didática bem estruturada. A digitação dos instrumentos é bem didática e 

especialmente a digitação do contrabaixo agrada bastante. 

O design gráfico é profissional com grande qualidade nos exemplos e 

excelente definição nos gráficos e fotos. A proposta do explorador é interessante 

para faixas etárias menores, mas talvez se torne um pouco enfadonha para alunos 

mais velhos. Como ferramenta para o ensino do instrumento é bastante eficiente, no 
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entanto as questões vinculadas à teoria musical e demais conteúdos não são muito 

aprofundados, por este motivo cabe ao professor fornecer mais materiais, incentivar 

pesquisas na internet e em outros livros, para suprir essa deficiência.  

4.2.3  Strictly strings 

1. Título do método: Strictly strings: a comprehensive string method 

2. Autores: Jacquelyn Dillon, James Kjelland e John O'Reilly 

3. Editora: Highland/Etling Publishing (Alfred Music Publishing Co.) 

4. Apresentação do livro - Situação da produção do material: O livro foi 

publicado em 1992 e é destinado a aulas com classes homogêneas e heterogêneas. 

James Kjelland é autor de diversos livros didáticos, professor de cordas, regente e 

professor associado de educação musical na Northwestern University. Jacquelyn 

Dillon é professora de cordas e regente da orquestra de câmara da Wichita State 

University, foi presidente da Associação Americana de Professores de Cordas e faz 

parte do comitê da Associação Nacional de Educação Musical dos EUA. John 

O'Reilly é compositor e escreveu diversas peças para banda e orquestras.  

5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: O material analisado é o 

livro original, que se apresenta muito bem elaborado graficamente, padrão dos 

métodos editados comercialmente nos EUA: é o primeiro de três volumes e atende à 

parte inicial do processo de ensino dos instrumentos e os conceitos básicos da 

educação musical. A utilização de páginas maiores, semelhantes a partituras (30,3 x 

22cm) e papel com maior gramatura, faz com que o método fique com uma melhor 

aparência, mais fácil de ser manuseado e mais resistente168. Existem livros do 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
168 Já que vai ser utilizado por longo tempo e por muitas vezes. 
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professor (score) e livros dos alunos: violino, viola, violoncelo e contrabaixo, além do 

piano acompanhador. 

O método é complementado por vários materiais, vendidos separadamente, 

dois CD com referências e acompanhamentos gravados e materiais com arranjos 

para a prática de conjunto, organizados por níveis, página a página, dentro dos 

volumes: o Strictly Strings Orchestra Series, o Strings Classics e o Strictly Strings 

Christmas and Chanukah Essembles. 

O método não apresenta divisões em níveis ou em lições. A única divisão 

existente é vinculada às páginas dos livros dos alunos, sendo que a cada página (do 

livro dos alunos) a numeração dos exercícios volta ao início. Considerando-se este 

fato, o método traz 38 divisões169 estruturadas em três partes: novas informações, 

orientações e dicas e exercícios vinculados aos conteúdos apresentados. A primeira 

parte do método (primeiras seis lições) é dedicada à apresentação de conceitos 

acerca dos instrumentos, da sua manutenção, limpeza e cuidados, sendo que, nesta 

primeira parte, também são apresentadas informações sobre os nomes das partes 

dos instrumentos e arco, a maneira como se deve segurá-los e a posição da mão 

esquerda. Essas informações são apresentadas por meio de desenhos muito bem 

feitos e de fácil entendimento, conforme é possível verificar na figura a seguir: 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Sendo que a primeira divisão refere-se apenas à capa.  
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Figura 58 – Demonstração da posição dos instrumentos (viola): 

 

 FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1992a, p. 15) 

Na segunda parte são desenvolvidos os conceitos técnicos e de teoria 

musical. Eles são apresentados em quadros no início de cada página do aluno e, 

para isso, também, são utilizados desenhos, conforme a figura a seguir: 
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Figura 59 – Strictly strings – Apresentação dos conteúdos (violino): 

  

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1992a, p. 122) 

O livro do aluno também segue a mesma estrutura, como é possível observar 

na próxima figura, aqui é possível perceber que o Sistema by Rote utilizado no 

método é um pouco diferente, com a cifra da nota colocada dentro da cabeça da 
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figura musical e uma alteração na colocação das notas, indicando a diferença de 

alturas: 

Figura 60 – Strictly strings – Apresentação dos conteúdos, livro do aluno (violino): 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1992b, p. 9) 

Na parte inicial (nas 14 primeiras páginas do livro do aluno) é utilizado o 

Sistema by Rote (mecanização) e, a partir da página 15 passa a ser utilizada a 

notação tradicional. Neste ponto todos os conteúdos apresentados na primeira parte 
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voltam a ser estudados (desta vez com a notação tradicional). Este procedimento 

pode gerar um desestímulo, pois os conteúdos de uma e outra parte são 

praticamente os mesmos, mas ao contrário do método Ensino coletivo de 

instrumentos de cordas, o by Rote inicial não se prolonga muito e, portanto, não há 

um grande número de lições a serem retomadas, o que minimiza o problema. 

6. Atividades Didáticas: O método tem como subtítulo A Comprehensive string 

method, portanto tende a seguir totalmente a proposta de que o ensino dos 

conceitos musicais deve ser feito junto com o aprendizado de um instrumento. No 

entanto, os conteúdos se resumem especialmente às questões teóricas e a algumas 

peças que poderiam ser classificadas como world music, enquanto as outras 

propostas de criatividade e literacia musical não são contempladas adequadamente. 

Portanto, as diversas atividades da educação musical (tocar, compor, improvisar, 

literacia e regência) são pouco atendidas no método. 

7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: O método tem conteúdo rítmico muito simples. As figuras 

utilizadas são a semibreve, a mínima e a semínima e a colcheia com suas 

respectivas pausas. Este é todo o conteúdo rítmico e pelo que se pode ver é 

suficiente para a realização das peças propostas, além de permitir que o trabalho se 

concentre nos demais conceitos a serem abordados. Abaixo, é listado este 

conteúdo, de acordo com a organização de páginas:  

Página 7: ,   e fórmula de compasso 4/4.  

Página 16:  e .  

Página 21: Ligadura de tempo. 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 



!272!

Página 22: fórmula de compasso 3/4  e . 

Página 24:  em grupos de 2 e 4. 

Página 27: Anacruse e fórmula de compasso 2/4. 

Página 28: e . 

Página 32:     e fermata. 

Página 33: . 

Página 34:  

b) Notas: A proposta do método é um tanto confusa pela ordem de apresentação 

das notas nas lições. Os autores trabalham primeiramente as cordas centrais, mas 

antes de apresentarem todas as notas da fôrma inicial, já partem para extensões e, 

no caso do contrabaixo e do violoncelo, para mudanças de posição. Esta opção 

parece ser bastante perigosa, pois é necessário primeiramente consolidar uma 

posição para que depois aconteçam as mudanças170. O resultado final da proposta 

de apresentação das notas se mantém bastante semelhante a de todos os métodos 

estudados (1a posição quase completa), mas os autores utilizam todas as notas com 

quarto dedo para violino e viola, o que é uma vantagem. Também são apresentadas 

notas de extensão, com primeiro e segundo dedos baixos. A seguir são 

apresentadas figuras com a digitação de todos os instrumentos:  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170 Talvez seja óbvio para os instrumentistas de cordas, mas pessoas que não são da área podem 

desconhecer que ao contrário dos instrumentos de cordas com trastes (utilizados para definir a 
afinação da nota, como o violão) os instrumentos de cordas orquestrais têm a definição e a 
precisão da afinação feitas pelos dedos do instrumentista e neste aspecto uma posição 
fundamentada auxilia bastante o sucesso nesta tarefa.  

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 
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Figura 61 – Notas no método Strictly strings - Violino 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1992a) 

Para as violas:  

Figura 62 – Notas no método Strictly strings - Viola 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1992a) 

Ao contrário da maioria dos métodos analisados, os violoncelos apresentam 

mudança de posição, utilizando a segunda posição. A partir do fato de que outros 

métodos solucionam o problema de apresentação das notas do instrumento sem 
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mudanças, o Strictly Strings vai contra essa tendência e parece que perde 

objetividade nesta opção:  

Figura 63 – Notas no Método Strictly strings - Violoncelo 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1992a) 

As mudanças de posição no contrabaixo são utilizadas por praticamente 

todos os métodos, e o Strictly Strings não é diferente, utiliza duas mudanças: 

Figura 64 – Notas no Método Strictly strings - Contrabaixo 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1992a) 
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c) Dificuldades técnicas: Com relação à mão esquerda, como já foi dito, 

algumas escolhas dos autores do método na ordem de apresentação das notas 

parece serem questionáveis, pois eles não estão seguindo os mesmos passos da 

maioria dos métodos analisados. Sem dúvida, optar por realizar extensões e 

principalmente mudanças de posição sem fundamentar uma estrutura pode ser 

perigoso por dificultar o progresso dos alunos, especialmente na questão da 

afinação. 

As primeiras treze lições do método são realizadas com pizzicato e, a partir 

da lição quatorze, surgem as indicações de arco; no entanto, na sexta lição já é 

proposto um exercício preparatório para a utilização do arco. Quanto a golpes de 

arco são utilizados o staccato e o tenuto. Com relação às ligaduras, o método 

também se apresenta muito simples e, embora as ligaduras sejam apresentadas na 

lição vinte e um, são pouco utilizadas durante os exercícios. 

O quadro a seguir apresenta a inclusão das notas em todo o trabalho, e está 

dividido por páginas (do livro dos alunos), conforme se apresentam no método: 

Quadro 25 – Inclusão de notas (por páginas dos livros dos alunos) 
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     Violino                      Viola                     Violoncelo                Contrabaixo 
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    Violoncelo:     
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       Violino                                                          Contrabaixo 
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        Violino                Viola                    Violoncelo                Contrabaixo 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1992a) 
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A ordem de apresentação das notas também é passível de crítica, já que 

dificuldades como mudanças de posição aparecem antes de se aprender todas as 

notas na primeira posição. Outras notas importantes e fáceis de serem tocadas são 

apresentadas muito tardiamente, como as notas na corda Mi do violino, que são 

introduzidas apenas na penúltima lição (34). 

O método se atém principalmente às questões técnicas dos instrumentos e 

aos conteúdos teóricos, praticamente não existem outros conceitos colocados que 

não estejam dentro destas duas áreas. Na verdade, o método foi editado em 1992, 

mas parece ter sido elaborado 20 anos antes, pois os conteúdos propostos pelos 

pedagogos musicais contemporâneos (criatividade, percepção, literacia e 

multiculturalismo) são completamente ignorados. Outro aspecto que reforça essa 

impressão é que o repertório proposto se assemelha bastante ao repertório utilizado 

pelo professor Samuel Applebaum na criação de seu método, na década de 1960. 

A seguir é apresentado um quadro de conteúdos inseridos no método: 

Quadro 26 – Apresentação dos conteúdos: 

Página do 

aluno 

Conteúdos 

2 Conceitos acerca dos instrumentos: cuidados, limpeza e 

manutenção 

3 Partes dos instrumentos e do arco 

4 Maneira de segurar os instrumentos 

5 Posição da mão esquerda 

6 Maneira de segurar o arco 

7 Barra de compasso 

Compasso 

Barra dupla 

Sinal de repetição 
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Pizzicato 

Fórmula de compasso 4/4 

Orientação sobre procedimentos para as aulas e sobre o 

posicionamento dos alunos para as aulas coletivas 

9 Sustenido 

10 Tom e semitom 

12 Conceito de escala 

Ré maior 

14 Sinais de arco para cima e para baixo 

15 (início da leitura com a escrita musical) 

Pentagrama 

Clave (respectivas para cada instrumento) 

18 Símile 

Sinais de repetição 

Sinais para digitação 

21 Armadura de clave 

Ligadura de tempo 

Ligadura de arco 

Exercício teórico (colocar barras de compasso) 

22 Andamentos: Moderato e Allegro 

Fórmula de compasso 3/4  

23 Conceito de intervalos 

Intervalos de 2.a, 3.a, 4.a e 8.a 

Sinais de dinâmica Forte e piano 

Pizzicato com a mão esquerda 

24 Repetição (casa 1 e casa 2) 

26 Tonalidade de Sol maior 

Sinal de dinâmica Piano-forte (1.a x p, 2.a x f) 

27 Fórmula de compasso 2/4 

Acento > 

Andamento: Andante 

Ritardando 
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FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1992a) 

Observando o quadro anterior, é possível verificar que os conteúdos 

apresentados abordam somente as questões de execução e de teoria musical, 

deixando de lado todos os outros conteúdos, fato que torna o método ineficaz na 

construção de uma verdadeira educação musical por meio dos instrumentos.  

Anacruse 

Divisão do arco (inteiro, metade superior, metade inferior e 

meio do arco) 

28 Staccato 

Estilo barroco 

J. S. Bach 

29 Da Capo (D. C.) 

Fine 

D. C. al fine 

Staccato legato 

Exercício teórico (identificar os intervalos) 

30 Bequadro 

Tonalidade de Dó maior 

32 Fermata 

33 Meio forte 

Meio piano 

Legato 

 Sinais de crescendo e decrescendo (garfos) 

Fortíssimo 

Pianíssimo 

36 Spiccato 

Estilo clássico 

Andamento: Vivace 

Divisi 

38 Escala de Sib maior 
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d) Tonalidades: O método trata de quatro tonalidades. A diferença para outros 

métodos é que os autores utilizam a tonalidade de Sib maior, o que é interessante 

para que os alunos comecem a trabalhar com notas alteradas com bemol.  

Quadro 27 – Quadro de tonalidades 

Página (livro do aluno) Tonalidades apresentadas ou 

predominantes 

21 Ré maior 

26 Sol maior 

30 Dó maior 

38 Sib maior 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O´REILLY (1992a) 

O Strictly Strings se apresenta como um método bastante problemático para a 

utilização dentro da proposta de ensino de música nas escolas regulares. Há vários 

pontos que apresentam deficiências: alguns já foram mencionados anteriormente, 

como a escolha da ordem de apresentação das notas e as mudanças de posição, 

desnecessárias para alguns instrumentos. Mas talvez a maior lacuna apresentada 

pelo método esteja na falta de conteúdos de criatividade, de literacia e multiculturais, 

que são ignorados completamente.  

Todas estas deficiências tornam muito difícil a indicação do método como 

ferramenta no processo de ensino musical, pois o professor terá muito trabalho para 

preencher as lacunas encontradas, mesmo quando relacionadas às questões 

técnicas do ensino dos instrumentos de cordas, pois o método não apresenta uma 

solução acessível e objetiva. Dessa maneira, percebe-se que, provavelmente, o 

método não terá destaque na proposta da tese, mas, de qualquer forma, ele será 
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considerado na sistematização dos métodos, pois poderá trazer alguma contribuição 

pontual. 

4.2.4  New directions for strings 

1. Título do método: New directions for strings 

2. Autores: Joanne Erwin, Kathleen Horvath, Robert D. McCashin, Blenda 

Mitchell, Elliot Del Borgo e Soon Hee Newbold 

3. Editora: FJH Music Company Inc. 

4. Apresentação do livro - Situação da produção do material: Este é um dos 

mais recentes métodos analisados, foi editado no ano de 2007. O material analisado 

é um exemplar do livro do professor, o acabamento e a diagramação são excelentes 

o que, em muito, facilita o trabalho de professor e alunos. O método tem 364 

páginas em formato grande (30,4 x 22 centímetros), o que também facilita a leitura 

das notas e a visualização dos exercícios. 

O livro é composto por dois volumes e como todos os métodos 

estadunidenses é apresentado num conjunto constituído por livro do professor, livro 

para piano acompanhador e livros dos alunos (violino, viola, violoncelo e 

contrabaixo), o conjunto também contém dois CD que trazem todas as peças do 

método, apresentadas com linha melódica e acompanhamento. Na faixa inicial estão 

gravadas as notas das cordas soltas, o que auxilia no trabalho do aluno na afinação 

de seu instrumento em casa. 

O disco 1 traz também um complemento ao método com informações 

bastante pertinentes sobre avaliação (trazendo um quadro de avaliação para todas 

as unidades do método); instruções para o professor, sobre a maneira de organizar 
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o acervo de instrumentos (manutenção e controle), sobre como organizar o espaço 

de aulas e ensaios; instruções para a comunicação com pais e administradores 

(inclusive com a inclusão de modelos de ofícios e cartas) e uma importante seção 

sobre o planejamento curricular para o ensino de cordas, com sequência de 

componentes a serem trabalhados, estabelecendo ligação com os padrões 

nacionais de ensino de música (EUA).   

Joanne Erwin é violoncelista, doutora em educação musical e professora no 

Oberlin Conservatory of Music, também rege a Northern Ohio Youth Orchestra. 

Kathleen Horvath é contrabaixista, doutora em educação musical, é conferencista e 

regente, tendo dirigido orquestras de vários Estados dos EUA, escreveu diversos 

artigos para importantes revistas como a American Strings Teachers e o 

Southeastern Journal of Music Education, sendo que o foco principal de seus artigos 

é a análise dos movimentos e a prevenção de lesões musculares para 

instrumentistas de cordas. Dr. Robert McCashin é violinista, professor de regência 

na James Madison University, onde rege várias orquestras; também é especialista 

em pedagogia para a regência e para o violino. É membro da Associação Americana 

de Professores de Cordas (ASTA), da Associação Nacional de Educação Musical 

(MENC) e da Associação dos Educadores Musicais da Virgínia. Dr.ª Brenda Mitchel 

é violista, professora da Miami University desde 1990, também faz parte da ASTA e 

da MENC, além de atuar como revisora e editora de publicações de pesquisa como 

o Journal of Excellence in College Teaching. 

Como é possível verificar, o método tem uma característica peculiar: os 

pedagogos que o escreveram são instrumentistas de cada um dos instrumentos de 

cordas, o que pôde auxiliar na organização da proposta pedagógica. Além dos 
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quatro autores também participaram da criação do método dois compositores: Elliot 

Del Borgo e Soon Hee Newbold, que escreveram o material suplementar destinado 

à prática de conjunto. 

Dentro da realidade brasileira, este método pode ser utilizado por um ou dois 

anos e, mesmo apresentando algum material suplementar destinado à prática de 

conjunto, ele será mais bem aproveitado se for complementado por um repertório de 

orquestra de cordas, principalmente devido às apresentações públicas, componente 

fundamental da instrução de música.  

5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: o método é constituído por 

dezoito unidades, cada uma delas com quatro seções: a primeira é a da preparação 

e revisão de habilidades, onde são relacionadas informações preparatórias para o 

novo conteúdo e estratégias para que o professor consiga realizar a aula com maior 

facilidade. 

Na segunda seção (Foco), são apresentados os novos conteúdos técnicos 

(dedilhados, exercícios e novas notas ou ritmos). A terceira seção (Revisão para 

integração) procura integrar o que foi ensinado na unidade com os conteúdos mais 

antigos por meio de exercícios e atividades. Finalmente, a quarta seção (Avaliação) 

tem como objetivo avaliar a aquisição das competências ensinadas na unidade. 

A formatação gráfica é primorosa, os conteúdos são apresentados de maneira 

muito clara e as explicações são muito fáceis de entender, pois o método utiliza 

cores e desenhos para facilitar seu aprendizado. Eles são separados e desfrutam de 

muito espaço nas páginas,  o que facilita a visualização e evita confusão. 

Nas figuras a seguir estão exemplos de como são apresentados os 

conteúdos. A figura 67 traz o início de cada unidade; no quadro está a revisão das 
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competências anteriores e o foco das novas competências. Após o quadro, são 

apresentadas informações e estratégias para que o professor possa preparar as 

aulas referentes a esta unidade. 

Figura 65 – Apresentação dos conteúdos 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007, p. 95) 
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Já a figura 68 traz a segunda seção da unidade, i.e., o objetivo (foco), e aqui é 

possível verificar como é feita a apresentação das notas e demais conteúdos, por 

meio de desenhos. No caso da figura em questão o assunto é justamente a fôrma 

inicial abordada desde o começo deste capítulo, padrão que tem papel fundamental 

neste método: 

Figura 66 – Apresentação dos conteúdos 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007, p. 97) 
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Uma inovação que o método traz são os ícones que classificam e padronizam 

alguns conteúdos. Eles se referem a novos elementos (New directions), aos padrões 

nacionais estadunidenses (National standards), a exercícios escritos (Pencil game) e 

a revisões (Checkpoint). Este tipo de recurso permite uma ótima visualização, 

possibilitando uma rápida identificação do assunto abordado: 

Figura 67 – Apresentação dos conteúdos 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007, p. 31) 

Na parte de baixo da figura pode ser observado que as cordas dos 

instrumentos tem cores: verde, amarelo, azul e vermelho. Esta estratégia (que 
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remete ao método color strings171 ) também é muito útil para a utilização com 

iniciantes, pois as cores facilitam a memorização das notas e das cordas. Na figura a 

seguir podemos perceber o Sistema by Rote auxiliado pelas cordas coloridas: 

 Figura 68 – Apresentação dos conteúdos 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007, p. 33) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171 O Color Strings é um método com uma proposta muito interessante. Criado pelos professores 
finlandeses Géza Szilvay e Csaba Szilvay, ele tem como objetivo iniciar crianças muito pequenas nos 
instrumentos de arco e utiliza vários recursos, entre eles cores e desenhos para representar as 
cordas: um urso verde para a corda grave, um homem vermelho para a terceira corda, uma mulher 
azul para a segunda corda e um pássaro amarelo para a corda mais aguda. Outros recursos também 
são utilizados como os harmônicos naturais, o que faz com que, diferentemente da maioria dos 
métodos, o início do ensino não seja feito com posições fixas, tornando o processo mais agradável e 
atraente para as crianças. http://www.colourstrings.fi/index.html. Acesso em 11/08/2015. Abaixo as 
figuras representando as cordas e uma partitura do método (Obs: O método não é direcionado ao 
ensino coletivo):    

            !  
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Com relação aos conteúdos, a apresentação é feita por meio de quadros 

colocados entre os exercícios, como o da Figura 68. Este conceito permite uma 

dinâmica maior, pois numa mesma unidade, após alguns exercícios de um conteúdo 

determinado, surge outro conteúdo e outra bateria de exercícios, onde este novo 

conceito é aplicado. Outras atividades como exercícios escritos (de teoria musical), 

de composição ou de improvisação também são apresentados por meio de quadros, 

como os das figuras a seguir: 

Figura 69 – Exercício de improvisação 

 

    FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007, p. 102) 
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Figura 70 – Exercício escrito de teoria musical 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007, p. 103) 

6. Atividades Didáticas: O método utiliza muito bem o sistema Comprehensive 

Musicianship, apresentando vários conceitos de teoria musical, improvisação e 

literacia, sendo que este é um dos métodos analisados que mais bem atende às 

propostas das diversas atividades na educação musical. 

7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: Este também é um método com conteúdo rítmico simples, o 

que mostra que a maioria dos trabalhos prefere manter o foco nas questões 

técnicas, deixando as dificuldades rítmicas para outra fase. As figuras utilizadas são 

a semibreve, a mínima, a semínima e a colcheia, com suas respectivas pausas. Pelo 

que se pode ver, este conteúdo é suficiente para a realização das peças propostas. 

Abaixo, é listado o conteúdo rítmico do método, apresentado por unidades:  

Unidade 2:  , , , , , fórmula de compasso 2/4 e 3/4. w         h           q             e          x 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�
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Unidade 3:  e . 

Unidade 8: , , . 

Unidade 9: Anacruse e . 

Unidade 16: Síncopa e fermata. 

 b) Notas: O método quase mantém o mesmo padrão dos outros métodos 

analisados quando o assunto é a escolha das notas a serem estudadas. No entanto, 

embora atenda às notas da fôrma inicial, com algumas alterações (segundo dedo 

baixo nas cordas Dó para violoncelo e viola, e Mi para violino). Há pouca utilização 

de notas alteradas, o que empobrece um pouco as opções de tonalidades, mas a 

abordagem das notas da fôrma é uma boa opção para as primeiras fases, pois 

nesse caso as notas com extensão (tanto acima quanto abaixo) ficam para as fases 

posteriores.  

Os autores optam por utilizar durante um grande trecho do trabalho apenas as 

cordas comuns aos quatro instrumentos, o que é um recurso interessante, destinado 

a manter todos os alunos tocando as mesmas notas (com distâncias de oitavas em 

alguns casos). Por este motivo, as cordas não comuns aparecem apenas na 

unidade 14 (o método tem ao todo 18 unidades). Como é possível observar a seguir, 

os violinos utilizam praticamente toda a fôrma (exceto as duas notas em azul). No 

entanto, como foi dito, quase não há notas com extensão, o que mantém o foco do 

trabalho na fixação de um padrão de dedilhado172. As notas apresentadas para o 

violino são:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 O que poderia ser melhor conseguido se a nota Sol natural da primeira corda fosse substituída por 

Sol sustenido. 
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Figura 71 – Notas no Método New directions for strings - Violino 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007) 

Para as violas, a situação é exatamente a mesma, apenas a troca da nota da 

fôrma se faz na quarta corda - Dó (no violino era feita na primeira corda), e é 

interessante notar que as cordas com notas alteradas são as não comuns aos 

quatro instrumentos:  

Figura 72 – Notas no Método New directions for strings - Viola 

 

 FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007) 
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Os violoncelos utilizam a mesma estratégia, ou seja, todas as notas da fôrma, 

exceto a troca já mencionada para as violas: 

Figura 73 – Notas no Método New directions for strings - Violoncelo 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007) 

O contrabaixo apresenta uma solução diferente de todos os casos analisados 

até aqui. Inicialmente o método trabalha com duas posições: Lá (primeira posição) e 

Ré  (quarta posição). O método também não considera as posições tradicionais, 

prefere nomeá-las com as notas da primeira corda. Assim, teríamos a posição de Lá 

(1ª posição), de Sib (meia posição), de Dó (3a posição) e de Ré (4a posição), 

seguindo a ordem das notas na corda mencionada.  

A posição de Ré seria utilizada para alunos pequenos que não têm condições 

de alcançar a totalidade da escala do instrumento, embora o recurso apresente 

muita perspicácia. Para efeito de análise nesta tese, esta posição não será 

considerada, pois nenhum outro método utiliza este recurso, portanto é preferível 

manter a padronização utilizada até aqui (que seria no método a posição de Lá).  No 

quadro a seguir é possível verificar que o contrabaixo utiliza praticamente todas as 
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notas cromáticas da primeira posição, faz ainda duas mudanças de posição, sendo 

que essa proposta é bem viável e não apresenta grandes complicações:  

Figura 74 – Notas no Método New directions for strings - Contrabaixo 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007) 

c) Dificuldades técnicas: Como foi dito, antes, com relação à mão esquerda, 

os autores preferiram manter a apresentação das notas da fôrma inicial dos 

instrumentos. O trabalho da primeira posição é bastante coerente e fornece 

excelente estrutura para todos os conteúdos que virão a seguir, fundamenta a 

mecânica da mão esquerda e desenvolve a percepção por meio da afinação. As 

notas estudadas também permitem que os alunos executem uma grande quantidade 

de arranjos e também de peças originais, possibilitando a realização da prática de 

conjunto de forma plenamente satisfatória. 

As três unidade iniciais empregam apenas o pizzicato e, a partir da unidade 

quatro, surgem os exercícios preparatórios para a utilização do arco. Ao iniciar este 

uso, o método volta aos exercícios mais simples, semelhantes aos das unidades um 

e dois. A técnica do arco recebe muita atenção durante o método, com discussão 
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sobre velocidade, ponto de contato e distribuição das diferentes regiões do arco. O 

staccato surge na unidade nove e as ligaduras de arco são apresentadas na unidade 

13, junto com explicações sobre a questão dos ângulos de ação do braço direito (e 

do arco) para a ação em cada uma das cordas. Nessa unidade também é 

apresentado o termo détaché e o trêmolo.   

O quadro a seguir apresenta a inclusão das notas em todo o trabalho, e está 

dividido por unidades, conforme se apresentam no método: 

Quadro 28 – Inclusão de notas (por páginas) 

Unidade 

1 

   Violino                               Viola                           Violoncelo             Contrabaixo 

 

 

Unidade 

4 

         Contrabaixo                   

Unidade 

6 

 

   Violino                                       Viola                              Violoncelo                   
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7 

 

      Violino                     Viola                      Violoncelo              Contrabaixo 
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Unidade 

11 

 

           Violino                                                        Viola                      

 

         Violoncelo                                               Contrabaixo 

 

Unidade 

14 

 

       Violino                            Viola                                        Violoncelo 

 

     Contrabaixo 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007) 

É importante notar que na unidade 14 a fôrma de violino, viola e violoncelo é 

alterada com a utilização do segundo dedo baixo, uma opção que os autores do 

método fazem, sem que isso afete a construção do padrão de dedilhado, pois até a 

unidade 13 são fixados os padrões da fôrma com as três cordas comuns. Outra 

observação importante é que na mesma unidade (14) os autores apresentam um 

resumo dos dedilhados do contrabaixo, com padrões de digitação para diferentes 

posições.  
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Analisando a apresentação dos diferentes conteúdos e confrontando-os 

comas recomendações dos pedagogos musicais, especialmente David Elliot, autor 

utilizado na fundamentação teórica, é possível perceber que este método é um dos 

mais completos na área, já que apresenta conteúdos em todas as atividades 

recomendadas: literacia, criação, percepção e técnica, as abordagens multiculturais 

e as propostas de criatividade fornecem um bom auxílio para o desenvolvimento das 

aulas e a parte histórica que, embora seja menos completa, também é atendida de 

alguma maneira. Ao final de cada unidade os autores inserem uma revisão 

(Review*), uma proposta de exercícios que abordam vários conteúdos: percepção 

(ditados rítmicos e melódicos), criação (improvisação e composição) e literatura 

(escutar, analisar e conhecer exemplos de repertório da área).  

A seguir é apresentado um quadro de conteúdos inseridos no método: 

Quadro 29 – Apresentação dos conteúdos: 

Parte Conteúdos 

Introdução Denominação das partes dos instrumentos e do arco 

Resumo da história dos instrumentos 

Cuidados e manutenção dos instrumentos 

Unidade 1  Preparação da postura 

Exercícios de percepção (imitação) 

Review* – bateria de exercícios de improvisação, ditado 

melódico, ditado rítmico, composição e percepção 

Fórmula de compasso 2/4 

Unidade 2 Pentagrama 

Claves nos respectivos instrumentos 

Exercício de composição 

Fórmulas de compasso 4/4 e 3/4 
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Compasso, barra de compasso e barra final 

Dueto 

Pizzicato circular (movimento técnico para realizar o pizzicato) 

Exercício escrito de teoria musical e exercício de improvisação 

Sinal de repetição 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 3 Nome das notas 

Linhas suplementares 

Ângulo e pontos de contato da mão esquerda com o braço do 

instrumento 

Pizzicato de mão esquerda 

Exercícios preparatórios para a utilização do 4.o dedo (m.e.) 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 4 Exercícios preparatórios para o arco 

Sinais de indicação de direção do arco (cima, baixo) 

Partes do arco 

Ângulo do braço para ação do arco nas cordas 

Movimentos da mão direita para arco (circular) 

Retomada de arco 

Dinâmica (piano e forte) relacionado com região de ação do 

arco nas cordas 

 Peças para conjunto (deixando as peças em uníssono) 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 5 Conceito de tetracorde, relacionando com a fôrma da mão 
esquerda 

Tom e semitom 

Exercício de improviso 

Sinais de repetição (casa 1 e 2) 

Linha de digitação 

Tetracorde de Sol 

Exercício de solfejo cantado 

Review* – bateria de exercícios 
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Unidade 6 Oitava 

Cânone 

Exercício escrito de teoria musical 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 7 Tetracorde de Ré 

Exercício de solfejo cantado 

Tema e variação 

Exercício de improvisação 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 8 Regiões do arco 

Velocidade do arco 

Antonio Vivaldi 

Exercício escrito de teoria musical 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 9 Staccato 

Legato 

Escala de Ré maior 

Armadura de clave de Ré maior 

Conceito de melodia e harmonia 

Tetracorde de Ré 

Estudos rítmicos de escala 

Jacques Offenbach 

Antonin Dvorák 

Ligadura de arco 

Anacruse 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 10 Pontos de contato entre arco e corda 

Dinâmicas: meio forte, meio piano, forte-piano 

Dinâmicas: crescendo e decrescendo (garfos) 

Primeira peça de concerto 

Noções de graduação de dinâmica 

William Billings 
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Stephan Foster 

Johannes Brahms 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 11 Tetracorde de Dó 

Ritardando 

Exercício de improvisação 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 12 Escala de sol maior 

Estudos rítmicos para escala de Sol maior 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 13 Détaché 

Acentos 

Ligadura de tempo 

Trêmolo 

Jean Sibelius 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 14 Acidentes (sustenido, bemol e bequadro) 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 15 Estilo de Blues 

L. V. Beethoven 

Cromatismo 

Melodias de culturas diversificadas (África, EUA, Austrália, 

Inglaterra) 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 16 Escala de dó maior 

Armadura de clave de dó maior 

Síncopa 

Fermata 

Estudos rítmicos para a escala de dó maior 

Exercícios de improvisação 

Johann S. Bach 

Gioachino Rossini 
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  FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007) 

Ao observarmos o quadro apresentado é possível verificar que existem muitos 

conteúdos trabalhados pela proposta do método. Uma primeira observação 

superficial pode ser feita apenas pela extensão do quadro 29 que é sem dúvida o 

maior e mais completo apresentado pelos métodos analisados. Como foi dito, os 

conteúdos apresentados abordam todas as atividades de execução, treinamento e 

apreciação propostas e servem de base sólida para o trabalho a ser desenvolvido 

pelo professor em sala de aula.  

d) Tonalidades: Neste assunto o método também opta pela simplicidade. 

Além dos exercícios realizados no início do trabalho, que não têm tonalidade 

definida, o método utiliza apenas três tonalidades: Ré maior, Sol maior e Dó maior. 

Neste caso é possível que a inclusão de outras tonalidades fosse uma boa opção. 

Quadro 30 – Quadro de tonalidades 

Unidade Tonalidades apresentadas ou predominantes 

9 Ré maior 

12 Sol maior 

16 Dó maior 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2007) 

Melodias de culturas diversificadas (África, EUA) 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 17 Cordas duplas 

Review* – bateria de exercícios 

Unidade 18 Arpejo 

Conceito de solo 

Review* – bateria de exercícios 
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A proposta do New directions for strings é uma das mais adequadas para o 

trabalho nas classes de ensino regular, objetivo desse estudo, pois o método trata 

de todos os conteúdos propostos para a educação musical. Além disso, o método 

tem tratamento gráfico de fácil entendimento, o que facilita sua utilização pelos 

professores, mesmo considerando as dificuldades do idioma inglês para professores 

e alunos brasileiros. 

A abordagem técnica é bem didática, elaborada com objetivos e programa 

muito bem definidos, sendo que o primeiro volume oferece uma base adequada para 

que o aluno se desenvolva posteriormente para outros níveis. A técnica da mão 

direita (arco) é muito bem estruturada, por meio de exercícios preparatórios; no 

entanto, percebe-se uma limitação na oferta de golpes de arco, talvez com a 

intenção de dar mais atenção para outros conteúdos. Quanto à mão esquerda, a 

proposta utilizada é muito boa, mantendo o foco nas notas da fôrma inicial.  

Dessa maneira, o método New Directions for Strings pode ser considerado 

bastante adequado para a utilização na educação musical por meio dos 

instrumentos de cordas e pode inclusive servir como base (a ser complementada por 

outros conteúdos) para compor um trabalho na área. 

4.2.5  Essential elements 

1. Título do método: Essential elements 

2. Autores: Michael Allen, Robert Gillespie e Pamela T. Hayes 

3. Editora: Hal Leonard Co. 

4. Apresentação do livro – O Essential elements foi lançado no ano de 2002 e 

segue o mesmo padrão dos métodos estadunidenses: um livro do professor e livros 
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individuais para cada aluno (violino, viola, violoncelo e contrabaixo), também há um 

livro para o piano acompanhador. O conjunto também contém dois CD com todas as 

peças do método, apresentadas com um acompanhamento de bateria, contrabaixo, 

teclado e guitarra. Na faixa inicial, além das boas vindas, são apresentadas as 

cordas soltas, o que auxilia no trabalho do aluno, quando este necessitar afinar seu 

instrumento em casa. 

O segundo disco traz um software para o ajuste do andamento do 

acompanhamento das lições, uma senha para o acesso ao smartmusic.com, um site 

voltado ao treinamento musical. Traz ainda uma série de 10 peças (para cada 

instrumento) organizadas em duetos e doze peças de cordas gravadas para 

apreciação musical. 

Na parte introdutória do livro do professor, são apresentadas vinte páginas 

com modelos de cartas e comunicações para parentes e formulários de avaliação de 

alunos. O material analisado é um exemplar do livro do professor e dos livros dos 

alunos; o acabamento e a diagramação são excelentes. O método tem 272 páginas, 

em formato grande (30,4 x 22 centímetros), o que facilita a leitura das notas e a 

visualização dos exercícios. 

O livro é composto por dois volumes, tendo ainda um terceiro volume 

destinado ao desenvolvimento da técnica. Essential elements é um título adotado 

pela editora para métodos destinados a diversos instrumentos, que vão desde 

orquestra de cordas e banda até Ukelele173.  

Michael L. Allen é doutor em Educação Musical pela Universidade de North 

Texas. Começou sua carreira docente nas escolas públicas de Spartanburg, South 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 Instrumento originário da Ilha da Madeira, possui quatro cordas e é semelhante a uma pequena 

viola (brasileira ou braguesa) ou um cavaquinho. 



! 305!

Carolina. Em 1993, foi nomeado para o corpo docente da Universidade Estadual da 

Flórida, onde também atuou como coordenador, diretor e maestro da Orquestra de 

Cordas. Tem várias publicações acadêmicas e didáticas e dirigiu, como regente 

convidado, orquestras por todo os EUA. Pamela Tellejohn Hayes atuou como 

presidente Associação Nacional de Orquestras Escola e da Associação de 

Educação Musical da Carolina do Sul. Ela já participou como regente e palestrante 

em várias conferências da MENC (National Association of Music Education), NSOA 

(National School Orchestra Association) e ASTA (American Strings Teachers 

Association). Robert Gillespie é responsável pela formação de professores de 

cordas na Ohio State University. Foi presidente da ASTA e é maestro convidado em 

várias orquestras nos EUA e Europa.  Seus artigos sobre ensino de música são 

publicados nas mais importantes revistas do país. 

Dentro da realidade brasileira, o método pode ser utilizado por um ou dois 

anos, sendo que é necessário utilizar algum material suplementar destinado à 

prática de conjunto, pois o método poderá ser mais bem aproveitado se for 

complementado por um repertório de orquestra de cordas, principalmente devido às 

apresentações públicas, componente fundamental da instrução de música.  

5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: diferente da maior parte 

dos métodos, este não apresenta uma divisão por capítulos ou seções, as lições vão 

se sucedendo com a sequência de páginas. Os conteúdos são apresentados em 

quadros que se destacam visualmente dos exercícios e essa, mesmo sendo uma 

boa solução, não é a melhor dentre os métodos analisados, pois todos os conteúdos 

(históricos, técnicos, multiculturais e teóricos) têm o mesmo tratamento, 

diferenciando-se apenas o título do quadro, o que pode confundir um pouco o aluno. 
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A formatação gráfica é excelente. A cada apresentação de novos conteúdos, 

o método traz dicas e explicações para que o professor consiga transmitir 

adequadamente as informações. Na figura a seguir está um exemplo de como são 

apresentados os conteúdos. Após o quadro, são introduzidas informações e 

estratégias para que o professor possa preparar as aulas referentes a cada unidade. 

Esta é a apresentação de um conteúdo técnico (apresentação de algumas notas no 

braço do instrumento): 

Figura 75 – Apresentação dos conteúdos do Essential elements 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2002, p. 125) 
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As figuras a seguir trazem exemplos da apresentação de conteúdos teóricos e 

históricos (literacia). Aqui é possível observar que apenas o título do quadro é 

diferente. Isso não traz grandes problemas e os conteúdos tem apresentação clara, 

mas não é a melhor solução observada na análise dos métodos.  

Figura 76 – Apresentação dos conteúdos teóricos 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2002, p. 125). 

Figura 77 – Apresentação dos conteúdos históricos (literacia) 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2002, p. 136) 

6. Atividades Didáticas: O método utiliza adequadamente o sistema 

Comprehensive Musicianship, apresentando principalmente os conceitos de teoria 

musical e históricos (literacia), também são propostos exercícios de improvisação. 

Embora não exista uma proposta de Sistema by Rote, como as utilizadas em alguns 
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métodos já analisados, os autores empregam, até a página oitenta do livro do 

professor, um sistema que une a escrita tradicional com o by Rote, nesse caso a 

cifra é escrita na cabeça de cada nota, como é possível verificar na Figura 80, a 

seguir, que serve também para demonstrar a diagramação do método e a utilização 

de uma lista de objetivos:  

Figura 78 – Diagramação do método Essential elements 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2002, p. 62) 
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7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: Este é um método com conteúdo rítmico simples, o que 

mostra que a maioria dos trabalhos prefere manter o foco nas questões técnicas, 

deixando as dificuldades rítmicas para outra fase. As figuras utilizadas são a 

semibreve, a mínima, a semínima com suas respectivas pausas, a colcheia e a 

mínima pontuada. Pelo que se pode ver, este conteúdo é suficiente para a 

realização das peças propostas. Abaixo, é listado o conteúdo rítmico do método, 

apresentado por páginas:  

Página 39: , .  

Página 42: Fórmula de compasso 4/4. 

Página 113: em grupos de dois e quatro notas. 

Página 117: Fórmula de compasso 2/4. 

Página 120:  e . 

Página 150:  e fórmula de compasso 3/4. 

Página 155: Ligadura de tempo. 

Página 162: Anacruse. 

Página 201: e  

b) Notas: O método apresenta as notas da fôrma inicial, acrescentando algumas 

extensões (abaixo) e uma pequena alteração no violino (troca da nota Sol# - 2o. 

dedo alto, por Sol natural – 2o. dedo baixo). No contrabaixo, além das notas da 

fôrma, com algumas alterações, há mudanças para segunda e terceira posições e 

utilização de meia posição, mas as mudanças de posição não dificultam o trabalho 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 



!310!

do aluno, pelo contrário, elas trazem uma contribuição para a qualidade técnica do 

método. 

Os autores optam por utilizar durante um grande trecho do trabalho apenas as 

cordas comuns aos quatro instrumentos, o que é um recurso interessante, destinado 

a manter todos os alunos tocando as mesmas notas (com distâncias de oitavas em 

alguns casos). Por este motivo, as cordas não comuns aparecem apenas nas 

últimas oitenta páginas do método (que tem ao todo 272 páginas). Como é possível 

observar a seguir, os violinos utilizam praticamente toda a fôrma (exceto a nota em 

azul).  As notas apresentadas para o violino são:  

Figura 79 – Notas no Método Essential elements - Violino 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2002) 

Para as violas o atendimento à fôrma se dá por completo, ainda há o 

acréscimo de duas notas de extensão (abaixo):  

 

!
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Figura 80 – Notas no Método Essential elements - Viola 

 

 FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2002) 

Os violoncelos utilizam a mesma estratégia, ou seja, todas as notas da fôrma, 

com uma nota de extensão: 

Figura 81 – Notas no Método Essential elements - Violoncelo 

 

       FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2002) 
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O contrabaixo, como já foi dito, apresenta além das notas da fôrma, uma série 

de notas em outras posições (2.a e 3.a). No quadro a seguir é possível verificar as 

mudanças de posição utilizadas no método:  

Figura 82 – Notas no Método Essential elements - Contrabaixo 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2002) 

c) Dificuldades técnicas: Como foi dito, com relação à mão esquerda, os 

autores preferiram manter a apresentação das notas da fôrma inicial dos 

instrumentos. O trabalho da primeira posição é bastante coerente e fornece 

excelente estrutura para todos os conteúdos que virão a seguir, fundamenta a 

mecânica da mão esquerda e desenvolve a percepção por meio da afinação. As 

notas estudadas também permitem que os alunos executem uma grande quantidade 

de arranjos e também de peças originais, possibilitando a realização da prática de 

conjunto de forma plenamente satisfatória. 
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O método utiliza o pizzicato por um longo período (95 páginas) e, durante 

parte desse tempo, é feita uma preparação para a utilização do arco, com exercícios 

realizados inicialmente com um lápis e depois com o próprio arco. Quando o arco 

começa a ser utilizado, os exercícios voltam a ser simples, para que aluno e 

professor consigam focar a questão técnica da mão direita. Além do arco comum 

(détaché) são utilizados o staccato legato e o staccato.  

O quadro a seguir apresenta a inclusão das notas em todo o trabalho e está 

dividido por páginas, conforme se apresentam no método: 

Quadro 31 – Inclusão de notas (por páginas) 

Página 

40 

     Violino                               Viola                           Violoncelo             Contrabaixo 

 

Página 

46 

     Violino                               Viola                           Violoncelo             Contrabaixo 
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Página 

64 

     Violino                    Viola                           Violoncelo             Contrabaixo 

 

Página 

112 

 

     Contrabaixo 

 

Página  

125 

      Violino                                  Viola                                   Contrabaixo 

 

Página 
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           Violino                  Viola                       Violoncelo                Contrabaixo 

 

Página 

172 

        Violino                          Viola                   Violoncelo            Contrabaixo 

 

Página 
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        Violino                          Viola                   Violoncelo            Contrabaixo 
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Página 

199 

 

       Viola                               Violoncelo 

 

Página 

206 

 

           Violino                                    Viola                     Contrabaixo 

      

Página 

215 

   Violino 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2002) 

É importante notar que a fôrma de violino é alterada com a utilização do 

segundo dedo baixo na primeira corda. Como é a única alteração na apresentação 

das notas na fôrma, esta alteração não traz problemas à fixação do padrão de 

digitação para os alunos. No entanto, o acréscimo da nota Sol# no violino poderia 

permitir a utilização da tonalidade de Lá maior, o que seria um enriquecimento ao 

método.  

Analisando a apresentação dos diferentes conteúdos é possível perceber que 

o método é bastante completo, trazendo atividades de leitura, técnica, percepção e 

literacia. No entanto, as abordagens multiculturais e as atividades de criação 

aparecem em número bastante reduzido.  

A seguir é apresentado um quadro de conteúdos inseridos no método: 
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Quadro 32 – Quadro de apresentação dos conteúdos, por páginas: 

Página Conteúdos 

34 Pequeno histórico dos instrumentos 

35 Denominação das partes dos instrumentos e do arco 

37 Preparação da postura 

39 Pentagrama 

Compasso e barra de compasso 

42 Nome das notas, nas linhas e nos espaços 

Barra dupla 

44 Sinal de repetição 

Maneira de contar o tempo dentro dos compassos 

48 Exercício de eco (percepção) 

49 Sustenido 

52 Exercícios preparatórios para utilização do arco 

56 Exercícios preparatórios para utilização do arco 

58 Conteúdos multiculturais (Eslavos) 

60 Exercício para ângulo da mão esquerda 

65 Exercício de eco (percepção) 

66 Linhas suplementares superiores e inferiores 

71 Mudança de posição para contrabaixo 

72 Noções de escala 

75 Exercícios preparatórios para utilização do arco 

78 Conteúdos multiculturais (Israel) 

81 Sinais de arco (cima e baixo) 

Recomendações para utilização do breu 

83 Exercício escrito de teoria musical 

88 W. Amadeus Mozart 

90 Armadura de clave de Ré maior 

93 Instruções para utilização do arco 
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95 Exercício de eco (percepção) 

100 Cesura 

101 Exercício de eco (percepção) 

114 Andamentos: Allegro, Moderato e Andante 

117 Fórmula de compasso 2/4  

Diagrama de regência para 2/4 

118 Casa 1 e 2 (repetições) 

122 Sinal de repetição 

124 Pizzicato de mão esquerda 

126 L. V. Beethoven 

130 Peças de “concerto” 

132 Acorde 

Harmonia 

136 Jacques Offenbach 

139 Exercício de eco (percepção) 

140 Armadura de clave de Sol maior 

146 Diagrama de regência para 4/4 

150 Fórmula de compasso 3/4  

Diagrama de regência para 3/4 

155 Ligadura de tempo 

156 Ligadura de arco 

162 Anacruse 

163 Conteúdos multiculturais (América latina) 

D. C. al fine 

171 Conteúdos multiculturais (Gamelão) 

173 Exercício de eco (percepção) 

174 Bequadro 

175 Tom e semitom 

179 Exercício de eco (percepção) 
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 FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2002) 

180 Notas cromáticas 

183 Armadura de clave de Dó maior 

184 Dueto 

188 Compositores nacionalistas 

191 Thomas Tallis 

192 Tema e variação 

196 Exercício de eco (percepção) 

203 Arpejo 

207 Exercício de eco (percepção) 

215 Exercício de eco (percepção) 

218 Staccato 

223 Staccato legato 

229 Dinâmicas: Forte e piano 

236 Conteúdos multiculturais (África) 

238 Gioachino Rossini 

250 Solo com acompanhamento de piano (violino) 

251 Solo com acompanhamento de piano (viola) 

252 Solo com acompanhamento de piano (violoncelo) 

253 Solo com acompanhamento de piano (contrabaixo) 

254 Exercício de improvisação 

260 Anexos 

Indicação para escolha do tamanho dos instrumentos 

Padrões de sucesso para o ensino de cordas orquestrais (ASTA 

e NSOA) 

Bibliografia de apoio para o professor de cordas (livros, 

métodos, vídeos e publicações de pesquisa) 
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Ao observarmos o quadro anterior é possível verificar que existe grande 

quantidade de conteúdos trabalhados e a proposta de Comprehensive Musicianship 

do Essential elements tem uma boa resolução. Os conteúdos apresentados 

abordam as atividades de execução, teóricas, de literacia e de treinamento 

propostas pelos educadores musicais e servem de base sólida para o trabalho a ser 

desenvolvido pelo professor em sala de aula.  

d) Tonalidades: Neste assunto o método é mais um que opta pela 

simplicidade. Além dos exercícios realizados no início do trabalho, que não têm 

tonalidade definida, o método utiliza apenas três tonalidades: Ré maior, Sol maior e 

Dó maior. Neste caso é possível que a inclusão de outras tonalidades fosse uma 

boa opção, para acrescentar um pouco mais de informação para os alunos. 

Quadro 33 – Quadro de tonalidades 

Página Tonalidades apresentadas ou predominantes 

90 Ré maior 

140 Sol maior 

183 Dó maior 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2002) 

A proposta do Essential elements se mostra muito adequada para o trabalho 

nas classes de ensino regular, pois o método aborda quase todos os conteúdos 

propostos para a educação musical. Além disso, o método tem tratamento gráfico 

muito bom o que facilita sua utilização pelos professores. A abordagem técnica é 

benfeita, trazendo objetivos e programa muito bem definidos, sendo que o primeiro 

volume fornece uma base adequada para que o aluno se desenvolva posteriormente 



!320!

para outros níveis técnicos. A técnica da mão direita (arco) é muito bem estruturada, 

por meio de exercícios preparatórios, no entanto percebe-se uma limitação na oferta 

de golpes de arco, talvez com a intenção de privilegiar outros conteúdos. Quanto à 

mão esquerda, a proposta utilizada é muito boa, mantendo o foco nas notas da 

fôrma inicial.  

Desta maneira, o método Essential Elements pode ser considerado adequado 

para a utilização na educação musical por meio dos instrumentos de cordas e pode 

servir como base (a ser complementada por outros conteúdos) para compor um 

trabalho na área. 

4.3 Análise dos segundos volumes 

O trabalho de análise dos métodos de ensino coletivo para cordas segue com 

a análise dos segundos volumes. Ainda com o intuito de coletar dados para  fornecer 

subsídios para a sistematização dos métodos. 

Como foi possível verificar anteriormente, os métodos analisados foram 

divididos em dois grupos distintos: os trabalhos acadêmicos realizados no Brasil e os 

métodos editados comercialmente nos EUA. Do primeiro grupo ainda fazem parte os 

métodos Da Capo cordas e Iniciando cordas através do folclore, que tiveram 

tratamento gráfico com vistas à comercialização. 

Visto que os trabalhos brasileiros apresentam apenas um volume, a análise 

se concentrará nos métodos estadunidenses. Assim, serão analisados os segundos 

volumes dos cinco métodos estudados na primeira parte do capítulo, mantendo-se a 

mesma ordem de abordagem: 1) Sound innovations: for string orchestra;  2) String 

explorer; 3) Strictly strings; 4) New directions for strings e 5) Essential elements. Por 
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praticidade as partes comuns entre os primeiros e segundos volumes não receberão 

tratamento, pois já foi feita a análise destas questões no estudo dos primeiros 

volumes, portanto assuntos como: biografia dos autores, apresentação gráfica do 

livro, diagramação e formato não serão abordados. 

4.3.1  Sound innovations: for string orchestra 

1. Título do método: Sound innovations: for string orchestra 

2. Autores: Bob Phillips, Peter Boonshaft e Robert Sheldon 

3. Editora: Alfred Music Publishing Co. 

4. Apresentação do segundo volume – O segundo volume do Sound 

Innovations, dá sequência ao primeiro livro. Inicialmente é feita um grande revisão 

dos conteúdos (processo comum em todos os métodos analisados) e a seguir são 

apresentados novos conteúdos. A apresentação gráfica é exatamente a mesma, a 

diferença é a cor das capas: azul no primeiro volume e vermelha no segundo 

volume. Outra diferença é que o segundo volume do método foi editado em 2011 (o 

1.º é de 2010). 

O material também é composto pelo conjunto de livro do professor e livros de 

alunos, além de piano acompanhador. Sendo que o segundo volume continua com o 

complemento de dois recursos: o acesso ao site (www.smartmusic.com) e um disco 

digital com acompanhamento em Mp3 para todas as músicas do método e que, 

assim como no primeiro volume, conta com o programa (SI Player) que permite 

alterar o andamento das músicas, o que facilita e aprimora o estudo. 
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Na realidade brasileira o método pode ser utilizado por um ano e meio ou até 

dois anos, pois os conteúdos apresentados devem ser complementados por um 

repertório de orquestra de cordas.  

5. Estrutura organizacional: O segundo volume do método é dividido em 

quatro níveis, a saber: o primeiro nível (Sound review) é uma revisão das 

informações e técnicas apresentadas no volume um; no Sound keys and rhytms, 

segundo nível, são apresentadas todas as notas e ritmos do volume. O terceiro nível 

é o Sound Techniques, onde são introduzidos os conceitos mais avançados de 

técnica, como variados golpes de arco (détaché, staccato, martelé, spiccato e 

trêmolo), harmônicos, início da preparação para a mudança de posição (com dedo 

guia) e vibrato. No quarto nível (Sound performance), são apresentadas peças que 

utilizam os conteúdos aprendidos anteriormente. 

Da mesma maneira que o volume anterior, ao apresentar um novo conteúdo, 

o método indica claramente qual é a informação a ser estudada e introduz dois ou 

três exercícios trabalhando diretamente o novo conceito, como é possível observar 

na Figura 86,  que reproduz uma página do livro do aluno de violino. Aqui, o método 

faz uma revisão do ângulo de ação do arco nas diversas cordas (que é diferente) e, 

em seguida, é apresentado um exercício utilizando a informação: 
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Figura 83 – Sound innovations ângulos de ação do arco nas diversas cordas 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2011b, p. 3) 

6. Atividades Didáticas: A concepção do Comprehensive Musicianship, 

continua a ser adotada, portanto, os conceitos de teoria musical, técnica 

instrumental e conteúdo de criação (ainda que poucos) são apresentados entre as 

lições. 

7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: No segundo volume, o método apresenta um conteúdo 

rítmico bem maior que inclui semicolcheias, compassos compostos e tercinas. Todo 

o conteúdo rítmico do método é apresentado na unidade dois (Sound keys and 

rhythms). A seguir, esse conteúdo está listado:  

Nível 2: , , ,  ou , fórmula de compasso 4/4, fórmula de compasso 

2/4, fórmula de compasso 3/4,!  ,   , , , , fermata, 

, sincopa ,! fórmula de compasso 2/2, tercinas , fórmula de 

compasso 6/8. 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 
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w         h           q             e          x 
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b) Notas: Após trabalharem no primeiro volume com as notas da fôrma inicial, no 

segundo volume os autores dão atenção às notas com extensão (acima ou abaixo), 

além de utilizarem a única nota da fôrma não apresentada (Sol# na primeira corda 

do violino). Esta solução encontrada para a apresentação das notas é excelente, 

pois no primeiro volume constrói-se uma posição fixa, um padrão de dedilhado (com 

algumas poucas inclusões de extensões), no segundo volume trabalham-se as 

extensões e outros padrões de dedilhado e, por último, faz-se uma preparação para 

a mudança de posição. A Figura 87, a seguir, relaciona os diversos padrões de 

dedilhado apresentados no segundo volume do método. Aqui, o livro utilizado é o do 

aluno de violino: 

Figura 84 – Novos padrões de dedilhado – livro do aluno de violino 

 

 FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2011b, p. 16) 

A oferta de novos padrões de dedilhado traz muitas opções de notas para os 

alunos. É claro que uma mudança grande como essa só pode ser feita após a 

consolidação de apenas um padrão (a fôrma inicial) para que o aluno não perca as 

referências, já que o braço dos instrumentos de cordas orquestrais é livre de marcas 

ou trastes e a afinação é feita por memória muscular e auditiva. É necessário 
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lembrar que os novos padrões de dedilhado servem para a viola (exatamente como 

o indicado na figura acima) e para violoncelo e contrabaixo (com algumas 

diferenças, geradas pelas dimensões dos instrumentos). A seguir são apresentadas, 

como exemplo, as notas obtidas na primeira corda do violino (Mi), a partir dos 

padrões apresentados no Figura 87: 

Figura 85 – Sound innovations – notas nos diversos padrões de dedilhado 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2011b) 

Os quadros a seguir apresentam as notas incluídas no segundo volume do 

método. Para facilitar a compreensão, as notas do primeiro volume estarão em 

laranja e as do segundo volume em vermelho. 

Figura 86 – Notas para violino Sound innovations – segundo volume: 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2011a) 
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Ao observarmos a figura acima podemos ver que as notas trabalhadas no 

primeiro volume (laranja) junto com as notas trabalhadas no segundo volume 

(vermelho) preenchem toda a parte inicial do braço do instrumento, ou seja, é 

trabalhada a totalidade das notas. Além disso, o segundo volume termina com uma 

mudança de posição (nos violinos, violas e violoncelos), para a terceira posição. 

Assim, os alunos já começam a treinar esse processo mecânico, onde o dedo 1 

serve de guia. Isso acontece também nas violas e nos violoncelos: 

Figura 87 – Notas para viola Sound innovations - segundo volume: 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2011a) 
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Figura 88 – Notas para violoncelo Sound innovations - segundo volume: 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2011a) 

O contrabaixo, muito exigido no primeiro volume, agora tem um tratamento 

um pouco mais tranquilo, mas mesmo assim, o método já apresenta a quinta 

posição para o instrumento. Enquanto isso, os outros alunos estão preparando a 

primeira mudança, que é para a terceira posição. A seguir, estão indicadas as notas 

e as posições utilizadas para o contrabaixo: excepcionalmente nesta figura foram 

utilizadas cifras, para que todas as notas pudessem caber no desenho: 
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Figura 89 – Notas para contrabaixo Sound inovations – segundo volume 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2011a) 

c) Dificuldades técnicas, com relação à mão esquerda: como já foi dito, a 

proposta do Sound inovations é de apresentar a totalidade das notas na primeira 

posição e fazer uma preparação para que, no próximo volume, utilizando o dedo 

guia174 (não há terceiro volume e sim um livro intitulado Sound Development), sejam 

realizadas as mudanças de posição. Para a proposta de ensino nas escolas 

regulares brasileiras, o ponto de desenvolvimento atingido pelo segundo volume é 

extremamente adequado, por permitir uma maturidade técnica e uma liberdade de 

repertório.  

Quanto à mão direita, o método também desenvolve e aprimora as técnicas 

apresentadas no primeiro volume, a utilização do arco é bastante trabalhada, os 

golpes de arco apresentados (détaché, staccato, martelé, marcato, spiccato, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 Dedo guia é o dedo número um, que desliza e muda de lugar (posição) para que o instrumentista 

possa montar o padrão de dedilhado em outras posições.  
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tremolo) oferecem novas possibilidades para o aluno e enriquecem seu repertório 

como solista e como participante de orquestras.  

O quadro a seguir apresenta a inclusão das notas em todo o trabalho. Todas 

elas são relacionadas na segunda unidade (Sound keys and rhythms). Na terceira 

unidade, são incluídas a preparação de mudança de posição (terceira posição para 

violino, viola e violoncelo; e a posição intermediária entre a quarta e quinta posições 

para o contrabaixo) com o exercício de dedo guia. 

Quadro 34 – Inclusão de notas (por páginas) 

Pg. 

16 

 

 

      Violino                          Viola            Violoncelo 

 

Pg. 

17 

   Violino                        Viola              Violoncelo     Contrabaixo 

 
Pg. 
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           Violino                        Contrabaixo             Viola              Violoncelo      
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Pg. 

27 

         Violino                   Viola                        Violoncelo                Contrabaixo 

 

Pg. 

28 

         Violino                   Viola           Violoncelo      Contrabaixo 

 

Pg. 

29 

   Viola                Violoncelo 

 

Pg. 

30 

 

             Violino                      Viola                Violoncelo      Contrabaixo 

 
Pg. 

35 

             Violino                      Viola                Violoncelo              Contrabaixo 

 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2011a) 

O método, em seu segundo volume, continua a utilizar o sistema de 

Compreensive Musicianship e apresenta, principalmente conteúdos teóricos e 
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técnicos, mas também dá atenção às pequenas biografias de compositores e aos 

exercícios de composição e improvisação.  

Ao observar o quadro a seguir, podemos constatar essa distribuição de 

conteúdos (que é a mesma do volume um): a) teóricos, como dinâmicas, acentos e 

fórmulas de compasso; b) relacionados à forma; c) relacionados a compositores de 

destaque, como Ravel, Beethoven e Grieg e d) técnicos, como golpes de arco e 

padrões de digitação. Assim como no volume anterior, no segundo volume os 

autores também não dispensam atenção especial ao conceito do multiculturalismo, e 

não foi possível observar muitos trechos do método ou muitos exercícios que 

pudessem ser relacionados a essa questão.  

A seguir é apresentado um Quadro de conteúdos teóricos, de composição, de 

literacia e multiculturais inseridos no método: 

Quadro 35 – Apresentação dos conteúdos: 

Nível Conteúdos Exercício 

1  

Revisão 

Revisão da posição do arco nas diversas cordas 

Cesura 

Sinal de arco para cima e para baixo 

Fórmula de compasso 4/4 

Escala de Ré maior 

Intervalos 

Exercício de composição 

Dinâmicas em relação com a região de ação do arco 

Dinâmicas: Meio forte, Forte e Piano 

Fórmula de compasso 2/4 

Ligadura de arco  

Staccato legato 

Articulação Staccato 

Articulação Tenuto 

1 

1 

1 

2 

3 

8 

10 

10 

10 

11 

13 

13 

14 

14 
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Exercício de improvisação 

Utilização de diferentes partes do arco 

Andamentos: Andante, Moderato e Allegro  

Fórmula de compasso 3/4 

Escala de Sol maior 

Anacruse 

Esquemas de regência (2/4, 3/4 e 4/4) 

Escala de Dó maior 

Arpejo de Dó maior 

Ligadura de tempo 

Crescendo e decrescendo (garfos) 

Ritardando ou rallentando 

Fermata 

Revisão de acidentes (#, b, �� 

14 

14 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

23 

31 

31 

31 

32 

2 

Notas e 

Ritmos 

Cantabile 

Andamento: Allegretto 

Gioachino Rossini 

Andamento: Presto 

Cesura // 

A tempo 

Robert Schumman 

Andamento: Alla marcia 

Acento > 

Síncopa 

Tutti 

Sforzando 

Fórmula de compasso 2/2 

Divisi e non-divisi 

Transposição 

Franz Schubert 

Padrões de digitação 

Definição de termo: Molto 

Armadura de clave de Lá maior 

Escala de Lá maior 

Arpejo de Lá maior 

41 

45 

48 

49 

49 

49 

51 

54 

54 

54 

54 

56 

58 

58 

58 

61 

62 

65 

71 

71 

72 
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L. V. Beethoven 

Definição de termo: Forma 

Período Barroco 

Andamento: Maestoso 

Escala menor 

Armadura de clave de Mi menor (natural) 

Escala de Mi menor (natural) 

Sinal de repetição (D. S. al fine) 

Andamento: Adágio 

Armadura de clave de Si menor (natural) 

Escala de Si menor (natural) 

Armadura de clave de Lá menor (natural) 

Escala de Lá menor (natural) 

Tercinas 

Fórmula de compasso 6/8 

Armadura de clave de Fá maior 

Escala de Fá maior 

Arpejo de Fá maior 

Concertos de Brandenburgo 

Armadura de clave de Si bemol maior 

Escala de Si bemol maior 

Arpejo de Si bemol maior 

Armadura de clave de Ré menor (natural) 

Escala de Ré menor (natural) 

Arpejo de Ré menor 

Edvard Grieg 

Armadura de clave de Sol menor (natural) 

Escala de Sol menor (natural) 

Arpejo de Sol menor 

72 

78 

81 

83 

83 

84 

84 

86 

87 

88 

88 

91 

91 

93 

98 

115 

115 

116 

117 

121 

121 

122 

132 

132 

133 

135 

137 

137 

138 

3 

Técnicas 

Dinâmicas: pianíssimo, piano, meio piano, meio forte, forte, 

fortíssimo 

Escala pentatônica 

Maurice Ravel 

Golpes de Arco: Détaché, Staccato, Martelé, Marcato, 

Spiccato, Trêmolo 

143 

 

144 

150 

151 
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FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2011a) 

d) Tonalidades: Ao contrário do primeiro volume, que trabalhava apenas com 

três tonalidades, o segundo volume do método apresenta várias tonalidades maiores 

e também apresenta tonalidades menores (utilizando a escala menor natural). Essa 

opção é adequada porque neste momento o aluno não precisa ficar atento apenas à 

posição correta, pode focar sua atenção para outros conteúdos técnicos. Por este 

motivo, além das escalas e peças diversas, o método também apresenta arpejos 

das tonalidades estudadas.  

A seguir é apresentado um quadro com as escalas maiores e menores 

trabalhadas pelo método: a unidade um aborda a revisão das tonalidades 

empregadas no primeiro volume; a unidade dois apresenta as novas escalas 

Harmônicos Naturais 

Dedo guia para troca de posição 

Vibrato 

Enharmonia 

Escala de blues 

Exercício de improviso com blues 

Exercício de composição com blues 

Revisão de Escalas e Arpejos - Maiores: Dó, Sol, Ré, Lá, 

Fá, Sib 

Revisão de Escalas e Arpejos – Menores naturais: Lá, Mi, 

Si, Ré, Sol 

156 

158 

163 

165 

166 

166 

166 

167 

 

173 

4 

Performance 

Georges Bizet 

Giacomo Puccini 

D. C. al Coda 

D. S. al Coda 

Definição de termos: Acompanhamento, arranjo, entonação 

Definição de termos: Música de Câmara 

Franz Joseph Haydn 

Glossário 

179 

185 

185 

187 

188 

188 

189 

191 



! 335!

maiores e menores (naturais); e a unidade três apresenta a escala pentatônica e a 

escala de blues: 

Quadro 36 – Quadro de tonalidades 

Nível Tonalidades apresentadas 

1  Ré maior  

Sol maior 

 Dó maior 

2 Lá maior 

Fá maior 

Sib maior 

Mi menor (natural) 

Si menor (natural) 

Lá menor (natural) 

Ré menor (natural) 

Sol menor (natural) 

3 Pentatônica 

Blues 

FONTE: PHILLIPS; BOONSHAFT; SHELDON (2011a) 

O Sound Inovations em seu segundo volume continua a ser um método 

prático e balanceado, com exercícios bem estruturados. Como ferramenta para o 

ensino de música é bastante inteligente e sua resolução gráfica o torna muito 

agradável, item importante, já que professores e alunos trabalharão por muito tempo 

com ele. 

Tecnicamente, o método continua sendo muito bem organizado e, no 

segundo volume, bem mais minucioso. As ressalvas feitas no primeiro volume, na 

questão das dificuldades do contrabaixo (utilização de muitas mudanças e meias 

posições), não aparecem no volume dois, mantendo-se apenas a pouca atenção 
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dada aos conteúdos multiculturais, que poderiam ser mais bem trabalhados, embora 

nenhuma destas observações possa tirar nosso foco da excelente qualidade técnica, 

didática e pedagógica do método. 

4.3.2  String explorer 

1. Título do método: String explorer: an explorer´s guide to teaching strings 

2. Autores: Andrew Dabczynski; Richard Meyer e Bob Phillips 

3. Editora: Alfred Music Publishing Co.  

4. Apresentação do livro - Situação da produção do material: O conjunto do 

String explorer é formado por dois volumes; o segundo volume é iniciado com uma 

ampla revisão dos conteúdos apresentados no primeiro livro. A apresentação gráfica 

é exatamente a mesma, sendo que a diferença está nas cores da capa (em 

vermelho no segundo volume, enquanto o primeiro tem capa azul). 

Assim como o primeiro, o segundo volume do método também foi lançado em 

2002. A página eletrônica é a mesma (stringexplorer.com) e já foi comentado, na 

análise do primeiro volume, que esta página poderia ter sido mais bem produzida, 

com mais conteúdo, pois as informações são poucas e as ferramentas disponíveis 

não despertam grande interesse. A “brincadeira” com os exploradores continua, 

procurando, assim, fazer com que os alunos se sintam explorando os instrumentos e 

conquistando conhecimentos. 

O material continua a ser composto por um conjunto de livro do professor e 

livros de alunos, incluindo também um livro para piano acompanhador e um disco 

digital que complementa o método.  



! 337!

Dentro da realidade brasileira, o método pode ser utilizado por um ano e meio 

ou até dois anos, desde que os conteúdos apresentados pelo método sejam 

complementados por um repertório de orquestra de cordas, pois as apresentações 

públicas são importante componente da instrução de música.  

5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: O método é dividido em 

sete unidades acrescidas de algumas atividades de performance (Exploring ballet 

music, Exploring solos e Exploring the blues). A unidade um é dedicada à revisão 

dos conteúdos apresentados no primeiro volume, a organização gráfica continua 

excelente e os conteúdos de cada unidade continuam a ser apresentados em uma 

espécie de pergaminho no início de cada unidade, recurso que faz parte da 

“brincadeira dos exploradores”. Ao apresentar cada novo conteúdo, o método indica 

qual é a informação a ser estudada e introduz alguns exercícios trabalhando 

diretamente o novo conceito. Na Figura 94, a seguir, é possível visualizar uma 

página do método, com a informação dos conteúdos no alto: 
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Figura 90 – Apresentação dos conteúdos 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2003a, p. 132) 

6. Atividades Didáticas: A concepção adotada continua a ser a do 

Comprehensive Musicianship. Os conceitos de teoria musical, como andamentos, 

figuras rítmicas e sinais de dinâmica são apresentados no decorrer do método e 

conectados com os conteúdos técnicos. O método traz algumas informações sobre 

elementos multiculturais (world music), falando de músicas de vários países como 

Inglaterra, Irlanda, Índia e México.  

7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: O método ainda busca a simplicidade neste item. Como este 

é o segundo e último volume, parece que falta alguma informação sobre o assunto, 

especialmente as figuras com colcheias e duas semicolcheias. A seguir, é listado o 

conteúdo rítmico de cada nível:  
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Unidade 1: Revisão de todos os conteúdos rítmicos apresentados anteriormente.  

Unidade 2:  em grupos de 4 notas, . 

Unidade 4: , ,  e . 

Unidade 5: . 

Unidade 6: Fórmula de compasso 6/8. 

Unidade 7: Fórmula de compasso 2/2. 

b) Notas: No segundo volume, o método completa a apresentação de quase todas 

as notas da primeira posição (faltam duas notas no violino e na viola) e faz uma 

preparação para a terceira posição, para violino, viola e violoncelo e quarta posição 

para o contrabaixo. Basicamente é a mesma oferta de notas do Sound inovations, 

analisado anteriormente.  

Os quadros a seguir apresentam as notas incluídas no segundo volume do 

método. Para facilitar a compreensão, as notas do primeiro volume estarão em 

laranja e as do segundo volume em vermelho. As notas da primeira posição não 

trabalhadas em nenhum dos dois volumes estão em azul: 

 

 

 

 

 

 



!340!

Figura 91 – Digitação violino 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2003) 

As notas apresentadas para a viola: 

Figura 92 – Digitação viola 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2003) 
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A digitação do violoncelo:  

Figura 93 – Digitação violoncelo 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2003) 

O contrabaixo tem poucas notas acrescentadas, faltando ainda algumas notas 

na primeira (e meia posição) para serem apresentadas:  

Figura 94 – Digitação contrabaixo 

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2003) 
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c) Dificuldades técnicas com relação à mão esquerda: ao observarmos as 

figuras 95 a 98, apresentadas anteriormente, podemos ver que as notas trabalhadas 

no primeiro volume (laranja) junto com as notas trabalhadas no segundo volume 

(vermelho) preenchem toda a parte inicial do braço do instrumento (com exceção de 

poucas notas), o que permite a execução de extenso repertório de orquestras 

escolares e de várias escalas e arpejos. A exceção acontece no contrabaixo que 

tem um índice pequeno de notas apresentadas e, tal fato, poderá causar um 

desestímulo no aluno desse instrumento. 

Com relação à mão direita, o método também desenvolve e aprimora as 

técnicas apresentadas no primeiro volume. Os golpes de arco utilizados são: o 

détaché e o marcato (revisões), o staccato legato, o louré e o spiccato. Além disso, 

conteúdos de dinâmica e rítmicos, contribuem para o desenvolvimento da técnica da 

mão direita. 

O quadro a seguir apresenta a inclusão das notas do segundo volume do 

método e está dividido por unidades, seguindo a estrutura do trabalho:  

Quadro 37 – Inclusão de notas (por unidades) 

Unidade 

2 

 

 

           Violino                              Viola                        Violoncelo               Contrabaixo 

 

Unidade 
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            Violino                   Viola                           Violoncelo        Contrabaixo 
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Unidade 

5 

 

     Violino                                  Viola                             Violoncelo  

 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2003) 

No segundo volume o método continua a utilizar o sistema Compreensive 

Musicianship, e, na apresentação de conteúdos, se mostra bem-estruturado. Além 

dos conteúdos teóricos, os autores se preocupam com a parte da literatura e 

apresentam vários compositores, tais como Beethoven, Mendelssohn, Haendel e 

Rossini, e conteúdos multiculturais. Neste caso, a atenção está voltada 

especialmente para a música de diversos países. Ao final do método, duas páginas 

procuram oferecer sugestões para que o professor complemente as informações e 

realize atividades interdisciplinares, integrando os conteúdos apresentados com 

temas como tecnologia e música, música para ballet, para dança, música para teatro 

e ópera.   

A seguir é apresentado um quadro de conteúdos teóricos, de composição, de 

literacia e multiculturais inseridos no método: 

Quadro 38 – Apresentação dos conteúdos (por unidades): 
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Unidade Conteúdos 

1 

Revisão 

Armadura de clave e escala de Dó maior 

Armadura de clave e escala de Ré maior  

Armadura de clave e escala de Sol maior  

Armadura de clave e escala de Fá maior  

Staccato legato 
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Tenuto 

Arpejo 

Sincopa 

Anacruse 

Ligadura de tempo 

Ligadura de arco 

Cordas duplas 

Détaché 

Marcato 

Definição de termos: Concerto 

Definição de termos: Noturno 

Compositores: Beethoven, Mendelsshon, Schumann 

World Music: Inglaterra, Irlanda, EUA 

2 Armadura de clave e escala de Lá maior 

Andamentos: Allegretto 

Definição de termos: Leggiero, Sempre 

Dinâmicas: Fortíssimo e pianíssimo 

Metrônomo 

Compositores: F. De Long, Mazas, Tchaikovsky 

World Music: Finlândia, Escócia 

Definição de termos: Ballet, Rondó 

3 Armadura de clave e escala de Sib maior 

Definição de termos: Cantabile, Molto, Subito 

Dinâmica: Esforçando 

Harmônicos 

Compositores: Bach, Brahms, Haendel, Mouret, Rossini, Schubert, 

Weber, Vivaldi 

Escala de Blues 

Exercício de improvisação 

World Music: Austrália  

Definição de termos: Música de câmara, Abertura, Tema, Ópera 

4 Escala de Sol maior (duas oitavas) 

Andamentos: Andantino, Largo 

Definição de termos: Tutti 

Compositores: Haendel, Mozart, Billings, O´Carolan 
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FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2003) 

A partir do quadro 38, podemos perceber que a proposta de conteúdo do 

método continua a mesma. É possível verificar que há conteúdos teóricos, 

relacionados à forma, técnicos, históricos, além dos blocos de atividades, com 

exercícios de composição, exercícios de improvisação e conceitos multiculturais. 

d) Tonalidades: Neste quesito parece que o método tem uma grande falha, 

pois há pouca oferta de tonalidades novas. Enquanto no método anterior (Sound 

inovations) eram ofertadas dez escalas, aqui existem apenas cinco escalas novas 

(duas maiores, duas menores e a escala de blues). Considerando que não há um 

World Music: Canadá 

5 Escala de Ré maior (duas oitavas) 

Andamentos: Adágio, Alla marcia, Maestoso 

Compositores: Dvorák, Verdi 

Exercício de improvisação (blues) 

6 Escala de Dó maior (2 oitavas) 

Andamento: Marziale 

Portato/Louré 

Compositores: Gounod, Puccini, Smetana 

World Music: Índia, Irlanda, México 

Definição de termos: Poema sinfônico, Sinfonia 

7 Armadura de clave e escala de Ré menor (harmônico) 

Armadura de clave e escala de Sol menor (harmônico) 

Definição de termos. Divisi, cesura, movimento 

Spiccato 

Sostenuto 

Intervalos de 2.ª aumentada 

Definição de termos: Partita 

Compositores: Bizet, Mahler, Mussorgsky 

World Music: Israel 

Exercício de composição 

Exercício de improvisação  
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terceiro volume, nota-se realmente que este conteúdo é bastante fraco. O quadro 

39, a seguir, apresenta as escalas utilizadas no segundo volume do método:   

Quadro 39 – Quadro de tonalidades 

Unidade Tonalidades apresentadas ou predominantes 

1 

Revisão 

 Dó maior  

Ré maior 

Sol maior 

Fá maior 

2 Lá maior 

3 Sib maior 

Escala de Blues 

7 Ré menor (harmônica) 

Sol menor (harmônica) 

FONTE: DABCZYNSKI; MEYER; PHILLIPS (2002) 

O String Explorer em seu segundo volume continua a ser um método 

equilibrado e com uma proposta didática bem-estruturada. A digitação dos 

instrumentos é bem elaborada, embora a digitação do contrabaixo, que era ponto 

forte no primeiro volume, neste volume deixe a desejar por ser extremamente parco 

na oferta de notas . 

O design gráfico continua a ter grande qualidade e excelente definição nos 

gráficos e fotos. Como ferramenta para o ensino do instrumento é eficiente, no 

entanto, as questões vinculadas à teoria musical e demais conteúdos continuam 

superficiais, cabendo ao professor encontrar mais materiais e incentivar pesquisas 

para suprir essa deficiência. 
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4.3.3  Strictly strings 

1. Título do método: Strictly strings: a comprehensive string method 

2. Autores: Jacquelyn Dillon, James Kjelland e John O'Reilly 

3. Editora: Highland/Etling Publishing (Alfred Music Publishing Co.) 

4. Apresentação do livro – O segundo volume do Strictly Strings foi publicado 

em 1993 e faz parte de um grande conjunto de materiais pedagógicos que recebem 

este nome. São eles: três volumes de método e várias coleções de peças para 

performance, arranjadas para orquestra de cordas e escalonadas por níveis, como o 

Strictly classics (dois livros) e o Cristmas e Chanukah ensembles.  

5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: O segundo volume 

analisado é também o livro original, com excelente elaboração gráfica. A utilização 

de páginas maiores, semelhantes a partituras (30,3 x 22 cm) e papel com gramatura 

maior, continua a ser utilizada, e o padrão de livro do professor (score), livros dos 

alunos e piano acompanhador também são mantidos. 

Assim como o primeiro, o segundo volume do método não apresenta divisões 

em níveis ou em lições. A única divisão existente é vinculada às páginas dos livros 

dos alunos, sendo que, a cada novo conteúdo (do livro dos alunos), a numeração 

dos exercícios volta ao início. Considerando este fato, o método tem 36 divisões175 

estruturadas em duas partes, sendo uma com novas informações e outra com 

exercícios vinculados aos conteúdos apresentados. A primeira parte do método 

(primeiras nove lições) é dedicada à revisão dos conteúdos apresentados no volume 

um (estratégia pertinente e comum a todos os métodos analisados). A partir da 

página 10 (do livro do aluno), surgem os novos conceitos, apresentados por meio de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
175 Sendo que a primeira divisão refere-se apenas à capa.  
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desenhos muito bem feitos e de fácil entendimento, conforme é possível verificar na 

figura a seguir: 

Figura 95 – Apresentação de novos conceitos: 

 

 FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1993a, p. 17) 

O livro do aluno também segue o mesmo padrão de qualidade, como é 

possível observar na Fig. 96 , a seguir:  
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Figura 96 – Strictly Strings – Apresentação dos conteúdos, livro do aluno (viola): 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1993b, p. 4) 

6. Atividades Didáticas: Dos métodos estadunidenses estudados, o Strictly 

strings é o método que menos trabalha conteúdos diferenciados. Sua proposta 

didática se resume especialmente às questões teóricas, a algumas peças que 

poderiam ser classificadas como world music, e as propostas de criatividade e 

literacia não são contempladas adequadamente. O subtítulo “A Comprehensive 

string method” não representa a realidade didática do método. Como foi mencionado 

anteriormente, dentre todos os métodos estudados, este é o que tem edição mais 
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antiga (o 1.º volume é de 1992 e o 2.º volume, de 1993). Talvez, pelo fato de os 

conceitos de educação musical multicultural e diversificada não estarem totalmente 

estabelecidos na época, os autores não tenham dado atenção adequada a tais 

atividades: compor, improvisar, reger e literatura. 

7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: O conteúdo rítmico do método é bastante adequado e 

complementa perfeitamente as propostas do primeiro volume. Além de uma revisão, 

são apresentados conteúdos rítmicos como compassos compostos e combinações 

de colcheia e semicolcheias. Abaixo, é listado este conteúdo, de acordo com a 

organização de páginas do livro do aluno:  

Página 4 a 9: ,    ,   ,  ,  , . 

Página 12: . 

Página 13:  Síncopa, . 

Página 15: . 

Página 17: . 

Página 20: . 

Página 23: fórmula de compasso 6/8, , , . 

Página 26: C = 4/4 . 

Página 27: . 

Página 31: . 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�w         h           q             e          x 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 
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Página 32:  . 

b) Notas: Nesta questão, a proposta do método continua um pouco confusa, pois os 

autores trabalham até a quarta posição do violino, enquanto outros métodos mais 

equilibrados trabalham até a terceira posição. Talvez fosse mais interessante 

abordar a terceira posição (na verdade, apenas a mudança da primeira posição para 

a terceira, com o dedo guia, já seria suficiente). A seguir são apresentadas figuras 

com a digitação de todos os instrumentos. Ao contrário das análises já realizadas, 

todas as notas serão identificadas por cifras, para que a figura possa comportar 

todas as notas estudadas:  

Figura 97 – Notas no 2.º volume do método Strictly strings - Violino 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1993a) 

Para as violas, as notam chegam até a terceira posição e não até a quarta, 

como no violinos:  
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Figura 98 – Notas no Método Strictly Strings - Viola 

 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1993a) 

No primeiro volume, o método utiliza a segunda posição para o violoncelo. 

Neste segundo volume, os autores utilizam escalas que chegam à quinta posição, o 

que é uma estratégia contraproducente e desnecessária, pois não há repertório de 

orquestras escolares (ou mesmo repertórios de orquestras de cordas, que tenham 

nível médio de dificuldade) com tamanha exigência. Mais uma vez o Strictly strings 

vai contra as propostas de todos os outros métodos analisados e, com isto, cria 

dificuldades desnecessárias para alunos e professores:  

 

 

 

!

A B 

E F# 

G 

D 

A 

C 

1 

C D 

G 

3 

F 

3 4 1 2 

Eb 

E 

E 

F# 

2 4 

F# Bb B C C# D Eb
b 

F G 

G# A 

G 

C# 

F 

D 

Bb 



! 353!

Figura 99 – Notas no Método Strictly Strings - Violoncelo 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1993a) 

Assim como os outros instrumentos, parece que há uma grande exagero na 

oferta de posições do Strictly strings para o contrabaixo, pois as escalas 

apresentadas chegam à sexta posição e, novamente, há notas na primeira posição 

que não foram trabalhadas:  

Figura 100 – Notas no Método Strictly Strings - Contrabaixo 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1993a) 
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c) Dificuldades técnicas: Com relação à mão esquerda, como já foi dito, as 

escolhas dos autores na oferta de notas são questionáveis e, assim como foi dito na 

análise do primeiro volume, no mínimo eles não estão seguindo os mesmos passos 

da maioria dos métodos analisados. 

Em contrapartida, à esdrúxula opção por posições avançadas logo no 

segundo volume de um método para iniciantes, a oferta de arcos é bastante 

precária, ou seja, a técnica da mão direita é pouco trabalhada: para ela são 

apresentados apenas o staccato legato, o trêmolo, o spiccato e o tenuto, assim, 

muito pouco material para estudo.   

O quadro a seguir apresenta a inclusão das notas em todo o trabalho e está 

dividido por páginas (do livro dos alunos), conforme se apresentam no método: 

Quadro 40 – Inclusão de notas (por páginas dos livros dos alunos) 

Página 

6 

     Contrabaixo 

 

Página 

8 

 

      Violoncelo       

 

Página 

12  

 

      Violino                         Viola                     Contrabaixo 
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Página 

14 

Violino                                 Viola                  Violoncelo    

 

Página 

16 

          Viola                         Violoncelo                            Contrabaixo 

 

Página 

17 

       Violino                      Viola                  Violoncelo                            Contrabaixo 

 

Página 

21 

         Violino                      Viola                  Violoncelo                            Contrabaixo 

 

Página 

22 

   Violino               Viola                  Violoncelo                              Contrabaixo 

 

�

�

� � �

��

��
��

�

�

�

� � �

��
�

��
�

�
��

�

� �

��

�

�

� � ���

��

��

�� ��

�

�

�

�

� � �

��

��

�� ��

�

�

�

�

� �

��

��
��

��

�

��
�

��



!356!

Página 

24 

    Violino 

 

Página 

26 

         Violino                                    Viola                  Violoncelo            Contrabaixo 

 

Páginas 

28 e 30 

     Violino 

 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1993a) 

A seguir é apresentado um quadro de conteúdos inseridos no método: 
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Quadro 41 – Apresentação dos conteúdos: 

Página do 

aluno 

Conteúdos 

2  Revisão da posição do instrumentos e do arco 

4 Revisão da armadura de clave e escala de Ré maior 

Revisão de intervalos 

6 Revisão da armadura de clave e escala de Sol maior 

Revisão do Staccato legato  

7 Revisão do Spiccato 

8 Revisão da armadura de clave e escala de Dó maior 

Revisão Andamento: Maestoso 

Revisão: Intervalos melódicos 

12 Trêmolo 

Definição de termo: Non divisi 

Dueto 

13 Armadura de clave e escala de Mi menor (harmônico) 

Escala menor harmônica 

Andamentos: Andantino 

17 Cromatismo 

Acidentes 

Tenuto 

19 Andamento: Allegretto 

21 Armadura de clave e escala de Si menor (harmônico) 

Definição de termos: Harmônicos 

22 Armadura de clave e escala de Lá maior 

D. C. al Coda 

26 Armadura de clave e escala de Fá maior 

22 Andamentos: Moderato e Allegro 

Fórmula de compasso 3/4  

27 Sforzato 

Sostenuto 
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FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1993a) 

Assim como no primeiro volume, os conteúdos apresentados abordam 

somente as questões de execução e de teoria musical, deixando de lado todos os 

outros conteúdos, fato que tira a eficácia do método quando pensamos em uma 

verdadeira educação musical por meio do aprendizado dos instrumentos.  

d) Tonalidades: O método trabalha dez tonalidades e escalas, faz uma 

revisão das quatro apresentadas no primeiro volume e apresenta mais seis no 

segundo volume. Para as escalas menores os autores dão preferência à escala 

harmônica.  

Quadro 42 – Quadro de tonalidades 

Página (livro do aluno) Tonalidades apresentadas 

4 Ré maior (revisão) 

6 Sol maior (revisão) 

8 Dó maior (revisão) 

13 Mi menor (harmônico) 

21 Si menor (harmônico) 

22 La maior 

26 Fá maior 

28 Escala e armadura de clave de Ré menor (harmônico) 

Andamento: Lento 

30 Escala  e armadura de clave de Sib maior 

31 Escala cromática 

Fórmula de compasso 2/2 

32 Armadura de clave e escala de Sol menor (harmônica) 

Andamento: Pesante 

Cesura 

Dinâmicas: Fortíssimo, pianíssimo 
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28 Ré menor (harmônico) 

30 Sib maior (revisão) 

32 Sol menor (harmônico) 

FONTE: DILLON; KJELLAND; O'REILLY (1993a) 

O segundo volume do Strictly strings continua a se apresentar como um 

método bastante problemático para a utilização dentro da proposta de ensino de 

música nas escolas regulares. Os vários pontos com deficiências podem ser 

resumidos na falta de conteúdos de criatividade, de literacia e multiculturais e na 

abordagem confusa dos conteúdos de notas, especialmente com as mudanças de 

posição exageradas. O método continua a trabalhar apenas as questões técnicas 

dos instrumentos e alguns conteúdos teóricos, e quase não há outros conceitos 

abordados. 

Estas deficiências continuam a dificultar a indicação do método como 

ferramenta no processo de ensino musical, pois o professor terá muito trabalho para 

preencher as lacunas encontradas.  

4.3.4  New directions for strings 

1. Título do método: New directions for strings 

2. Autores: Joanne Erwin, Kathleen Horvath, Robert D. McCashin, Blenda 

Mitchell, Elliot Del Borgo e Soon Hee Newbold 

3. Editora: FJH Music Company Inc. 

4. Apresentação do segundo volume: Dos métodos analisados, o New 

directions for strings é o que tem a publicação mais recente. Talvez, por este motivo, 

seja um dos métodos que mais bem atende às propostas dos educadores musicais 
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contemporâneos. O tratamento gráfico é excelente e a utilização das cores torna 

mais fácil a percepção sobre que tipo de conteúdo está sendo abordado. O método 

é apresentado em formato grande (30,4 x 22 centímetros), facilitando a leitura e o 

manuseio durante o trabalho em classe. O segundo volume, analisado neste trecho 

da tese, foi lançado em 2008, sendo que o primeiro volume é de 2007. 

O material continua a ser composto por um conjunto de livro do professor e 

livros de alunos, incluindo também um livro para piano acompanhador e dois discos 

digitais que complementam o método.  

Assim como no primeiro volume do método, possivelmente o segundo volume 

do New directions for strings pode ser utilizado por um ano e meio ou até dois anos, 

desde que seja complementado por um repertório de orquestra de cordas, para que 

se viabilize a realização de apresentações públicas.  

5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: O segundo volume do 

método é constituído por dezoito unidades, cada uma delas com quatro seções176: 

Preparação e revisão de habilidades; Foco; Revisão para integração e Avaliação. 

Como já foi dito, a formatação gráfica é primorosa e os conteúdos são 

apresentados de maneira muito clara, com explicações fáceis de entender. Eles são 

separados e desfrutam de muito espaço nas páginas, o que facilita a visualização. 

A utilização de ícones (ver figura 101), que ajudam a classificar e padronizar 

alguns conteúdos, continua a ser empregada da seguinte maneira:  novos elementos 

(new directions); padrões nacionais (national standard); exercícios escritos (pencil 

game) e revisões (checkpoint). Este tipo de recurso permite uma ótima visualização, 

facilitando a rápida identificação do assunto abordado. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 Já mencionadas na análise do primeiro volume. 
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Figura 101 – Ícones para classificação de conteúdos 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2008, p. 22) 

6. Atividades Didáticas: O método continua a utilizar adequadamente o 

sistema Comprehensive Musicianship, apresentando vários conceitos de teoria 

musical, improvisação e literacia, mantendo-se como um dos métodos analisados 

que mais bem atende às propostas das diversas atividades na educação musical. 

7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: o conteúdo rítmico ainda se mantém muito simples, parece 

que a ideia é conseguir dominar tecnicamente o instrumento, sem precisar entrar em 

questões complexas de ritmo. Inicialmente é feita uma revisão das figuras 

apresentadas no primeiro volume:  , , , ,  , (com respectivas 

pausas), fermata e fórmula de compasso 2/4.  

A seguir são apresentados os novos conteúdos: 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�
w         h           q             e          x 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�
w         h           q             e          x 
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Unidade 4:   e . 

Unidade 6: Fórmulas de compasso 3/8 e 6/8. 

Unidade 9: Quiálteras  

Unidade 10:  ,   e . 

Unidade 11:  . 

b) Notas: No segundo volume do New directions for strings, a questão da 

apresentação das notas parece ser o item mais problemático, sendo talvez o ponto 

fraco dos dois volumes do método. Os autores deixam de apresentar algumas notas 

da posição inicial, especialmente na viola e no violoncelo, e além disso, utilizam 

algumas notas no anexo de escalas, não as incluindo no corpo do trabalho.  

As figuras a seguir apresentam as notas empregadas nos dois volumes do 

método e o problema descrito. Lembrando que as cores utilizadas são: laranja para 

as notas trabalhadas no primeiro volume, vermelho para as trabalhadas no segundo 

volume e as azuis para as não trabalhadas. Para exemplificar o problema das notas 

apresentadas apenas nos anexos, alguns exemplos em verde foram marcados (não 

foram assinaladas todas as notas com problemas deste tipo): 
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Figura 102 – Digitação violino 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2008) 

 

Figura 103 – Digitação viola 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2008) 
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Figura 104 – Digitação violoncelo 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2008) 

Figura 105 – Digitação contrabaixo 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2008) 

c) Dificuldades técnicas: com relação à mão esquerda: os problemas de 

apresentação das notas já foram mencionados. O New Directions é um dos mais 
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eficientes métodos analisados, mas a falta de apresentação de algumas notas da 

primeira posição (talvez por um motivo comercial) tira um pouco o brilhantismo do 

método. De qualquer forma, as notas apresentadas permitem a execução de 

extenso repertório de orquestras escolares e de várias escalas e arpejos. 

Com relação à mão direita, o método se mostra bastante completo, utilizando 

vários recursos de arco, como o martelé, o spiccato e o trêmolo, além de trabalhar, 

adequadamente as questões de velocidade, peso e ponto de contato do arco. Os 

conteúdos teóricos são bem desenvolvidos.  Além disso, a questão da percepção 

musical se mostra bastante trabalhada, com a realização de vários exercícios de 

imitação (eco), além de exercícios de desenvolvimento da criatividade 

(improvisações, arranjos e composições). 

A partir do quadro 43, podemos perceber que existe grande quantidade de 

conteúdos trabalhados e a proposta de Comprehensive Musicianship do New 

directions tem uma boa resolução. Os conteúdos apresentados abordam as 

atividades de execução, teóricas, de literacia e de treinamento, propostas pelos 

educadores musicais, e que servem de base sólida para o trabalho a ser 

desenvolvido pelo professor em sala de aula.  

A seguir, o quadro 43 apresenta conteúdos inseridos no método: 
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Quadro 43 – Apresentação dos conteúdos (por unidades): 

Página Conteúdos 

Unidade 1 

Revisão 

Ampla revisão sobre posição corporal, maneira de segurar o arco, 

posição do instrumento 

Détaché 

Ligados 

Dinâmicas p, mp, mf, f. 

Mudança de velocidade do arco 

Diferentes padrões de dedilhado 

Tetracordes 

Ritardando 

Exercício de percepção (eco) 

Exercício escrito 

Unidade 2 

Revisão 

Síncopa 

Pizzicato 

Armaduras de clave e escalas de Ré maior, Sol maior e Dó maior 

Staccato legato 

Exercício de percepção (eco) 

Legato 

Unidade 3 Armadura de clave e escalas de Ré menor e Sol menor 

Exercício de percepção (eco) 

Exercício escrito 

Exercício de improvisação 

Gustav Mahler 

Unidade 4 Portato, Tenuto 

Antonin Dvorák 

Armadura de clave e escala de Dó maior com diferentes padrões 

rítmicos e de arco 

Exercício escrito 

Unidade 5 Acentos > 

Mudança de pizzicato para arco num trecho musical 

Cordas duplas 

Divisi 

Unidade 6 Conceito de acidentes 
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Sinal de repetição 

Casa 1 e casa 2 

Conceito de estilos musicais 

Exercício de percepção (eco) 

Exercício escrito  

Unidade 7 Armadura de clave e escala de Fá maior 

Si bemol e Si natural (diferença) 

D. C. al fine 

Acordes (I e V) 

Padrões de mão esquerda para dedilhados 

Exercício escrito 

Exercício de improvisação 

Unidade 8 Solfejo com silabas 

Conceito de intervalos e intervalos de 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª 

Exercício de percepção (eco) 

Exercício escrito 

Exercício de solfejo 

Johannes Brahms 

Unidade 9 Tercinas 

Trêmolo 

Exercício de percepção (eco) 

Exercício escrito 

Unidade 10 Como determinar a tonalidade de um trecho musical 

Exercício de percepção (eco) 

Armadura de clave e escala de Lá maior 

Exercício de improvisação 

Henry Purcell 

Unidade 11 Armadura de clave e escala de Lá menor 

Pizzicato de mão esquerda 

Exercício de percepção (eco) 

Exercício escrito 

Exercício de improvisação 

Negro Spiritual 

Bedrich Smetana 

Unidade 12 Condições necessárias para a boa qualidade na produção do som 
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FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2008) 

três elementos do arco (peso, velocidade e ponto de contato) 

Mudança de posição - 1.ª para 3.ª (apenas no violino) 

Harmônicos 

Glissando 

Antonio Vivaldi 

Unidade 13 Martelé 

Spiccato 

Escala de Ré maior em duas oitavas (violino e viola) 

Alterações cromáticas 

Extensões de 4.º dedo para violoncelo nas quatro cordas 

Exercício escrito 

Utilização da surdina 

Unidade 14 Armadura de clave e escala de Si bemol maior 

Acordes nos graus I, IV e V em Si bemol maior 

Exercício escrito 

Exercício de improvisação 

Exercício de percepção (eco) 

Unidade 15 F-p (na repetição) 

Exercício de percepção (eco) 

Largo e Allegro na mesma peça 

P. I. Tchaikovsky 

Engelbert Humperdinck 

Unidade 16 Diferentes estilos de arco (musicais) 

Escala cromática 

Compassos alternados 

Exercício de percepção (eco) 

Unidade 17 Andante 

Exercício de percepção (eco) 

Seleção de peças para concertos (sem utilização de uníssono) 

Cesura 

Unidade 18 Armadura de clave e escala de Mi menor 

Peças solo para performance 
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O método apresenta ainda um anexo (no CD) com indicações para a 

avaliação dos alunos, cartas e estratégias administrativas e exercícios preparatórios 

para o desenvolvimento de técnica avançada.  

O segundo volume do método continua a ser um dos mais completos na área, 

apresentando conteúdos em todas as atividades recomendadas: literacia, criação, 

percepção e técnica; sendo que as propostas de criatividade fornecem um bom 

auxílio para o desenvolvimento das aulas. Ao final de cada unidade os autores 

inserem uma revisão, proposta de exercícios que aborda vários conteúdos: 

percepção (ditados rítmicos e melódicos), criação (improvisação e composição) e 

literatura (escutar, analisar e conhecer exemplos de repertório da área).  

d) Tonalidades: O primeiro volume do método optava pela simplicidade, 

abordando apenas três tonalidades. Neste segundo volume são oferecidas mais seis 

tonalidades (três maiores e três menores). Mesmo assim, parece que ainda há 

pouca oferta. Talvez fosse mais adequado ampliar um pouco as tonalidades 

trabalhadas. O quadro 44, a seguir, apresenta os tons utilizados no segundo volume 

do método:   

Quadro 44 – Quadro de tonalidades 

 Tonalidades apresentadas ou predominantes 

Revisão  Dó maior  

Ré maior 

Sol maior 

Novas tonalidades maiores Lá maior  

Fá maior 

Sib maior 

Novas tonalidades Ré menor (natural) 
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menores Lá menor (natural) 

Mi menor (natural) 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2008) 

O New directions for strings, em seu segundo volume, continua a apresentar 

uma das mais adequadas propostas para o trabalho nas classes de ensino regular, 

principalmente por abordar muitos dos conteúdos indicados para a educação 

musical; seu tratamento gráfico facilita sua utilização pelos professores, e auxilia no 

processo de construção de conhecimentos. A abordagem técnica é bem elaborada, 

trazendo objetivos e programa muito bem definidos. A técnica da mão direita (arco), 

que apresentava uma certa deficiência na oferta de golpes de arco, já é mais bem 

atendida neste segundo volume. Dessa forma, o método continua a ser uma 

excelente opção para a utilização na educação musical por meio dos instrumentos 

de cordas. 

4.3.5  Essential elements 

1. Título do método: Essential elements 

2. Autores: Michael Allen, Robert Gillespie e Pamela T. Hayes 

3. Editora: Hal Leonard Co. 

4. Apresentação do segundo volume: O conjunto do Essential elements para 

cordas é formado por dois volumes de métodos; livros com material de técnica 

avançada e livros de repertório. O segundo volume, analisado neste trecho da tese, 

foi lançado em 2004 (o primeiro volume é de 2002) e tem apresentação gráfica 

exatamente igual ao primeiro volume. 



! 371!

O segundo volume do método também é composto por um conjunto de livro 

do professor e livros de alunos, incluindo também um livro para piano acompanhador 

e um disco digital. 

A editora oferece ainda um sitio na internet 177  com conteúdo que 

complementa o trabalho. Para acessar o conteúdo, o comprador do método recebe 

um código de acesso, podendo utilizar: a) vídeos explicando as lições do método, 

como a maneira de segurar o arco e o instrumento; b) vídeos relacionados à música 

em geral; c) complementações (em pdf) das lições apresentadas no método. O sítio 

oferece ainda a possibilidade de os alunos, que devem ter comprado o método e 

recebido seu próprio código de acesso, gravarem as lições para que o professor 

possa analisá-las, possibilitando um trabalho à distância que pode auxiliar em muito 

o desenvolvimento deles, o que em nossa realidade pode ser uma ideia muito útil. 

5. Estrutura organizacional e apresentação gráfica: O método segue com a 

apresentação dos conteúdos por páginas, ou seja, sem utilizar divisões de capítulos 

ou fases. O conteúdo continua a ser apresentado em quadros (geralmente na cor 

laranja), que se destacam visualmente dos exercícios. Como foi dito anteriormente, 

embora esta seja uma boa solução, não é a melhor dentre os métodos analisados, 

pois todos os conteúdos (históricos, técnicos, multiculturais e teóricos) têm o mesmo 

tratamento, diferenciando-se apenas o título do quadro. 

A figura 106, a seguir, mostra dois quadros de conteúdos distintos 

apresentados na mesma página, sendo que o primeiro é referente à parte teórica e o 

segundo referente à questões históricas. Eles possuem a mesma cor e, portanto, 

não ficam bastante claros numa primeira observação.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177 www.essentialelementsinteractive.com 
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Figura 106 – Apresentação dos conteúdos no Essential elements 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2004, p. 170) 

6. Atividades Didáticas: O método continua a utilizar adequadamente o 

sistema Comprehensive Musicianship, apresentando principalmente exercícios de 

improvisação, conceitos de teoria musical e conceitos de história da música 

(literacia). Um diferencial positivo é que os autores propõem que o professor 

contextualize com os alunos os períodos sociais e históricos em que os diversos 

compositores viveram e desenvolveram seu trabalho. 
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7. Conteúdos:  

a) Elementos rítmicos: Inicialmente os autores fazem uma revisão do conteúdo 

abordado no primeiro volume: , , , , , fórmulas de compasso 4/4 e 

2/4.  

A seguir são apresentados os novos conteúdos: 

Página 68:  e  . 

Página 73: . 

Página 75: Fermata 

Página 106: . 

Página 112:   e . 

Página 117: . 

Página 121: . 

Página 158: fórmula de compasso 6/8, , , . 

Página 176: Mudança de compasso. 

Página 182: Quiálteras: . 

Página 186: Fórmula de compasso 2/2, . 
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b) Notas: No segundo volume, o método completa a apresentação de quase todas 

as notas da primeira posição (falta uma nota no violino, três na viola e no violoncelo). 

No entanto, nestes instrumentos não há uma preparação para a mudança de 

posição, o que seria recomendável.  

O contrabaixo apresenta as duas notas da primeira posição que não foram 

incluídas no primeiro volume; e a meia posição, com o primeiro dedo abaixando para 

tocar as notas Fá, Sib, Mib e Lab. 

Os quadros a seguir relacionam as notas utilizadas nos dois volumes do 

método. Mantendo o padrão: as notas apresentadas no primeiro volume estão em 

laranja e as apresentadas no segundo volume, em vermelho: 

Figura 107 – Digitação violino 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2004) 

 

 

!

FA# LÁ 

SI 

MI 

LÁ 

DÓ# RÉ 

FA# SOL 

SÍ DÓ 

MI 

LÁ 

RÉ 

SOL 

1 3 2 

FÁ 

DÓ 

SI 

LÁ 

4 

SOL 

MI 

RÉ 

SOL# FÁ 

SIb 

MIb 

SIb 

SIb 

LÁb 

DÓ# 

MIb 



! 375!

Figura 108 – Digitação viola 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2004) 

 

Figura 109 – Digitação violoncelo 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2004) 

 

!

SI DÓ# RÉ 

MI 

LÁ 

RÉ 

FÁ# SOL 

SI DÓ 

MI FÁ 

LÁ 

RÉ 

SOL 

DÓ 

1 3 2 

MI 

LÁ 

4 

FÁ 

DÓ 

RÉ 

SOL 

MIb 

SIb 

SIb 

MIb 

LÁb 

RÉb 

SOLb 

!

SI DÓ# RÉ 

MI 

LÁ 

RÉ 

FÁ# SOL 

SÍ 

MI FÁ 

LÁ 

RÉ 

SOL 

DÓ 

1 4 3 

DÓ 

DÓ 

MIb 

SIb 

SIb 

FÁ 

MIb FÁ# 

DÓ# 

SOL# 

LÁº 

RÉº 



!376!

Figura 110 – Digitação contrabaixo 

 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2004) 

c) Dificuldades técnicas: com relação à mão esquerda, é possível observar que 

quase todas as notas da primeira posição foram contempladas nos quatro 

instrumentos. Isto permite a execução de extenso repertório de orquestras escolares 

e de várias escalas e arpejos. 

Com relação à mão direita, o método se mostra mais conservador, pois não 

apresenta novas informações relacionadas ao arco (exceto alguns exercícios de 

portato). As questões teóricas também não são muito desenvolvidas; mas, a questão 

da percepção musical mostra-se bastante trabalhada, com a realização de vários 

exercícios de imitação (eco), além de exercícios de desenvolvimento da criatividade 

(improvisações, arranjos e composições). 

A seguir, no quadro 45, apresentam-se os conteúdos teóricos, de 

composição, de literacia e multiculturais inseridos no método: 
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Quadro 45 – Apresentação dos conteúdos (por páginas do livro do professor): 

Página Conteúdos 

33 (revisão) Armadura de clave e escala de Ré maior 

Ligadura de arco 

38 (revisão) Legato 

40 (revisão) Sinais de dinâmica (piano e forte) 

Cesura 

Ligadura de tempo 

Andamento: Moderato 

Sinais de repetição e casa 1 e 2. 

41 (revisão) Crescendo e decrescendo (garfos) 

42 Edvard Grieg (contextualização) 

43 Jacques Offenbach (contextualização) 

44 Glissandos 

Mudanças de posição 

45 Armadura de clave e escala de Sol maior 

Portato 

Andante 

47 Conceito de intervalo 

50 Allegro 

52 Conceito de afinação 

54 Armadura de clave e escala de Dó maior 

Staccato 

60 Organização das dinâmicas. p, mp, mf, f. 

65 Mudança de velocidade do arco 

66 Exercício de improvisação 

79 Ritardando 

84 Exercício de percepção (eco) 

89 Exercício de percepção (eco) 

92 Armadura de clave e escala de Lá maior 

94 Exercício de criatividade 

95 Exercício de percepção (eco) 

99 Conceito de nacionalismo 

100 Exercício de criatividade 
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FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2004) 

101 Exercício de percepção (eco) 

106 Acentos > 

110 Guerra Civil Americana (contextualização) 

120 Exercício de criatividade 

126  Exercício de percepção (eco) 

131 Exercício de percepção (eco) 

134 Armadura de clave e escala de Fá maior 

135 Definição de concerto 

138 Exercício de percepção (eco) 

141 Exercício de percepção (eco) 

142 Armadura de clave e escala de Si bemol maior 

146 A tempo 

149 Exercício teórico 

150 Exercício de percepção (eco) 

156 Exercício de criatividade (mudança de ritmos) 

159 Conceito de forma musical e conceito de Cânone 

164 W. A. Mozart 

166 Escalas menores 

Armadura de clave e escala de Ré menor (natural) 

G. Mahler 

170 Armadura de clave e escala de Sol menor (natural) 

180 Cantabile 

195 Cantata, Thomas Jefferson, Voltaire, Bach (contextualização) 

198 a 239 Peças para performance 

206 Mp-F 

218 G. Holst 

222 Melodia acompanhada 

233 Harmônicos naturais 

240 a 269 Padrões de dedilhados para violino e viola 

270 a 277 Escalas e Arpejos 

278 a 281 Exercícios de composição 

282 a 283 Cordas duplas 
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A partir do quadro 45 podemos perceber que existe grande quantidade de 

conteúdos trabalhados e a proposta de Comprehensive Musicianship do Essential 

elements tem uma boa resolução. Os conteúdos apresentados abordam as 

atividades de execução, teóricas, de literacia e de treinamento propostas pelos 

educadores musicais, e servem de base sólida para o trabalho a ser desenvolvido 

pelo professor em sala de aula.  

d) Tonalidades: O primeiro volume do método optava pela simplicidade, 

abordando apenas três tonalidades. Neste segundo volume são oferecidas mais 

cinco tonalidades (três maiores e duas menores). De qualquer forma, parece que as 

oito tonalidades representam pouca oferta, especialmente nas tonalidades menores. 

Seria mais adequado ampliar um pouco mais as tonalidades trabalhadas. O quadro 

46, a seguir, apresenta as tonalidades utilizadas no segundo volume do método:   

Quadro 46 – Quadro de tonalidades 

 Tonalidades apresentadas ou predominantes 

Revisão  Dó maior  

Ré maior 

Sol maior 

Novas tonalidades maiores Lá maior  

Fá maior 

Sib maior 

Novas tonalidades 

menores 

Ré menor (natural) 

Sol menor (natural) 

FONTE: ALLEN; GILLESPIE; HAYES (2004) 

O Essential elements em seu segundo volume, continua a apresentar uma 

proposta adequada para o trabalho nas classes de ensino regular, por abordar 
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quase todos os conteúdos propostos para a educação musical, além de propor que 

aluno e professores contextualizem situações, locais e épocas onde os diversos 

compositores viveram e desenvolveram seu trabalho. O tratamento gráfico continua 

a ser excelente e a abordagem técnica continua a ser bem-feita, trazendo objetivos e 

programas estruturados e definidos. O método pode ser considerado adequado para 

a utilização na educação musical por meio dos instrumentos de cordas e pode servir 

como base para compor um trabalho na área. 

 

!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 
 

SISTEMATIZAÇÃO DOS MÉTODOS E ELABORAÇÃO DE UMA 
PROPOSTA DIDÁTICA DE EDUCAÇÃO MUSICAL POR MEIO DE 

INSTRUMENTOS DE CORDAS 
 

5.1 Comparação, tabulação e interpretação dos dados obtidos na análise dos 
métodos 

A análise dos métodos, realizada no capítulo IV, trouxe muitas informações 

que no presente capítulo são utilizadas com a finalidade de traçar uma 

padronização, um modelo do que foi aplicado na criação dos métodos de ensino 

coletivo de instrumentos de cordas. Esta padronização, posteriormente, foi utilizada 

na elaboração de uma proposta de conteúdos para a educação musical coletiva 

usando os instrumentos de arco. 

Para se chegar a uma sistematização dos métodos foram confrontados e 

tabulados os dados obtidos, por meio da estatística descritiva, utilizando técnicas 

quantitativas. Com esse tratamento, o resultado da análise pôde ser apresentado de 

forma mais manejável, o que facilitou seu gerenciamento e interpretação.  

No decorrer deste capítulo, os títulos dos métodos aparecerão repetidas 

vezes. Uma solução para eliminar tal repetição seria utilizar uma abreviatura para 

cada método, mas, parece ser mais adequado insistir em utilizar o nome completo 

dos métodos. Mesmo que tal escolha cause algum incômodo, para o leitor seria 

mais maçante ter que procurar a todo instante a tabela de abreviaturas para 

identificar a que trabalho o texto está se referindo. Para facilitar a visualização foi 

utilizado o itálico para os títulos de todos os métodos e não apenas para aqueles 

cujo título está em inglês. 
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Para a organização do trabalho de interpretação e contraposição dos 

métodos, procurou-se manter a mesma divisão de assuntos utilizada na análise do 

capítulo IV. 

Uma observação também deve ser feita logo no início deste capítulo: foram 

analisados 15 métodos, sendo que 10 deles (os métodos estadunidenses) são 

compostos por 2 livros178 , ou seja, foram analisados cinco métodos com dois 

volumes, o que representa dez livros. No entanto, para fins estatísticos, os dois 

volumes de cada método serão considerados apenas um livro. Desta forma, para 

fins de recenseamento serão considerados dez métodos analisados.  

1. Apresentação do material: Conforme mencionado no capítulo IV, os 

métodos analisados formam dois grupos. No primeiro grupo, estão os cinco métodos 

estadunidenses (em dois volumes) editados comercialmente (Sound innovations: for 

string orchestra; String explorer; Strictly strings; New directions for strings e Essential 

elements). No segundo grupo, estão os cinco métodos brasileiros, subdivididos em 

dois conjuntos: três trabalhos acadêmicos não editados (Iniciação e prática de 

instrumentos de cordas através do ensino coletivo – IPICEC; Ensino coletivo de 

instrumentos de cordas; e Instrumentos de arco e ensino coletivo) e dois trabalhos 

comerciais, sendo um editado (Iniciando cordas através do folclore) e outro em 

processo de publicação (Da Capo: instrumentos de arco). 

Na figura 111, a seguir, é possível verificar estes dados: 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Alguns, até, por três livros, mas foram analisados apenas dois livros de cada método. 
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Figura 111 – Apresentação e objetivo dos métodos analisados 

 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Todos os métodos analisados utilizam o sistema de livros de professor e um 

livro de aluno para cada instrumento (violino, viola, violoncelo e contrabaixo). A única 

exceção é o Iniciando cordas através do folclore, que opta por um único livro de 

aluno que junta todos os instrumentos, apresentando exercícios para instrumentos 

diferentes na mesma página. Essa proposta parece ser bastante confusa, por criar 

páginas com três claves, fazendo com que o aluno procure qual é a sua lição; 

também ineficiente, por quadruplicar a quantidade de páginas num livro de aluno, 

que será utilizado em apenas 1/4 de seus exercícios.  

A maioria dos métodos estadunidenses179 também trazem, além do livro de 

aluno (em quatro volumes) e do livro do professor, algum material extra. No geral 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 O único método que não oferece estes recursos é o Strictly strings. 
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são discos digitais com as peças tocadas na forma de solo, solo com 

acompanhamento e na forma de acompanhamento apenas. Alguns também trazem 

softwares para enriquecer o trabalho do aluno em casa, com sistemas de avaliação 

e de acompanhamento com velocidade programada. 

O Sound innovations, o Essential elements e o String explorer oferecem sítios 

de internet onde o aluno pode realizar algumas atividades ou participar de jogos 

musicais. O primeiro dos três métodos tem ainda em seu sítio de internet um 

sistema de customização, onde o professor edita um método escolhendo a 

quantidade e os tipos de exercícios que quer utilizar em sua classe. 

2. Apresentação Gráfica: Como existem dois grupos bastante diferentes de 

métodos, também existem tratamentos gráficos diversificados. Os métodos não 

editados carecem de diagramação e edição, seu intuito é diferente, é acadêmico. 

Alguns inclusive falam da necessidade de uma edição profissional, caso venham a 

ser comercializados. Desse modo, será considerado o tratamento gráfico de apenas 

sete métodos comerciais. 

Sendo assim, foi possível observar que, quanto mais definido, claro e 

produzido o trabalho é, com relação a cores, fotos e desenhos explicativos, melhor 

será o resultado da compreensão dos conteúdos apresentados. Pois os objetivos e 

modelos ficarão mais evidentes, facilitando o entendimento de seus conteúdos. 

Neste aspecto, os métodos estadunidenses desenvolvem um tratamento 

gráfico que busca diferenciar os conteúdos apresentados: conceitos de teoria e 

formas musicais; de técnica instrumental; de criação; de história da música e 

biografias de compositores. Dos cinco métodos estadunidenses analisados dois 

ainda utilizam cores, para diferenciar as atividades e conteúdos. Desta forma o 
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Essential elements e, especialmente, o New directions for strings, destacam-se pela 

qualidade das soluções encontradas. O primeiro método, utiliza quadros amarelos 

quando há novas informações (figuras 76 e 77, pg. 307), isso facilita bastante o 

trabalho do professor, pois ele pode identificar facilmente o novo conteúdo a ser 

trabalhado na aula. O segundo método citado vai mais além, ele apresenta várias 

cores relacionadas aos diferentes conteúdos (figuras 65 e 66, p. 286-7), também 

emprega símbolos (ícones) que destacam visualmente quatro informações: Novo 

conceito; Conceito vinculado aos Padrões Nacionais Americanos; Exercício escrito e 

Pontos de revisão (figura 67, p. 288)180.  

Sem dúvida, estes dois métodos se destacam na apresentação gráfica; no 

entanto, os outros métodos editados, embora não usem diversidade de cores, 

também trazem uma resolução gráfica bem elaborada, o que vai facilitar a 

visualização dos conteúdos e a compreensão das propostas de exercícios. 

Na figura 112, a seguir, estão relacionados os diversos tratamentos gráficos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 Todas estas informações, incluindo exemplos digitalizados, estão relacionadas na análise dos 

métodos (capítulo IV) e, por uma questão de praticidade e objetividade não serão repetidas aqui. 
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Figura 112 – Tratamento gráfico dos métodos analisados 

 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Listagem de métodos: 

a) Métodos sem tratamento (trabalhos acadêmicos): Iniciação e prática de 

instrumentos de cordas através do ensino coletivo – IPICEC; Ensino coletivo de 

instrumentos de cordas; Instrumentos de arco e ensino coletivo. 

b) Métodos em pré-edição: Da Capo cordas. 

c) Métodos com tratamento gráfico em preto e branco: Iniciando cordas 

através do folclore; String explorer; Strictly strings. 

d) Métodos com tratamento gráfico utilizando cores para destaque de 

conteúdos: Essential elements; New directions for strings; Sound innovations: for 

string orchestra. 

Nesta questão também é importante destacar que apenas dois métodos: 

Iniciando cordas através do folclore e String explorer usam fotos para exemplificar 

posições, exercícios ou notas. Todos os outros lançam mão de desenhos; no 

Métodos'sem'
tratamento'
(trabalhos'
acadêmicos)'

30%'

Pré>edição'(P/B)'
10%'

Tratamento'em'
P/B'
30%'

Tratamento'em'
cores'
30%'



! 387!

entanto, não parece que exista diferença no resultado obtido por uma ou outra 

forma, visto que os desenhos sempre são muito bem-feitos, explicam 

detalhadamente os itens propostos e, em várias situações, são até mais claros e 

objetivos do que as fotografias. Outra questão a ser registrada é que o Iniciando 

cordas através do folclore é o único método analisado que utiliza a escrita musical 

manuscrita, e tal utilização não muda a eficácia do método, pois a caligrafia é 

perfeitamente legível e não apresenta nenhuma dificuldade para a leitura do 

material. 

Quanto à apresentação dos exercícios musicais, a maioria dos métodos utiliza 

o sistema de quatro pentagramas: violino, viola, violoncelo e contrabaixo. A única 

diferença é o Da Capo cordas que, no livro do professor, inicia com este sistema, 

mas depois passa a ser escrito com apenas uma linha, requerendo que o professor 

faça as leituras das diferentes claves na linha da clave de Sol, além de fazer 

transposições de oitava em alguns pontos necessários181.  

Ainda no aspecto de apresentação gráfica é importante destacar o formato 

dos livros, todos os métodos editados são de tamanho grande (apx. 30,4 x 22 cm), o 

que facilita a visualização de exercícios e leitura das notas; e papel de gramatura 

alta, dando maior resistência ao material que sofre constante manuseio. 

3. Estrutura Organizacional: Neste quesito os livros também se dividem em 

dois grupos, porém, neste caso, os grupos se formam de maneira diferente. No 

primeiro estão os autores que organizam seus métodos em capítulos: 

- Iniciação e prática de instrumentos de cordas através do ensino coletivo – IPICEC, 

que divide seu conteúdo em 10 módulos;  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 Na análise do capítulo IV, este recurso já foi considerado. 
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- Instrumentos de arco e ensino coletivo, com cinco fases de proposição de 

conteúdos e atividades; 

- Sound innovations, com seis níveis; 

- String explorer, que possui 14 unidades didáticas; 

- New directions for strings, com 18 unidades. 

No segundo estão os autores que organizam seus métodos de acordo com 

lições ou quadros progressivos: 

- Da Capo cordas; 

- Iniciando cordas através do folclore, que possui 35 lições; 

- Strictly strings, cuja divisão é feita pelas páginas dos livros dos alunos; 

- Essential elements, que possui 195 lições. 

Uma solução híbrida entre os grupos é utilizada no método Ensino coletivo de 

instrumentos de cordas, pois nele o autor divide o conteúdo em duas grandes 

partes, mas dentro delas não utiliza subdivisões, apenas uma sequência de lições. 

Particularmente parece que a subdivisão em capítulos é a melhor opção, 

oferecendo estruturas bem-definidas, permitindo que o professor possa organizar 

melhor sua época de aulas e ensaios. Como exemplo desse sistema pode-se citar 

as divisões do Sound innovations, que são poucas (seis) e trazem propostas 

centradas nas fases de desenvolvimento do aluno: Inicial, fundamental, 

desenvolvimento da musicalidade, desenvolvimento de técnicas e performance. 

Outro exemplo é o New directions for strings, que prefere utilizar um número maior 

de divisões, apresentando unidades tais como: entendendo os símbolos musicais; 

lendo notas; ouvindo e tocando oitavas; dentre outras.  
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Por outro lado, a opção por lições desvinculadas de unidades ou capítulos 

talvez possa trazer mais liberdade para o autor, que desenvolve a apresentação dos 

conteúdos, sem ser preciso ater-se a unidades fechadas. 

A Figura 113, a seguir, apresenta um gráfico com a organização da estrutura 

dos métodos analisados: 

Figura 113 – Tratamento gráfico dos métodos analisados 

 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

4. Atividades didáticas: inicialmente, foi possível constatar que a maioria dos 

métodos está preocupada com o ensino de uma diversidade de conceitos musicais, 

extrapolando o simples ensino da técnica de um instrumento para um ensino integral 

da música ou, como diz o título da tese, da realização de uma educação musical por 

meio do ensino coletivo de instrumentos. 

Para consecução deste objetivo os autores lançam mão de várias estratégias: 

a principal é o sistema Comprehensive Musicianship (que em tradução livre seria 
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algo próximo a ensino abrangente da música). A maioria dos autores utiliza este 

sistema, que procura apresentar os conteúdos musicais a serem ensinados (história 

da música, estruturação musical, teoria, etc.), associados ao ensino da técnica 

instrumental. Assim, o aluno, ao mesmo tempo em que aprende a tocar um 

instrumento, é introduzido aos diversos conceitos musicais. 

Sete dos métodos analisados utilizam adequadamente este sistema; já os 

métodos mais antigos (Iniciando cordas através do folclore e Instrumentos de arco e 

ensino coletivo) não exploram esta utilização como poderiam, e os mais modernos, 

como o New directions for strings, levam esta abordagem a extremos positivos. 

Dois métodos não utilizam o sistema: Iniciação e prática de instrumentos de 

cordas através do ensino coletivo - IPICEC e Ensino coletivo de instrumentos de 

cordas. O Strictly strings, embora tenha o termo Comprehensive string method em 

seu título, praticamente não faz uso da abordagem pedagógica. É interessante notar 

que os três são os trabalhos mais antigos (1993, 1998 e 1992, respectivamente), e 

talvez seja este o motivo de eles não empregarem o sistema. De qualquer forma, ao 

não acrescentarem conteúdos musicais, além da técnica instrumental, os métodos 

ficam extremamente desinteressantes como proposta pedagógica para sua 

utilização em sala de aula, hoje, a não ser que estes conteúdos sejam 

complementados pelo professor com outros métodos e/ou com materiais extras. Na 

Figura 114, a seguir, estes dados estão demonstrados num gráfico: 
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Figura 114 – Utilização do sistema Comprehensive Musicianship 

 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Outro recurso didático utilizado nos métodos analisados é o sistema by 

Rote182. Quatro métodos utilizam este sistema para a introdução ao trabalho com o 

instrumento: Ensino coletivo de instrumentos de cordas; String explorer; Strictly 

strings e Essential elements, sendo que, enquanto o primeiro destes métodos utiliza 

o by Rote de uma maneira bastante alongada, chegando mesmo a alguns excessos 

nessa aplicação, o último emprega o sistema de maneira muito reduzida. 

De qualquer forma, o sistema by Rote traz benefícios e pode contribuir com o 

professor na construção dos conhecimentos musicais. A figura 115, a seguir, 

demonstra a utilização deste sistema nos métodos estudados: 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182 Trata-se de um sistema de rotinas, ou de mecanização. Possibilita o início do ensino sem utilizar a 

escrita musical tradicional (geralmente para indicar as notas são utilizados seus nomes e o ritmo é 
feito por meio de linhas ou outros sinais). 
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Figura 115 – Utilização do Sistema by Rote 

 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

5. Elementos rítmicos: Nesta questão todos os métodos mostraram procura 

pela simplicidade de informação, no primeiro volume, e busca por alguma 

complexidade no segundo volume. A exceção é o Iniciação e prática de 

instrumentos de cordas através do ensino coletivo - IPICEC, que utiliza uma tal 

maneira de dificuldades rítmicas que não será considerado, pois é um caso de 

procedimento didático único e fora do padrão dentre os 10 métodos, que não cabe 

discuti-lo dentro do limite proposto neste trabalho. 

Dos nove métodos considerados destacam-se o Ensino coletivo de 

instrumentos de cordas e o Sound Innovations, por conseguirem realizar os 

exercícios e peças com uma quantidade reduzida de figuras musicais. Os quadros 

47 e 48, a seguir, apresentam as figuras utilizadas e sua ordem de inclusão em cada 

método. 
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Quadro 47 – Ordem de apresentação dos conteúdos rítmicos (volume único e 1.º volume) 

Ensino coletivo 

dos instrumentos 
4/4 

 
   

 3/4 
 

2/4 
      

Instrumentos de 
arco e ensino 

coletivo 

4/4 
      

3/4 
 

Ligadura 
de tempo 

Síncopa 
 

2/4 
  

Da Capo 4/4 
    

   
2/4 3/4 

 
Ligadura 
de tempo 

 
Anacruse  

Iniciando cordas 4/4 
    

2/4 Anacruse C=4/4 
    

Ligadura 
de tempo 

 
3/4 

Sound Innovations  4/4 
     

2/4 3/4 
 

Ligadura 
de tempo 

Anacruse 
 

  
 

Strings explorer 4/4 
     3/4 

 
Ligadura 
de tempo  

  

Anacruse  C=4/4 

Strictly strings 4/4 
    Ligadura 

de tempo 3/4 
  

Anacruse 2/4  
 

 
 

New directions 
  4/4 3/4 

  
    

 
  

Ligadura 
de tempo 

Anacru
se 

Essential elements 
  4/4 

 
2/4 

  
 

Ligadura 
de tempo 3/4 Anacruse 

 
   

Continua                

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�
w         h           q             e          x 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x ⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�
⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

w         h           q             e          x 

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 

⇥���������⇤�����������⌅�������������⇧����������⌃�

23/03/15, 22:54Figuras Musicais :: Magia da Música

Página 1 de 2http://magiadamusica.webnode.pt/figuras-musicais/

Magia da Música
Nuno Bastos

Página inicial - Conceitos - Figuras Musicais

Figuras Musicais

Figuras musicais são valores que indicam a DURAÇÃO DO SOM. É através delas que sabemos, se um determinado SOM (nota) ou SILÊNCIO (pausa) tem uma duração longa ou curta.

 

PAUSA - É o silêncio na música que tem duração variável, sendo que cada uma das figuras das notas musicais tem o seu tempo de silêncio correspondente.

 

Página inicial
Conceitos

Figuras Musicais
Timbre
Dinâmica
Andamento
Altura
Cânone

Site profissional 



!394!

Iniciando cordas 

 
6/8 

             

Strings explorer 

 
2/4 

 
Síncopa Mudança de 

compasso           

Strictly strings                

New directions Síncopa               

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Quadro 48 – Ordem de apresentação dos conteúdos rítmicos (2.º volume) 

Sound Innovations 
      

 
 

Síncopa 2/2 
 

6/8  

Strings explorer        
6/8 2/2     

Strictly strings 
 

Síncopa 
    

6/8 
 

C=4/4 
 

   

New directions   
3/8 6/8 

 
    

    

Essential elements 

    
     

Síncopa 6/8, 
2/2  

Mudança de 
compassos  

FONTE: Análise dos métodos (2015) 
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Observando os quadros anteriores, é possível chegar a algumas conclusões 

sobre a importância que determinadas figuras rítmicas têm para os autores dos 

métodos: 

1. Em nove métodos analisados, encontramos nas três primeiras informações 

rítmicas: fórmula de compasso 4/4 (nove vezes); semínima (oito vezes) e pausa de 

semínima (seis vezes), o que nos leva a crer que, ao contrário do que se poderia 

pensar (em iniciar o ensino com as figuras mais longas), os autores entendem que 

as figuras mais curtas é que facilitam a iniciação nos instrumentos de cordas. 

2. Esta constatação é confirmada quando observamos que as próximas 

figuras utilizadas são as colcheias em grupos de duas ou quatro (oito aparições, nas 

dez primeiras informações rítmicas) e não a semibreve (quatro aparições nas dez 

primeiras informações rítmicas). 

3. Os métodos brasileiros, por não terem um segundo volume, tendem a 

apresentar mais informações rítmicas; os métodos estadunidenses deixam as 

informações mais avançadas para o segundo volume, como no caso dos compassos 

compostos, que aparecem apenas no método Iniciando cordas através do folclore, e 

em todos os segundos volumes dos demais métodos estadunidenses. 

O quadro 49, a seguir, apresenta o quantitativo de emprego das figuras nas 

dez primeiras informações dos métodos; isso facilita a compreensão dos conteúdos 

que os autores consideram mais adequados para o início do aprendizado musical: 
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Quadro 49 – Figuras e conceitos rítmicos apresentadas nas dez primeiras informações 
dos nove métodos considerados 

Informação Utilização Informação Utilização Informação Utilização 

4/4 9 
 

9 
 

9 

 9 3/4 8  8 

 
8 

 
7 2/4 5 

Ligadura de tempo 5 
 

4  3 

Anacruse 2 
 

1 C=4/4 1 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Numa segunda fase devem ser considerados os conteúdos rítmicos mais 

avançados, que aparecem no final dos métodos brasileiros e no segundo volume 

dos métodos estadunidenses: 

Quadro 50 – Figuras trabalhadas na sequência e nos segundos volumes dos métodos 

Informação Utilização Informação Utilização Informação Utilização Informação Utilização 

 
7  6 6/8 6 

 
5 

 
5 

 
4  4 Anacruse 4 

 4 Síncopa 4 
 

4 Ligadura 
de tempo 

3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

2/4 3  2 
 

2 
 

2 
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2/2 2 
 

1 
 

1  1 

 
1 

 
1  1  1 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

6. Notas: No violino, a análise dos métodos demonstrou o que parece ser um 

padrão na apresentação das notas. A princípio, a maioria (90%) dos métodos utiliza 

a fôrma indicada no início do capítulo IV, com apenas uma alteração: na totalidade 

dos métodos estadunidenses a nota Sol# da primeira corda é trocada pelo Sol 

natural (segundo dedo baixo). A Figura 116, a seguir, mostra nas notas em laranja a 

fôrma utilizada em 90% dos métodos analisados, e as notas em lilás indicam o 

quarto dedo, que é utilizado, parcialmente ou na totalidade por metade dos autores. 

 Figura 116 – Padronização de notas 

 

 FONTE: Análise dos métodos (2015) 
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Também são utilizadas notas com o primeiro dedo baixo (50% dos métodos); 

com o segundo dedo baixo (100% dos métodos) e com o quarto dedo baixo (30% 

dos métodos). Nesse processo nem todas as notas são utilizadas, muitos autores 

optam por incluir apenas uma ou duas notas com os dedos baixos. Exemplificando: 

o Strictly Strings utiliza apenas duas notas com o primeiro dedo baixo e três com o 

segundo dedo baixo. Também é importante notar que os métodos brasileiros, por 

não terem segundo volume tendem a incluir, no volume único, as notas que estão 

fora da fôrma; já os métodos estadunidenses deixam esse processo para o segundo 

volume.  

A figura 117, a seguir, apresenta as notas com dedo baixo e com extensão 

(dedo alto) utilizadas nos métodos. O número junto da nota (cifrada) representa em 

quantos métodos elas foram utilizadas: 

Figura 117 – Extensões e dedos baixos utilizados nos métodos analisados 

 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 
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Nos demais instrumentos o procedimento é semelhante; as violas também 

utilizam basicamente a primeira posição com dedos baixos e extensões e com uma 

mudança para a terceira posição, mudança que é utilizada mais com a finalidade de 

treinamento dos alunos do que de ampliação da oferta de notas. 

As notas utilizadas estão apresentadas na figura 118, a seguir. Para fins 

estatísticos apenas as notas utilizadas em pelo menos 50% dos métodos estão 

incluídas: 

Figura 118 – Quadro de notas apresentadas na Viola: 

 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Como é possível verificar na figura 118, apenas quatro notas da posição 

inicial não são utilizadas com frequência. Outra observação a ser feita é que apenas 

um dos métodos (Strictly Strings) propõe uma mudança de posição (para terceira 

posição) na primeira corda, acrescentando na primeira corda as notas Fá, Fá# e Sol.  

Com relação aos violoncelos, os métodos também apresentam uma utilização 

focada na primeira posição. Inicialmente procurando ensinar as notas da fôrma (em 
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laranja) e posteriormente estendendo a apresentação das notas para os dedos 

baixos e extensões (em vermelho). A figura 119, a seguir, apresenta as notas 

incluídas em pelo menos 50% dos métodos analisados: 

Figura 119 – Quadro de notas apresentadas no Violoncelo: 

 

 FONTE: Análise dos métodos (2015) 

O contrabaixo é, sem dúvida, o instrumento que mais utiliza as mudanças de 

posição (incluindo a meia posição). Este fato se deve a seu tamanho e característica 

de construção, e também por este motivo ele é o instrumento que recebe menor 

oferta de notas. 

Na média, a maioria das notas utilizadas nos métodos se concentra na meia e 

primeira posição, como é possível verificar na figura 120, a seguir, onde estão 

indicadas as notas que são ofertadas em pelo menos 50% dos métodos: 
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Figura 120 – Quadro de notas apresentadas no Contrabaixo: 

 

 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Mudanças de posição: Um fator importante a ser mencionado é relacionado à 

mudança de posições. Uma parte dos segundos volumes dos métodos 

estadunidenses utiliza mudanças de posições para todos os instrumentos. O Strictly 

Strings e o Sound Innovations usam as mudanças de maneira bastante acentuada, 

levando os violoncelos até a 5.ª posição e os contrabaixos até a 6.ª posição, o que 

parece ser exagerado, pois não existe repertório de orquestras-escola que utilizem 

estes recursos. Os demais métodos ou não utilizam mudanças (especialmente os 

brasileiros, por se tratarem de volume único) ou apresentam mudanças de posição 

focadas basicamente no treinamento desse recurso tão importante para os 

instrumentos de cordas.  
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Uma solução intermediária e mais lógica é apresentada pelo String Explorer, 

que utiliza terceira posição para violino, viola e violoncelo e quarta posição para 

contrabaixo. 

7. Ordem de apresentação das notas: Todos os métodos têm início com 

cordas soltas, no geral eles principiam o ensino com uma corda (solta) estudada 

individualmente, primordialmente a corda Ré e depois a corda Lá. Os métodos que 

utilizam este sistema são: Ensino coletivo de instrumentos de cordas, Da capo 

cordas, Iniciando cordas através do folclore, String explorer e Strictly strings. Outros 

apresentam três ou quatro cordas logo nos primeiros exercícios: Iniciação e prática 

de instrumentos de cordas através do ensino coletivo – IPICEC (4 cordas), 

Instrumentos de arco e ensino coletivo (3 cordas).  

Outra solução é proposta pelo New directions for strings, que apresenta todas 

as cordas nas primeiras lições, mas tocando-as separadamente e, depois, antes de 

juntar as cordas, já começa a apresentar exercícios com as notas pressionadas da 

corda Ré (Mi, Fá# e Sol). O Sound innovations e o Essential elements vão mais 

além, começam com as cordas Ré e Lá e, logo depois disso, apresentam183 a nota 

Sol com terceiro ou quarto dedos presos na corda Ré, para violino, viola e violoncelo 

e quarto dedo do contrabaixo (Fá#).  

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183 Eles vão direto para a nota Sol e só depois voltam para Fá# e Mi. 
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Figura 121 – Apresentação das notas iniciais nos métodos: 

 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Na sequência, prioriza-se a apresentação das notas encontradas na corda 

Ré184 e depois na corda Lá185. Este procedimento é adotado na totalidade dos 

métodos. Todos eles apresentam as notas na ordem ascendente, com exceção do 

Sound innovations e do Essential elements, que apresentam primeiro a nota Sol (na 

corda Ré) e depois incluem as notas Fá# e Mi, e do New directions for strings, que 

apresenta todas as notas da corda Ré de uma vez, mas também faz exercícios 

descendentes. Com relação ao contrabaixo, é importante notar que, nesta fase, 

todos os métodos usam a corda Sol aberta para que o instrumento possa oitavar as 

melodias tocadas pelos outros alunos. Quando os métodos começam a trabalhar a 

corda Lá aberta com os demais instrumentos, é apresentada para o Contrabaixo a 

nota Lá, com o 1.º dedo pressionando a corda Sol. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 Violino, Viola e Violoncelo: Ré, Mi, Fá# e Sol. Contrabaixo: Ré, Mi e Fá#. 
185 Violino, Viola e Violoncelo: Lá, Si, Dó# e Ré. Contrabaixo: Lá, Si e Dó#. 
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O próximo passo é a apresentação das notas da corda Sol186 e finalmente são 

apresentadas as notas da corda Mi, para o violino e o contrabaixo. Geralmente, 

nesse momento, são apresentadas também as notas da corda Dó para viola e 

violoncelo. Este sistema é adotado no Instrumentos de arco e ensino coletivo, no 

Iniciando cordas através do folclore, no String Explorer, no Essential elements e no 

Strictly Strings.  

Na sequência da inclusão de notas são apresentadas algumas mudanças de 

posição para contrabaixo (Strictly Strings, String Explorer, Ensino coletivo de 

instrumentos de cordas, Essential elements e New Directions for strings) e para 

violoncelo (Strictly Strings). 

Finalmente são apresentadas as notas fora da fôrma inicial, chamadas aqui 

de dedos baixos (quando o dedo toca meio tom abaixo) e extensões (quando o dedo 

toca meio tom acima). A utilização do primeiro e do segundo dedos baixos é feita no 

volume inicial ou no volume único de todos os métodos, com exceção do New 

directions for strings e do Sound Innovations, que fazem uma apresentação 

minuciosa destes elementos apenas no segundo volume.  

O quadro 51, a seguir, procura apresentar a sequência de notas adotada em 

cada método. Mesmo com alguma restrição para representar totalmente as diversas 

variações adotadas pelos autores dos métodos, o quadro permite que percebamos 

as similaridades entre os diversos caminhos adotados. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186 Embora os métodos: Iniciação e prática de instrumentos de cordas através do ensino coletivo – 

IPICEC, Ensino coletivo de instrumentos de cordas e Instrumentos de arco e ensino coletivo 
apresentem a corda Sol em conjunto com as cordas Ré e Lá, a maioria dos métodos não faz isso.  
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Quadro 51 – Ordem de apresentação das notas nos métodos analisados: 

Método Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 Etapa 10 

IPICEC 
Cordas soltas Dedo 1 cordas 

D, G 
Notas nas cordas 

D, G, A 
Notas nas 

cordas E, C 
Dedo 2 
baixo 

Dedo baixo/ 
Extensão 

    

Ensino coletivo 
dos instrumentos Cordas soltas Notas na 

corda D 
Notas nas cordas 

G, A, E, C 
Dedo baixo / 

Extensão 
Baixo 3.ª 

Pos. 
     

Instrumentos de 
arco e ensino col. Cordas soltas Notas nas 

cordas D, G, A 
Dedo 2 baixo Notas nas 

cordas E, C 
Dedo baixo / 

Extensão 
     

Da Capo Cordas soltas Notas na 
corda D 

Somente Baixo 
Nota Lá (dedo 1)  

Notas na 
corda A 

4.º dedo 
corda D 

Notas na 
corda G 

Dedo 2 
baixo 

Dedo baixo / 
Extensão 

  

Iniciando cordas Cordas soltas Notas na 
corda D 

Notas na corda A Notas na 
corda G 

Notas nas 
cordas E, C 

Dedo baixo / 
Extensão 

    

Sound Innovations  Cordas Ré e 
Lá soltas 

Notas na 
corda D 

Notas na corda A 4.º dedo 
corda D 

Notas na 
corda G 

Notas na 
corda E (Vl) 

Notas na 
corda C 

Notas na 
corda E (Cb) 

  

Strings explorer Cordas soltas 
(exceto E e C) 

Notas na 
corda D 

Notas na corda A Baixo 2.ª 
Pos. 

4.º dedo 
corda D 

Notas na 
corda G 

Notas na 
corda E (Cb) 

Dedo 2 
baixo 

Notas na 
corda E (Cb) 

Dedo baixo / 
Extensão 

Strictly strings Cordas soltas Notas na 
corda D 

Notas na corda A Baixo 3.ª 
Pos. 

4.º dedo 
corda D 

Cello 3.ª 
Pos. 

4.º dedo 
Violoncelo 

Notas nas 
cordas E, C 

Dedo baixo / 
Extensão 

 

New directions Cordas soltas Notas na 
corda D 

Somente Baixo 
Nota Lá (dedo 1)  

Notas na 
corda A 

4.º dedo 
corda D 

Notas na 
corda G 

Notas nas 
cordas E, C 

Cromática 
Cb 

  

Essential elements Cordas Ré e 
Lá soltas 

Notas na 
corda D 

Somente Baixo 
Nota Lá (dedo 1) 

Notas na 
corda A 

Baixo 3.ª 
Pos. 

4.ª dedo (Vl, 
Va) 

Notas na 
corda G 

Notas na 
corda E (Cb) 

Notas na 
corda C 

Notas na 
corda E (Vl) 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 
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8. Outros conteúdos técnicos: além de notas, ritmos e conteúdos 

multiculturais, de apreciação e de literacia, os métodos analisados trazem 

abordagens relacionadas às questões técnicas específicas dos instrumentos de 

cordas e, neste processo, alguns conteúdos técnicos são fundamentais. 

Todos os métodos iniciam com o pizzicato; outros pontos comuns são a 

utilização das ligaduras de arco, das retomadas de arco e do détaché; mesmo que 

nem todos os métodos se refiram diretamente a este tipo arco, é evidente que 

pensem na utilização deste movimento por se tratar do arco mais básico da técnica 

dos instrumentos de cordas. 

Alguns métodos se contentam em trabalhar estes quatro elementos: 

Instrumentos de arco e ensino coletivo; Iniciando cordas através do folclore e Ensino 

coletivo de instrumentos de cordas (que inclui um novo golpe de arco, o martelé). Os 

outros autores procuram desenvolver mais as questões técnicas, com a utilização de 

outros golpes de arco como o staccato legato, o staccato, o spiccato e outros 

elementos como o pizzicato de mão esquerda, o trêmolo e as cordas duplas. Nos 

segundos volumes dos métodos estadunidenses são encontrados elementos mais 

avançados, como glissandos e harmônicos naturais. Uma preocupação geral dos 

autores é a questão da qualidade do som oriunda de três fatores: peso, velocidade e 

ponto de contato do arco nas cordas. 

Os primeiros volumes dos métodos estadunidenses e os volumes únicos dos 

métodos brasileiros utilizam apenas as mudanças de posição para contrabaixo; 

geralmente na segunda e terceira posições e apenas utilizando a primeira corda 

(Sol). Além disso, apenas o Strictly Strings  utiliza uma mudança para violoncelo (2.ª 

posição). Já o Da capo cordas não utiliza mudanças de posição. 
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Nos segundos volumes o contrabaixo se mantém na terceira posição com o 

String Explorer, o New Directions for strings e o Essential elements, sendo que 

destes métodos apenas o String explorer utiliza, também, a 3.ª posição para o 

violino. Os demais usam apenas as notas da 1.ª posição. 

Já o Sound Innovations além de utilizar a 3.ª posição para o violino vai à 5.ª 

posição para o contrabaixo, o que parece um certo exagero, mas exagero maior faz 

o Strictly strings que utiliza 4.ª posição para violino, 3.ª posição para viola, 5.ª 

posição para violoncelo e 6.ª posição para contrabaixo! 

O quadro 52, a seguir, traz os elementos técnicos apresentados nos métodos 

analisados, procura demonstrar quantitativamente a utilização de cada conteúdo 

técnico. Como é possível observar, nos métodos brasileiros de volume único e nos 

primeiros volumes dos métodos estadunidenses, os elementos técnicos utilizados 

são dezessete. Os segundos volumes acrescem mais treze elementos à contagem. 

Quadro 52 – Outros conteúdos técnicos178 

Conteúdos técnicos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 

Arpejo de acordes      X   X X X X   X 

Cordas duplas X        X   X  X X 

Détaché X X X X X X X X X X  X  X  

Divisi/Non divisi    X    X X  X X X X  

Extensões/Dedos baixos X X X X X X X X X X X X X X X 

Glissando              X X 

Harmônicos naturais           X X X X X 

Legato        X X     X  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Métodos 1: Iniciação e prática de instrumentos de cordas através do ensino coletivo – IPICEC; 2: 

Ensino coletivo de instrumentos de cordas; 3: Instrumentos de arco e ensino coletivo; 4: Da Capo: 
instrumentos de arco; 5: Iniciando cordas através do folclore; 6: Sound innovations: for string 
orchestra; 7: String explorer; 8: Strictly strings; 9: New directions for strings; 10: Essential 
elements; 16: Sound innovations: for string orchestra (2.º vol.); 17: String explorer (2.º vol.); 18: 
Strictly strings (2.º vol.); 19: New directions for strings (2.º vol.); 20: Essential elements (2.º vol.). 
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Conteúdos técnicos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 

Ligadura de arco X X X X X X X X X X  X   X 

Loureé            X    

Manutenção e limpeza dos 
instrumentos 

 X   X   X X       

Marcato           X X    

Martelé  X         X   X  

Meia posição X X X X X X X X X X      

Mudança de posição 
contrabaixo 

X X X  X X X X X X X X X X X 

Mudança de posição viola             X   

Mudança de posição violino           X X X X X 

Mudança de posição 
violoncelo 

       X     X   

Padrões de digitação           X   X X 

Pizzicato X X X X X X X X X X X     

Pizzicato de mão esquerda      X X  X X    X  

Pizzicato trocando para arco              X  

Portato           X X  X X 

Regiões e velocidade do 
arco, referenciado com 

sonoridade 

    X X  X X  X   X X 

Retomada de arco X X X X X X X X X X      

Spiccato    X    X   X X  X  

Staccato    X  X X X X X X    X 

Staccato legato    X   X X  X X X  X X 

Surdina      X X       X  

Trêmolo         X  X  X X  

Vibrato           X     

 
FONTE: Análise dos métodos (2015) 

9. Conteúdos teóricos: Muitos métodos coletivos de ensino adotam o sistema 

Comprehensive Musicianship, técnica que tem o objetivo de transmitir as 

informações teóricas, culturais e históricas por meio da prática musical. No entanto, 

na análise dos métodos, percebeu-se que a abordagem dos conteúdos teóricos, 
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ainda que de excelente qualidade, fica mais presa a questões da leitura musical, 

como barras de compasso, sinais de repetição, definição dos andamentos, 

acidentes, entre outros. As questões mais avançadas como montagem de escalas, 

tetracordes, inversão de intervalos e determinação da tonalidade de trechos 

musicais, são bem menos frequentes na organização dos métodos. 

O quadro a seguir apresenta os principais temas incluídos nos métodos 

analisados e, nesta etapa da sistematização foram considerados 10 métodos, sendo 

que cada método estadunidense, escrito em dois volumes, contou como um método. 

É importante salientar que, na análise do capítulo quarto, procurou-se considerar o 

que explicitamente era abordado pelos autores, portanto alguns itens não foram 

considerados como discutidos, mas estão incluídos nos exercícios. Como no 

exemplo da armadura de clave, que foi utilizada por todos os autores, mas só foi 

considerada incluída nos métodos que realmente abordaram e conceituaram o tema.  

O quadro 53, a seguir, apresenta os principais conteúdos de teoria musical e 

a quantidade de métodos, de um total de dez, que abordaram o assunto.  

Quadro 53 – Conteúdos teóricos abordados nos métodos coletivos de ensino 

Conteúdo Utilização Conteúdo Utilização Conteúdo Utilização Conteúdo Utilização 

Acidentes 10 Barra de 
compasso 

10 Barra 
dupla/final 

10 Fórmula de 
compasso 

10 

Claves 10 
 

Cromatismo 9 Intervalos 7 Compasso 7 

D.C. e D.S. 
al fine 

7 Andamentos 
diversos 

6 Acento > 6 Anacruse 6 

Fermata 6 Pentagrama 6 Rit./Rall 5 Tom e 
semitom 

4 

Armadura de 
clave 

4 
Construção 
da escala 

menor 
4 Cesura 4 Conceito 

de escala 
3 
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Construção 
da escala 

maior 

3 Acidentes 
fixos e 

ocorrentes 

3 
Crescendo 

e 
Decrescen

-do 

3 Cantabile 3 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Além dos assuntos relacionados no quadro, outros foram abordados por 

apenas um dos métodos: conceito de acorde; conceito de arpejo; enharmonia; 

inversão de intervalos; conceito de grade orquestral; função do metrônomo; leggiero; 

conceito de pulsação; pesante; sempre; conceito de tetracorde; súbito; determinação 

da tonalidade de um trecho musical e fine. E outros conteúdos teóricos foram 

abordados por apenas dois métodos: a tempo; escala de blues; molto; linhas 

suplementares; sforzando; tutti; solfejo com sílabas; sostenuto; coda; função do 

regente e diagramas de regência. 

10. Conteúdos de Apreciação musical e Literacia (literatura): a filosofia 

praxial, assim como as demais propostas dos modernos educadores musicais, 

consideram que a prática é extremamente importante para a aprendizagem musical. 

Mas, nenhum desses pedagogos ignora a necessidade de, na formação, incluir 

informações históricas, biográficas ou conteúdos multiculturais. Na presente tese, 

todo esse conjunto de informações, que poderia ser nomeado por “literatura”, aqui é 

chamado de literacia, palavra utilizada em Portugal e que parece representar melhor 

todo o conjunto de ideias contidas neste assunto179. 

A análise realizada no capítulo IV demonstrou que este conjunto de 

informações é mais presente no grupo dos métodos estadunidenses, que já têm 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179 Entende-se por literacia a capacidade de cada indivíduo compreender e utilizar a informação 

escrita, de modo a desenvolver seus próprios conhecimentos. A definição da palavra vai além da 
simples compreensão de textos e inclui um conjunto de capacidade de processamento de 
informações pessoais de cada indivíduo. 
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uma visão voltada para o atendimento de tal assunto. Dos métodos brasileiros, 

apenas o Iniciando cordas através do folclore tem uma proposta semelhante. No 

entanto, são esses conteúdos de literacia que apresentam a maior dificuldade de 

sistematização, pois há uma grande diversidade na abordagem dos assuntos em 

cada método que trabalha o tema.  

Por outro lado, alguns métodos não trabalham com os componentes de literacia, 

são os métodos brasileiros Iniciação e prática de instrumentos de cordas através do 

ensino coletivo – IPICEC; Ensino coletivo de instrumentos de cordas; e Instrumentos 

de arco e ensino coletivo e o método estadunidense Strictly Strings. Não se trata de 

criticar os autores destes trabalhos, como já foi dito anteriormente, pois estes são os 

métodos mais antigos e talvez seja este o motivo de eles não empregarem o 

sistema, pois, especialmente os métodos brasileiros, foram confeccionados em outro 

momento histórico, quando a atenção era voltada para a necessidade de criação de 

métodos para ensino coletivo, e isto justifica não terem tido tempo nem atenção para 

a inclusão dos conteúdos de literacia, item não cogitado na época180.   

Para se ter uma ideia da diversidade de abordagens referentes à literacia, 

optou-se por manter integralmente o quadro 54, a seguir, no qual é possível ver a 

multiplicidade de opções oferecidas pelos métodos que utilizam o sistema, assim 

como perceber quais métodos não incluem, ou utilizam, este tipo de informações. 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 Os métodos que apresentam maiores conteúdos de literacia são escritos nos E.U.A. em meados 

da década de 2000. 
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Quadro 54 – Conteúdos de literacia abordados nos métodos coletivos de ensino181 

Conteúdos de literacia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 

Abertura            X    

Bach      X   X   X   X 

Ballet            X    

Beethoven         X X X X    

Billings         X   X    

Bizet           X X    

Blues      X   X  X     

Brahms         X   X  X  

Cânone   X X X X   X       

Cantata               X 

Cherubini     X           

Conceito de acompanhamento       X    X     

Conceito de compositor      X          

Conceito de dueto      X X  X X   X   

Conceito de estilos musicais              X  

Conceito de forma           X     

Conceito de harmonia/melodia         X X      

Concerto de Brandemburgo           X     

Dvorák      X   X X  X  X  

Edgard Williems     X           

Engelberg Humperdinck              X  

Ernest Mahle     X           

F. de Long            X    

Forma Concerto      X    X  X   X 

Foster         X       

Grieg           X    X 

Gounod      X          

Haendel            X    

Haydn      X     X     

História do arco moderno       X  X   X    

História dos instrumentos         X X      

Holst               X 

Linhas do tempo (estilos)       X  X  X     

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 A numeração dos métodos é a mesma da nota de rodapé 10. 
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Conteúdos de literacia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 

Mahler            X  X X 

Marcas de ensaio      X          

Martinho Lutero     X           

Mazas            X    

Mendelsshon            X    

Minueto      X          

Mouret            X    

Movimento            X    

Mozart      X    X  X   X 

Mussorgsky      X      X    

Negro spiritual              X  

Noturno            X    

O´Carollan            X    

Offenbach      X    X    X  

Ópera            X    

Partita            X    

Poema sinfônico            X    

Puccini           X X    

Purcell              X  

Ravel           X     

Rondó            X    

Rossini         X X X X    

Schubert           X X    

Schumman           X X    

Sibelius         X       

Sinfonia            X    

Smetana            X  X  

Tschaikovsky            X  X  

Tema e variações      X X  X X  X    

Thomas Tallis     X     X      

Verdi            X    

Vivaldi         X   X  X  

Villa-Lobos                

Webern            X    

Willy Geisler     X           

FONTE: Análise dos métodos (2015) 
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11. Conteúdos de repertório e prática de conjunto: A prática de conjunto, o 

aprender fazendo e praticando música é o ponto-chave do ensino coletivo; portanto, 

todos os métodos utilizam de maneira intensa essa atividade. Como já foi possível 

perceber na sistematização realizada até aqui, alguns métodos são mais 

estruturados e mantêm esta característica no quesito repertório e prática de 

conjunto; outros, menos estruturados ou escritos há mais tempo, tratam de manter 

apenas as atividades de prática de conjunto. 

No geral todos os métodos analisados utilizam exercícios homofônicos; ou 

seja, todos os instrumentos tocam a mesma linha melódica. Talvez este recurso seja 

empregado para facilitar o trabalho do professor em sala de aula, pois se trata de 

métodos de ensino para instrumentos heterogêneos e, teoricamente, com apenas 

um professor trabalhando o grupo. A exceção é o Iniciação e prática de instrumentos 

de cordas através do ensino coletivo – IPICEC, que utiliza quatro vozes, ou seja, 

uma escrita para orquestra de cordas tradicional. 

Outros métodos trazem ainda alguns exercícios com textura diferenciada, 

como o Iniciando cordas através do folclore e o Essential elements que trabalham 

com duetos; o Sound innovations: for string orchestra e o New directions for strings 

que trazem alguns arranjos para orquestra; e o String explorer e o Essential 

elements que apresentam peças para solista acompanhado por piano (ou 

orquestra). 

É importante lembrar também que os métodos estadunidenses, editados 

comercialmente, oferecem coleções de peças, arranjadas e divididas por níveis, com 

a finalidade de complementar os métodos com um repertório de orquestra. É o caso 

do String explorer orchestra series, que traz peças com dificuldades correlacionadas 
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aos conteúdos do método. Ou o Essential elements string orchestra series, que 

também traz repertório de orquestra com as mesmas características. Este repertório, 

no qual muitas vezes estão incluídas partituras para piano acompanhador, contribui 

para tornar o aprendizado musical mais agradável, permitindo a realização de 

apresentações, atividade que, juntamente com os ensaios preparatórios, se constitui 

num importante elemento de motivação. 

12. Conteúdos de desenvolvimento da criatividade: importante elemento nas 

atividades propostas para a educação musical, o desenvolvimento da criatividade é 

incluído principalmente nos métodos mais recentes, sendo que alguns deles se 

destacam na oferta de exercícios que contemplam tal quesito. Mas também é 

importante notar que o simples ato de tocar, de fazer música em grupo, proposto por 

todos os métodos analisados, e considerado de tamanha importância dentro da 

filosofia praxial, já deve ser considerado como uma intensa atividade que, além de 

contribuir para desenvolvimento de capacidades cognitivas, também incrementa a 

criatividade. 

Quanto aos exercícios específicos para o desenvolvimento da criatividade, 

eles são incluídos em 50% dos métodos (Da Capo cordas; 2.º volume do Sound 

innovations: for string orchestra; String explorer; New directions for strings e 

Essential elements), geralmente como exercícios de composição, a partir de notas 

ou ritmos apresentados; ou como looping de improvisações, atividades em que a 

orquestra toca um ritmo ou melodia e cada um dos alunos realiza improvisos 

respeitando determinadas notas ou ritmos. A figura 122, a seguir, apresenta um 

destes exercícios, retirado do 1.º volume do New directions for strings; aqui são 
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oferecidas três informações: as notas e os ritmos para improviso e as notas da 

orquestra que fará a base.  

Figura 122 – Exercício de improvisação (looping) New directions for strings 

 

FONTE: ERWIN; HORVATH; McCASHIN; MITCHELL (2006, p. 32) 

A exceção positiva neste quesito é o método Da capo cordas, que tem como 

foco principal o desenvolvimento da musicalidade e criatividade dos alunos e 

apresenta um grande número de exercícios de improvisação, realizados desde as 

primeiras aulas, contando com grande variedade de propostas, como o looping de 

improvisação; improvisação com uma nota e ritmos diversos; escolha do final de 

uma música, dentre três opções oferecidas; exercícios de composição, exercícios de 

improvisação com perguntas e respostas, entre outros. O autor deixa clara a sua 

proposta quando, na introdução do método, afirma que “a criatividade, habilidade 

fundamental na formação do músico, é desenvolvida por meio da improvisação, 

arranjos e composição” (BARBOSA, 2011a, p. ii). 

13. Conteúdos de percepção: assim como acontece com o item anterior, 

(desenvolvimento da criatividade), o fazer musical, o praticar música em conjunto, 

contribui sobremaneira para o desenvolvimento da percepção musical. O aluno que 

participa de um conjunto e que tem de tocar obedecendo à pulsação do grupo, ou do 

maestro, que tem que contar e esperar o momento certo para iniciar sua 
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participação na música e que tem de ouvir as notas tocadas pelos colegas para que 

possa afinar, a partir dessa referência, a sua nota, já está participando, mesmo que 

inconscientemente, de exercícios de percepção musical. Dessa maneira é possível 

considerar que todos os métodos trabalham com esta questão. 

No entanto, 50% dos métodos analisados vão além do fazer musical e 

propõem atividades criadas para trabalhar diretamente com a percepção. No geral 

trazem exercícios de eco ou de imitação, sendo que o professor toca uma sequência 

de notas ou um determinado ritmo e os alunos, em grupo ou individualmente, fazem 

uma resposta imitando o que foi tocado. O Iniciando cordas através do folclore; o Da 

capo cordas; o String explorer; o New directions for strings e o Essential elements, 

são os métodos que adotam este tipo de exercícios. 

O Iniciando cordas através do folclore propõe atividades em que os alunos 

tocam acompanhamentos para melodias executadas pelos professores; o Da capo 

cordas traz exercícios, nos quais o aluno deve encontrar as notas erradas de uma 

melodia, e os dois métodos também têm exercícios que o aluno deve “tirar de 

ouvido” uma ou mais músicas, por exemplo: Berimbau, Asa Branca e Samba de uma 

nota só. Finalmente, o New directions for strings, além de trazer as atividades de 

eco, apresenta também exercícios de ditados rítmicos e melódicos e ainda solfejo, 

utilizando sílabas (Dó, Ré, Mi, Fá, So, Lá, Ti).  

14. Conteúdos multiculturais: Pela importância do assunto optou-se por criar 

um item específico para os conteúdos multiculturais, embora pudessem ser incluídos 

no item que trata da apreciação musical e literacia. 

Os conteúdos multiculturais são apresentados em cinco dos dez métodos 

analisados. O Da capo cordas apresenta conteúdo baseado em peças da cultura 
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tradicional ou da música popular brasileira; e o Iniciando cordas através do folclore 

apresenta, além das canções tradicionais brasileiras, peças de compositores 

europeus. Pela especificidade do repertório oferecido, os dois métodos se tornam 

referência de utilização para qualquer trabalho que envolva o ensino de cordas em 

nosso país, pois sua inclusão num programa de cordas traz, para a formação inicial 

do aluno, a contribuição da música tradicional brasileira, importante componente na 

formação da multiculturalidade e elemento de destaque nas sugestões dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

O String explorer tem o cuidado de contextualizar os assuntos multiculturais 

abordados, associando-os inclusive com fatos históricos. É assim, por exemplo, que 

aborda a Cantata, traçando uma relação entre J.S. Bach, Thomas Jefferson e 

Voltaire. O método também traz músicas e textos sobre vários países como China, 

Argentina, Holanda, Israel, Inglaterra, Irlanda e México, incluindo sugestões de 

discografia para serem utilizadas nas aulas de apreciação musical. 

O New directions for strings e o Essential elements também trazem músicas 

de vários povos, como África, EUA, Austrália, Inglaterra, Java, América Latina e 

Eslovênia. 

No entanto, é preciso ter em conta que, para se trabalhar adequadamente 

com o multiculturalismo, não basta tocar as músicas dos diversos povos, e nesse 

aspecto a participação do professor é de fundamental importância no sentido de 

contextualizar o que está sendo apresentado e de integrar outros materiais, como 

textos, vídeos, fotos, que possam enriquecer o trabalho. Uma questão colocada por 

David Elliot (1995, p. 208) é que não é necessário utilizar um grande número de 

músicas para o desenvolvimento da perspectiva multicultural. O autor acredita que 
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três ou quatro atividades adequadamente contextualizadas, e que estejam sendo 

desenvolvidas e executadas com um olhar que consiga relacionar as diferentes 

características culturais, podem contribuir para o enriquecimento da questão em 

classe.   

15. Tonalidades: O padrão de utilização das tonalidade em todos os métodos 

é mais ou menos similar. As tonalidades básicas dos instrumentos de cordas (Ré 

maior, Sol maior, Dó maior) são abordadas pela maioria dos métodos. A tonalidade 

do Lá maior, que também seria uma das mais importantes, é utilizada em todos os 

métodos brasileiros (escritos em volume único), mas aparece somente nos 

segundos volumes dos métodos estadunidenses, possivelmente pelo fato de os 

autores destes métodos preferirem utilizar, em seus primeiros volumes, o segundo 

dedo baixo na primeira corda do violino (Mi), gerando a nota Sol natural e não o Sol 

sustenido. 

Outras tonalidades com destaque são o Fá maior e o Ré menor (natural e 

harmônico) que têm inclusão em sete dos dez métodos estudados e o Sib maior, 

com inclusão em seis trabalhos. 

Outras curiosidades são a presença das escalas de Blues no New directions 

for strings e no String explorer; da escala Pentatônica no New directions for strings e 

de escalas modais como o Ré dórico no Instrumentos de arco e ensino coletivo; Ré 

Mixolídio e Dó Lídio-Mixolídio no Da capo instrumentos de arco. 

Quanto às escalas menores, a maior incidência é pelo Ré menor, já 

mencionado, com sete utilizações, e pelo Sol menor, com cinco utilizações, a 

curiosidade é a utilização apenas de escalas menores naturais e harmônicas.  
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O quadro 55, a seguir, apresenta a totalidade das tonalidades utilizadas nos 

métodos analisados: 

Quadro 55 – Tonalidade empregadas nos métodos analisados182 

Tonalidades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 

Dó maior X  X X  X X X X X      

Sol maior X  X X  X X X X X      

Ré maior X X X X X X X X X X      

Lá maior X X X X X      X X X X X 

Mi maior  X X  X           

Fá maior X    X  X    X  X X X 

Sib maior X       X   X X  X X 

Mib maior X               

Dó Lídio–mixolídio    X            

Ré mixolídio    X            

La menor nat.           X   X  

Mi menor nat.           X   X  

Mi menor harm.             X   

Si menor nat.           X     

Si menor harm.             X   

Ré menor nat. X   X       X   X X 

Ré menor harm.            X X   

Sol menor nat. X          X    X 

Sol menor harm.            X X   

Dó menor nat. X               

Ré Dórico   X             

Pentatônica           X     

Blues           X X    

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182 A numeração dos métodos é a mesma da nota de rodapé 10. 
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5.2 Correspondência de padrões entre os dados obtidos, com os modelos da 
fundamentação teórica 

A partir da sistematização realizada no item 5.1 foi feita uma contraposição 

entre os dados obtidos nas análises dos métodos e os modelos técnicos da 

fundamentação teórica (Teaching of Instrumental Music e o ASTA String 

Curriculum). Este procedimento foi importante na verificação e comprovação do 

alcance, da eficiência e estrutura dos métodos coletivos. Por meio desta 

contraposição foi possível verificar que as recomendações dos dois modelos 

teóricos são amplamente atendidas pelos métodos analisados. 

5.2.1 Teaching of instrumental music  

O manual traz orientações valiosas para referenciar e validar o trabalho dos 

métodos coletivos de ensino de cordas, o destaque são as questões técnicas dos 

instrumentos, visto que a parte multicultural e de literacia é pouco abordada. 

O quadro 56, a seguir, faz uma apresentação das indicações do Teaching of 

instrumental music e uma correspondência de padrões (Pattern Matching) com as 

atividades propostas pelos métodos coletivos analisados, para verificar o 

atendimento destas orientações: 

 Quadro 56 – Correspondência de padrões entre as orientações do Teaching of 
instrumental music e os dados obtidos  

 Item Atendimento 

01 Arcos avançados (Détaché lancé, 
Détaché porté, Collé, Sautillé, Staccato 

volante)  

Não atendido 

02 Articulações do arco (cima, baixo, parte 
central, ponta e talão) 

Atendido, todos os métodos abordam o 
tema 

03 Cordas duplas Parcialmente atendido, cinco métodos 
abordam o tema 

04 Détaché Atendido, todos os métodos abordam o tema 
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05 Dinâmicas Atendido, todos os métodos abordam o 
item. 

06 Harmônicos Parcialmente atendido, cinco dos dez 
métodos analisados apresentam o item 

07 Ligaduras de arco Atendido, todos os métodos abordam o 
tema 

08 Marcato Não atendido, apenas dois métodos (Sound 
Innovations e String explorer) utilizam o item 

09 Martelé Parcialmente atendido, três métodos 
abordam o tema 

10 Mudança de posição Atendido para contrabaixo. Parcialmente 
atendido para os demais instrumentos 

11 Padrões de dedilhados para mão 
esquerda 

Parcialmente atendido, três métodos 
abordam especificamente o tema 

12 Portato Parcialmente atendido, quatro métodos 
abordam o tema 

13 Posição adequada do instrumento Atendido, oito métodos abordam 
especificamente o tema 

14 Posição correta para empunhadura do 
arco 

Atendido, oito métodos abordam 
especificamente o tema 

15 Posição do arco na corda Atendido, nove métodos abordam 
especificamente o tema 

16 Spiccato Parcialmente atendido, cinco métodos 
abordam o tema 

17 Staccato Parcialmente atendido, seis métodos 
abordam o tema 

18 Staccato Legato Parcialmente atendido, seis métodos 
abordam o tema 

19 Trêmolo Parcialmente atendido, três métodos 
abordam o tema 

20 Utilização de surdinas Parcialmente atendido, três métodos 
apresentam a surdina 

21 Variação de velocidades e regiões do 
arco relacionadas à sonoridade e 

dinâmica 

Parcialmente atendido, seis métodos 
abordam especificamente o tema 

22 Vibrato Não atendido, apenas um método (Sound 
Innovations) utiliza o item 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Como é possível perceber, muitos itens do livro são atendidos total ou 

parcialmente pelos métodos analisados. A figura 123, a seguir, apresenta um gráfico 

onde estes dados são demonstrados: 
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Figura 123 – Atendimento das questões do Teaching of instrumental music 

 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

5.2.2 ASTA String Currículum 

Conforme relatado no capítulo II (fundamentação teórica) o ASTA String 

Curriculum é um amplo trabalho, muito bem organizado e que, dentre outras 

informações, oferece objetivos e padrões de desempenho para avaliação dos 

resultados alcançados. Muito do que o livro traz se refere especialmente aos 

resultados pessoais dos alunos: por exemplo, verificar se todos os dedos estão 

adequadamente curvados e se o polegar está com a posição correta. 

Apesar de esse tipo de avaliação não poder ser aferido pela tese, entretanto, 

outros assuntos trarão contribuição para verificar a validade das informações 

fornecidas nos métodos de ensino coletivo. 
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Como a proposta da tese é de análise e utilização dos métodos para as 

etapas iniciais do ensino de música, serão considerados apenas os dois primeiros 

níveis de proficiência propostos pelo ASTA String curriculum:   

1 – Nível básico: encontra-se normalmente durante o primeiro e/ou segundo ano de 

instrução. Essas habilidades devem ser dominadas para que técnicas adicionais 

venham a ser aprendidas. Neste nível estão os itens básicos, prioritários para 

qualquer estudante iniciante; 

2 – Em progressão ou em desenvolvimento: este nível é uma extensão das técnicas 

do nível inicial; o aluno demonstra mais domínio das competências básicas, 

desenvolvendo-se com mais habilidades e tocando num nível intermediário. 

Os quadros a seguir fazem uma análise das indicações do ASTA String 

curriculum, realizando a correspondência de padrões (Pattern Matching) com as 

atividades propostas pelos métodos coletivos analisados, para verificar a 

porcentagem de atendimento dessas orientações. As indicações estão divididas em 

três assuntos: habilidades e conhecimentos relacionados à performance; habilidades 

e conhecimentos relacionados à musicalidade; e habilidades e conhecimentos 

artísticos.  

O quadro 57, a seguir, trata das habilidades e conhecimentos relacionados à 

performance:  
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Quadro 57 – Habilidades e conhecimentos relacionados à performance 

 Nível Básico Atendimento183 

01 Estabelecer postura adequada tanto em pé como sentado Atendido 

02 Colocação inicial dos dedos da mão esquerda Atendido 

03 Padrões iniciais de dedilhados Atendido  

04 Pizzicato em posição de violão Parcialmente 
atendido 

05 Pizzicato em posição normal Atendido 

06 Estabelecer a empunhadura do arco Atendido 

07 Realizar pré exercícios de arco Atendido 

08 Tocar com arco simples détaché, definir movimentos de arco Atendido 

09 Mudanças de direção Atendido 

10 Tocar com staccato Parcialmente 
atendido 

11 Ligaduras de arco (curtas)  Atendido 

12 Tocar o arco em cordas diferentes (saltando cordas) Atendido 

13 Controle de distribuição do arco Parcialmente 
atendido 

14 Introdução às questões de ângulo, peso e ponto de contato do 
arco 

Parcialmente 
atendido 

   

 Nível em progressão  

15 Movimentos laterais de dedos da mão esquerda (definir padrões 
de distância de tom e semitom) 

Atendido 

16 Movimentos verticais (definir padrões de pressão para as diversas 
cordas, domínio da técnica da mão esquerda ajustando peso e 

pressão do polegar e dos dedos sobre o espelho) 

Atendido 

17 Extensões Atendido 

18 Introdução à meia posição Atendido 

19 Introdução às mudanças de posição (contrabaixo) Atendido 

20 Introdução às mudanças de posição (demais instrumentos) Parcialmente 
atendido 

21 Refinamento das mudanças de posição (contrabaixo) Atendido 

22 Refinamento das mudanças de posição (demais instrumentos) Não atendido 

23 Harmônicos Parcialmente 
atendido 

24 Substituição de dedilhados Não atendido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
183 Considera-se atendidos os itens abordados por sete ou mais métodos. Considera-se parcialmente 

atendidos os itens abordados por três a seis métodos. 



!426!

25 Cordas duplas simples (uma corda solta e uma corda presa) Parcialmente 
atendido 

26 Alterações cromáticas Atendido 

27 Aprimoramento da técnica vertical Não atendido 

28 Prolongamento do détaché Não atendido 

29 Martelé Parcialmente 
atendido 

30 Staccato Legato Parcialmente 
atendido 

31 Ligaduras longas (três ou mais notas) Atendido 

32 Détaché acentuado Não atendido 

33 Spiccato Parcialmente 
atendido 

34 Aprimoramento das questões de ângulo, peso e velocidade do 
arco 

Não atendido 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

A partir das informações do quadro 57, é possível perceber que os itens 

técnicos propostos pela ASTA para os dois níveis iniciais do ensino de cordas são 

amplamente atendidos pelos métodos analisados, foram totalmente atendidos 18 

itens; parcialmente atendidos 10 itens; e 6 itens não foram atendidos. 

O quadro 58, a seguir, faz a correspondência de padrões (Pattern Matching) 

com as habilidades e conhecimentos relacionados à musicalidade, este é o item 

analisado que apresenta maior subjetividade. Apenas cinco métodos apresentam 

exercícios para o desenvolvimento dessas habilidades: Da capo cordas; Sound 

innovations; String explorer; New directions for strings; Essential elements. Outros 

não abordam diretamente o tema. 
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Quadro 58 – Habilidades e conhecimentos relacionados à musicalidade e criatividade 

 Nível Básico Atendimento 
01 Reproduzir (cantar ou tocar) de ouvido padrões tonais simples 

baseados em tetracordes 
Parcialmente 

atendido 
02 Identificar a similaridade de padrões melódicos Parcialmente 

atendido 
03 Associar corretamente as palavras alto e baixo às alturas 

correspondentes 
Parcialmente 

atendido 
04 Identificar corretamente a direção de uma melodia Parcialmente 

atendido 
05 Alterar corretamente melodias ou harmonias (maior para menor 

e vice-versa) 
Não atendido 

06 Reproduzir (cantar ou tocar) de ouvido progressões harmônicas 
simples (I-V) 

Não atendido 

07 Improvisar padrões melódicos dentro do tetracorde Parcialmente 
atendido 

08 Manter pulsação firme, enquanto canta ou solfeja padrões 
rítmicos 

Atendido 

09 Demonstrar senso de métrica enquanto canta ou solfeja padrões 
rítmicos 

Atendido 

10 Manter pulsação firme, enquanto toca padrões rítmicos Atendido 

11 Demonstrar senso de métrica enquanto toca padrões rítmicos Atendido 

12 Tocar padrões rítmicos que contenham pausas Atendido 

13 Tocar padrões rítmicos que contenham ligaduras Atendido 

14 Tocar padrões rítmicos que contenham anacruses/contratempos Atendido 

15 Improvisar padrões rítmicos contendo pausas, ligaduras, 
anacruses e contratempos 

Parcialmente 
atendido 

16 Criar padrões rítmicos a partir dos sons do ambiente e da fala, e 
relacioná-los com os movimentos do arco 

Parcialmente 
atendido 

17 Criar solos de apenas uma nota, com acompanhamento da 
classe 

Parcialmente 
atendido 

18 Reproduzir, em seu instrumento, os sons do ambiente Parcialmente 
atendido 

19 Criar a sua própria notação musical Não atendido 

20 Regência criativa: Criar uma linguagem corporal para reger o 
grupo 

Não atendido 

21 Identificar e executar corretamente notação e símbolos musicais 
básicos, associando-os com habilidades e compreensão de 
cada nível curricular: alfabeto musical; pentagrama; claves; 

sinais de alteração; armaduras de clave; relatividade de duração 
das figuras musicais;  sinais de dinâmica, etc. 

Atendido 

22 Tocar e entender à primeira vista símbolos e notação musical Atendido 

23 Compreensão de acordes em posição fundamental Não atendido 

24 Identificar corretamente as armaduras de clave de Dó, Sol, Ré e 
Fá maiores e suas relativas menores 

Parcialmente 
atendido 

25 Identificar corretamente os sinais de alteração Atendido 
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26 Identificar corretamente as formas AB e ABA Não atendido 

27 Demonstrar capacidade de pulsação e ritmo para tocar em 
conjunto com o grupo 

Atendido 

28 Ajustar a afinação com o grupo Atendido 

29 Demonstrar autodisciplina para trabalhar cooperativamente com 
seus pares para produzir uma performance de qualidade 

Atendido 

30 Demonstrar etiqueta apropriada para o estilo e local da 
apresentação musical  

Não atendido 

31 Demonstrar bom comportamento e disciplina pessoal durante os 
ensaios e performances 

Não atendido 

   

 Nível em progressão  

32 Reproduzir (cantar ou tocar) de ouvido padrões tonais simples 
baseados em escalas de uma oitava em tonalidades maiores e 

menores 

Não atendido 

33 Cantar manipulando as notas para ajustar a afinação e fazer 
com que as cordas (soltas ou presas) vibrem por simpatia 

Parcialmente 
atendido 

34 Reproduzir (cantar ou tocar) de ouvido padrões harmônicos 
primários (I-IV-V) 

Não atendido 

35 Reproduzir (cantar ou tocar) de ouvido padrões melódicos tonais Parcialmente 
atendido 

36 Utilizar os micro-afinadores do instrumento para afinar as cordas 
a partir de uma referência externa 

Atendido 

37 Tocar padrões rítmicos contendo subdivisões Atendido 

38 Tocar padrões rítmicos contendo pontos de aumento Atendido 

39 Transmitir (ensinar) frases rítmicas por meio de perguntas-
respostas 

Parcialmente 
atendido 

40 Utilizar inversões de acordes para acompanhamento de solos Não atendido 

41 Utilizando seu instrumento traduzir para sons uma experiência 
visual, ou uma narrativa 

Não atendido 

42 Criar a sua própria notação musical e misturar essa escrita com 
a notação tradicional 

Não atendido 

43 Reger um ensaio e criar novos sinais para a condução Não atendido 

44 Identificar corretamente as tonalidades e tocar repertório que 
inclua tonalidades até 3 # e 3 b 

Parcialmente 
atendido 

45 Identificar corretamente intervalos Não atendido 

46 Identificar corretamente formas musicais Parcialmente 
atendido 

47 Tocar diversos andamentos com pulsação regular Atendido 

48 Demonstrar compreensão para executar equalização apropriada 
entre melodia e acompanhamento 

Parcialmente 
atendido 

49 Imitar padrões ritmos em velocidades variadas, segundo a 
regência do maestro 

Atendido 

50 Ter capacidade para manter o padrão de arco do grupo Atendido 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 
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O quadro 58 mostra que, na área de desenvolvimento da musicalidade e 

criatividade, o percentual positivo de atendimentos cai um pouco; primeiro pela 

subjetividade dos temas, segundo pela impossibilidade de se medir alguns itens do 

fazer musical. De qualquer forma o número de itens atendidos (19) ainda é maior 

que o número dos parcialmente atendidos (16) e dos não atendidos (15). 

O quadro 59, a seguir, faz a correspondência de padrões (Pattern Matching) 

com as habilidades e conhecimentos artísticos: 

Quadro 59 – Habilidades e conhecimentos artísticos 

 Nível Básico Atendimento 
01 Formar frases com variações dinâmicas simples Atendido 

02 Alterar o timbre do instrumento modificando a técnica do arco Parcialmente 
atendido 

03 Tocar com articulações correspondentes ao nível básico da 
técnica da mão direita  

Atendido 

04 Audição de músicas de várias culturas e épocas Atendido 

05 Ter capacidade para identificar, descrever e comparar distintas 
características de compositores e estilos de um repertório 

selecionado 

Atendido 

06 Executar músicas de estilos diversos Atendido 

07 Avaliar performances individuais e em grupo, a partir de critérios 
estabelecidos 

Atendido 

08 Descrever preferencias pessoais na audição e na performance 
em grupo  

Atendido 

   

 Nível em progressão  

09 Avaliar e demonstrar múltiplas maneiras de executar uma 
melodia 

Não atendido 

10 Aplicar conhecimentos da prática de performance para 
selecionar repertório 

Não atendido 

11 Tocar com articulações correspondentes ao nível básico da 
técnica da mão direita 

Atendido 

12 Audição de um repertório expandido de músicas de várias 
culturas e épocas 

Atendido 

13 Ter capacidade para identificar, descrever e comparar distintas 
características de compositores e estilos de um repertório 

selecionado, dentro do nível de desenvolvimento 
correspondente 

Atendido 

14 Executar um repertório expandido de músicas de estilos 
diversos 

Parcialmente 
atendido 
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15 Avaliar performances individuais e em grupo, a partir de critérios 
estabelecidos e dentro do nível de desenvolvimento 

correspondente 

Atendido 

16 Estabelecer, auxiliados pelo professor, critérios de avaliação de 
performances individuais e em grupo 

Não atendido 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

O quadro 59 mostra que, na área de conhecimentos artísticos, os métodos de 

ensino coletivo atendem perfeitamente às propostas da ASTA: os itens atendidos 

foram 11, os itens parcialmente atendidos foram 2 e os não atendidos foram 3. 

A figura 124, a seguir, apresenta um resumo do atendimento de todos os itens 

referentes ao ASTA String curriculum; como é possível notar, mesmo que existam 

controvérsias na definição de alguns itens, o atendimento aos preceitos do livro é 

amplo e não deixa dúvidas sobre a fundamentação técnica e musical dos métodos 

que foram analisados neste trabalho. 

Figura 124 – Atendimento das questões do ASTA String curriculum 

  

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Propostas(
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Propostas(
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5.3 Elaboração dos conteúdos musicais e técnicos de cada nível da proposta 
do sistema de educação musical coletiva 

Fazer uma proposta de conteúdos musicais e técnicos dividida por níveis e 

baseada nos métodos coletivos é uma tarefa árdua, pois são inúmeras as variantes 

possíveis. O trabalho de sistematização diminui um pouco o problema, mas mesmo 

dentro dos métodos estudados há boas soluções que, estatisticamente, têm menor 

utilização, como a introdução das notas na corda Ré do Sound innovations, feita a 

partir do 3.º dedo e não do 1.º dedo como é comum. 

Mas é preciso optar por uma sequência de apresentação de conteúdos e é o 

que se fará a partir de agora, não sem antes, novamente, dizer que dentro das 

abordagens da complexidade, esta é uma das possíveis soluções; e dentro da 

perspectiva única do autor da tese é a mais adequada. 

Em toda a tese foi citada a realidade brasileira; porém, é sabido que não 

existe apenas uma realidade brasileira no que concerne ao ensino de cordas, mas 

dentro da ideia de aulas em escolas regulares públicas ou privadas (o que não 

impede a utilização do trabalho em escolas específicas) há alguma proximidade nas 

realidades: semestres com cerca de 20 semanas, duas aulas semanais, no mesmo 

dia ou em dias alternados, totalizando cerca de 100 minutos com possibilidade de os 

alunos estudarem no local das aulas (melhor solução) ou levarem os instrumentos 

para casa. Esta é a realidade mínima pensada para o trabalho. É de conhecimento 

geral que muitas escolas têm programas ou projetos especiais, e que os alunos 

fazem aulas no contraturno escolar, sendo que esta também é uma opção, mas as 

aulas de música na escola são o foco principal da proposta. 

O professor Alberto Jaffé acreditava que no início os alunos não deveriam 

estudar em casa; na contrapartida seus cursos eram formados por aulas diárias ou 
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quase isso, compensando a falta de estudos individuais. De qualquer forma não há 

milagres a serem feitos, e a proposta de ensino coletivo de cordas traz vantagens, 

muitas já discutidas até aqui, e é viável desde que existam condições mínimas para 

sua realização. 

O programa a ser apresentado a seguir foi dividido em seis etapas, que 

podem convergir para semestres, mas que devem considerar as diferentes 

realidades de cada grupo, aumentando ou diminuindo o tempo necessário para 

vencê-las. 

Mas antes de iniciar o programa, cabe oferecer um atalho para as pessoas 

que não querem ficar utilizando conteúdos dispersos em vários materiais: se eu 

fosse (e vou) manter um programa de cordas, seja em escolas regulares ou 

especializadas, eu optaria pelo New directions for strings, e caso quisesse uma 

alternativa escolheria o Essential elements e numa opção distante o Sound 

innovations; faria a utilização destes métodos por inteiro, com alguma 

complementação de conteúdos multiculturais (no caso do Sound innovations 

haveriam mais complementações a serem feitas). Os dois métodos citados são 

excelentes tanto técnica como didaticamente, trazem conteúdos de literacia e 

teóricos adequados e têm uma resolução visual muito agradável e atraente para os 

alunos, o que facilita a compreensão dos exercícios e informações. Caso tivesse 

crianças muito pequenas, talvez eu optasse pelo String explorer, por conta do visual 

dos exploradores e também por trazer muito conteúdo multicultural. 

Em todas as opções escolhidas manteria, sem dúvidas, o método Da capo 

cordas como material de apoio, tanto para o desenvolvimento da criatividade e 

percepção, como por trazer um farto material de músicas brasileiras. 
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Finalmente, utilizaria o ASTA String curriculum para orientar minhas escolhas 

relativas às questões técnicas, às questões artísticas, às de percepção e às de 

criatividade. Embora seja em inglês, a maior parte das observações do manual são 

muito fáceis de serem entendidas e oferecem um passo a passo de grande utilidade 

para o professor.   

Os quadros a seguir, trazem propostas para os diversos conteúdos (técnicos, 

teóricos, rítmicos, de criatividade, de percepção, de literacia e multiculturais). O 

quadro 60, traz a proposta de organização para apresentação das notas nos seis 

níveis de ensino de instrumentos de cordas. O quadro 61, traz os conteúdos 

técnicos, teóricos e rítmicos, o quadro 62 apresenta os conteúdos de criatividade, 

percepção e musicalidade e o quadro 63, apresenta os conteúdos de 

multiculturalidade e literacia: 
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Quadro 60 – Proposta de conteúdos - Notas  

LEGENDA 1.º Passo                          2.º Passo                       3.º Passo  
 
 
 

NÍVEL 1 

   Violino      

    Viola        

Violoncelo     

Contrabaixo    

!

SI 

MI 

DÓ# RÉ 

FA# SOL 

MI 

LÁ 

RÉ 

SOL 

1 3 2 4 

2 1 3 

!

SI 

MI 

DÓ# RÉ 

FA# SOL 

DÓ 

LÁ 

RÉ 

SOL 

1 3 2 

6 5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

1 2 
3 4 

10 

!

SI 

MI 

DÓ# RÉ 

FA# SOL 

DÓ 

LÁ 

RÉ 

SOL 

1 4 3 

6 5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

1 2 
3 4 

10 

!

SI 

MI 

DÓ# 

FA# 

MI 

SOL 

RÉ 

LÁ 

1 4 

6 5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

1 

2 

3 4 

10 

DÓ 

FA 

! ! !
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NÍVEL 2 

Violino        

    Viola         

Violoncelo   

Contrabaixo     

!

FA# LÁ 

LÁ SÍ DÓ 

1 3 2 

6 

SI 

LÁ 

4 

5 4 

SOL# 

2 
1 

3 7 

8 9 

1 2 
3 4 

10 

!

RÉ FÁ 

LÁ SÍ DÓ 

1 3 2 

6 

4 

5 4 

MI 

2 
1 

3 7 

8 9 

1 2 
3 4 

10 

!

RÉ FÁ 

LÁ SÍ DÓ 

1 3 

6 

4 

5 4 

MI 

2 
1 

3 7 

8 9 

1 2 
3 4 

10 

!

SI DÓ 

FA# SOL# 

RÉ LÁ 

1 4 

6 5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

1 

2 

3 4 

10 

1 4 

III 

DÓ# 

2 

SOL 

1 2 

II 

4 
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NÍVEL 3 

Violino          

 Viola            

Violoncelo      

Contrabaixo    

!

1 3 2 

SOL 

6 

4 

RÉ 

5 4 2 
1 

3 

MI 

7 

8 

DÓ 

FÁ 

SIb 

9 

1 2 
3 4 

10 

!

1 3 2 

MIb 

6 

4 

RÉ 

5 4 2 
1 

3 

MI 

7 

8 

DÓ 

FÁ 

SIb 

9 

1 2 
3 4 

10 

SOL 

LÁ 

DÓ# 

SOL# 

!

3 1 

MIb 

6 

4 

RÉb 

5 4 2 
1 

3 

MIb 

7 

8 

DÓ 

FÁ 

SIb 

9 
10 

FÁ# 

LÁb 

SI 

1 

MUDANÇA!DA!1.ª!POSIÇÃO!!
PARA!POSIÇÃO!INTERMEDIÁRIA!

2 4 
ext. 

3 1 

1.ª!POSIÇÃO!

!

SOL 

1 4 

6 5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

1 2 
3 4 

10 

1 4 

III 

LÁ 

2 

LÁb
# 
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NÍVEL 4 

Violino            

    Viola        

Violoncelo     

Contrabaixo  

!

6 

FÁ 

SÍb 

Láb 

5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

Míb 

1 2 3 4 

10 

!

6 

RÉb 

SIb 

LÁb 

5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

MIb 

1 2 3 4 

10 

!

6 

RÉb 

SIb 

LÁb 

5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

MIb 

1 3 4 

10 

!

1 4 

6 5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

1 2 
3 4 

10 

LÁb
# 

FÁ 

SIb 

MIb 

SIb 
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NÍVEL 5 

Violino           

    Viola         

Violoncelo   

NÍVEL 6 Revisão dos conteúdos propostos nos níveis anteriores 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

 

 

!

1 

3 

2 

6 

4 

5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

1 2 

3 

III 

4 

10 

Síb 

Míb 

LÁb 

DÓ# 

Lá Si Dó 

Ré Mi Fá 

!

1 

3 

2 

6 

4 

5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

1 2 

3 

III 

4 

10 

FÁ# 

MIb RÉ MI FÁ 

SOL LÁ SIb 

!

1 3 

6 5 4 2 
1 

3 7 

8 9 

1 2 

4 

III 

4 

10 

RÉ MI FÁ 

SOL LÁ SIb 
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Quadro 61 – Proposta de conteúdos – Técnicos, teóricos e rítmicos  

 Conteúdos técnicos Conteúdos Teóricos Conteúdos 
Rítmicos 

NÍVEL 
1 

Denominação das partes do instrumento 

Pizzicato em posição de violão 

Estabelecer postura adequada, tanto em 
pé como sentado 

Pizzicato 

Colocação inicial dos dedos da mão 
esquerda 

Padrão inicial de dedilhado 

Preparação do arco 

Denominação das partes do arco 

Articulação arco  para cima e para baixo, 
com mudanças de direção 

Posição correta da empunhadura do arco 

Ângulo correto do arco a corda 

Détaché 

Movimentos laterais de dedos da mão 
esquerda (definir padrões de distância de 

tom e semitom) 

Movimentos verticais  
(definir padrões de pressão para as diversas 
cordas, domínio da técnica da mão esquerda 
ajustando peso e pressão do polegar e dos 

dedos sobre o espelho) 

Escala de Ré maior 

Ordenação das notas 

Pentagrama 

Compasso 

Barra de compasso 

Barra dupla/final 

Fórmula de compasso 
simples 

Claves (respectivas 
para cada instrumento) 

Acidentes (#, b, ♮) 

Andamentos 

Linhas suplementares  

Tom e semitom 

 

  

 
4/4 

3/4 

 

 
2/4 

 
 

 

NÍVEL 
2 

Martelé/Marcato 

Diferentes padrões de dedilhado  

Staccato legato 

Retomada do arco 

Dinâmica e sonoridade relacionadas com 
controle de peso, velocidade e ponto de 

contato do arco na corda 

Legato 

Ligadura de arco curta (2 notas) 

Acentos 

Escala de Sol maior 

 

Sinais de repetição 

Acento 

Cromatismo 

Enarmonia 

Fermata 

Ritardando e 
Rallentando 

Cesura 

Crescendo e 
decrescendo 

 

 

 

 
Ligadura 
de tempo 
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NÍVEL 
3 

Pizzicato de mão esquerda 

Staccato  

Spiccato 

Ligadura de arco com 3 notas ou mais  

Mudança de posição para contrabaixo  
(2.ª posição) 

Extensões e dedos baixos 

Escala de Lá maior 

Escala de Dó maior 

Escala de La menor (natural) 

Ré dórico 

Acidentes fixos e 
ocorrentes 

Anacruse 

Ordem dos # e b 

Armadura de clave 

Construção da escala 
maior 

Cantabile 

Anacruse 

C=4/4 

 

 

NÍVEL 
4 

Ampliação da técnica de dinâmica e 
sonoridade relacionadas com controle de 
peso, velocidade e ponto de contato do 

arco na corda 

Cordas duplas 

Portato 

Demais Padrões de dedilhado para mão 
esquerda 

Mudanças de posição para contrabaixo  
(3.ª posição) 

Meia posição 

Escala de Fá maior 

Escala de Mi menor (3 formas) 

Construção da escala 
menor 

Escala menor natural, 
harmônica e melódica 

Intervalos quantitativos 
e qualitativos 

Fórmulas de 
compassos compostos 

6/8 

 

 

 

 

 

NÍVEL 
5 

Trêmolo 

Vibrato 

Harmônicos 

Glissandos 

Exercícios preparatórios para Mudança 
de posição (3.ª posição, exceto 

contrabaixo) 

Escala de Sib maior 

Escala de Ré menor (3 formas) 

Dó lídio-mixolídio 

Formação das tríades 
(+, -, aum, dim.) 

Círculo das quintas 

Tons vizinhos 

Inversão de tríades 

 

 
Síncopa 

 

NÍVEL 
6 

Revisão dos conteúdos propostos nos níveis 
anteriores 

Revisão dos conteúdos 
propostos nos níveis 

anteriores 

Revisão dos 
conteúdos 
propostos 
nos níveis 
anteriores 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

w         h           q             e          x 

w         h           q             e          x 
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Quadro 62 – Proposta de conteúdos de criatividade, percepção e musicalidade 

 Conteúdos de Criatividade e percepção Conteúdos de musicalidade 

NÍVEL 1 Reproduzir (cantar ou tocar) padrões 
tonais simples 

Identificar similaridade de padrões 
melódicos 

Associar corretamente as palavras alto e 
baixo às alturas correspondentes 

Improvisar padrões melódicos dentro do 
tetracorde 

Manter pulsação firme, enquanto canta, 
solfeja ou toca padrões rítmicos 

Tocar padrões rítmicos que contenham 
pausas 

Tocar improvisações com apenas uma ou 
duas notas, com acompanhamento da 

classe  

Tocar e entender símbolos e notação 
musical 

Ajustar a afinação com o grupo 

Imitar padrões rítmicos e melódicos 
simples 

Tocar com articulações 
correspondentes ao nível 
básico da técnica da mão 

direita 

Formar frases com variações 
dinâmicas simples 

Imitar padrões ritmicos em 
velocidades variadas, segundo 

a regência do maestro 

NÍVEL 2 Identificar corretamente a direção de uma 
melodia 

Improvisar padrões melódicos dentro do 
tetracorde 

Manter pulsação firme, enquanto canta, 
solfeja ou toca padrões rítmicos 

Demonstrar capacidade de pulsação e 
ritmo para tocar em conjunto com o grupo 

Transmitir (ensinar) frases rítmicas por 
meio de perguntas-respostas 

Aprimorar a qualidade do som, 
executando tensão correta do 
arco, movimentos adequados 

do braço, pulso e cotovelo  

Tocar com articulações 
correspondentes ao nível 
básico da técnica da mão 

direita 

Produzir um som equilibrado 
em todas as cordas (controle 

da pressão do arco), tocar 
dinâmicas básicas 

Ter capacidade para manter o 
padrão de arco do grupo 

NÍVEL 3 Tocar padrões rítmicos que contenham 
ligaduras 

Ajustar a afinação com o grupo 

Compor pequenas peças, ou parte de 
peças 

Improvisar padrões melódicos utilizando 

Alterar o timbre do instrumento 
modificando a técnica do arco 

Utilizar contrastes de dinâmica 
(f, p) e executar crescendo e 

decrescendo 

Demonstrar compreensão 
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notas compreendidas numa oitava para executar equalização 
apropriada entre melodia e 

acompanhamento 

NÍVEL 4 Tocar padrões rítmicos que contenham 
anacruses/contratempos 

Criar padrões rítmicos a partir dos sons do 
ambiente e da fala, e relacioná-los com os 

movimentos do arco 

“Tirar” músicas de ouvido 

Imitar padrões rítmicos e melódicos 
complexos 

Formar frases com variações 
dinâmicas avançadas 

Executar músicas de estilos 
diversos 

Tocar com articulações 
correspondentes ao nível 
básico da técnica da mão 

direita 

NÍVEL 5  Improvisar padrões rítmicos contendo 
pausas, ligaduras, anacruses e 

contratempos 

Utilizar os micro-afinadores do 
instrumento para afinar as cordas a partir 

de uma referência externa 

Compor peças dentro de seu nível de 
proficiência 

Alterar o timbre do instrumento 
modificando a técnica do arco, 

nível avançado 

Capacidade de identificar, 
descrever e comparar distintas 

características de 
compositores e estilos 

NÍVEL 6 Reproduzir, em seu instrumento, os sons 
do ambiente 

Reger um ensaio e dominar os sinais 
básicos de regência 

Imitar padrões rítmicos e melódicos 
complexos 

Improvisar utilizando padrões rítmicos e 
melódicos complexos 

Demonstrar refinamento no 
controle do arco, 

desenvolvendo a capacidade 
de variar os níveis de dinâmica 

Avaliar performances 
individuais e em grupo, a partir 

de critérios estabelecidos 

Descrever preferencias 
pessoais na audição e na 

performance em grupo 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Os conteúdos multiculturais e de literacia apresentados a seguir não foram 

divididos por níveis, à exceção de algumas formas mais complexas, como a forma 

sonata, estes elementos são compreensíveis à maioria das pessoas que tenham 

uma idade mínima; e mesmo para crianças pequenas, a compreensão dependerá da 

maneira de transmitir as informações, mais do que a profundidade do conteúdo. 

Sendo assim os assuntos serão apenas relacionados como sugestões, existem 
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muitas outras possibilidades e a escolha por um ou outro assunto vai depender da 

classe e, principalmente, das escolhas e preferências do professor. 

Quadro 63 – Proposta de conteúdos de literacia e multiculturais184 

Conteúdos de Literacia Conteúdos Multiculturais 

Beethoven 

Camargo Guarnieri 

Cânone 

Conceito de acompanhamento 

Conceito de harmonia/melodia 

Conceito de movimento 

Conceito de tema 

Conhecimento das características físicas 
dos instrumentos e do arco 

Conhecimento de algumas 
transformações pelas quais passaram as 

grafias musicais ao longo da história 

Dvorák 

Forma concerto 

Forma minueto 

Formas musicais básicas (AB, ABA, 
Rondó) 

Haendel 

História do arco e do arco moderno 

História dos instrumentos de arco 

Identificação da transformação dos 
sistemas musicais (modal, tonal, serial), 

ao longo da história e em diferentes 
grupos e etnias 

Investigação da contribuição de 
compositores e intérpretes para a 
transformação histórica da música 
correlações com outras áreas do 

conhecimento e contextualizações com 
aspectos histórico-geográficos, bem como 
conhecimento de suas vidas e importância 

Blues 

Canções das culturas tradicionais 
brasileiras 

Canções de roda do Brasil 

Conhecimento e adoção de atitudes de 
respeito diante das músicas produzidas 

por diferentes culturas, povos, 
sociedades, etnias, na 

contemporaneidade e nas várias épocas, 
analisando usos, funções e valores!

Considerações e comparações sobre usos 
e funções da música no cotidiano 

Desenvolver maior sensibilidade e 
consciência estético-crítica diante do meio 

ambiente sonoro, trabalhando com 
paisagens sonoras de diferentes tempos e 

espaços 

Discutir e refletir sobre as preferências 
musicais e influências do contexto 

sociocultural, conhecendo usos e funções 
da música em épocas e sociedades 

distintas, percebendo as participações 
diferenciadas de gênero, minorias e etnias 

Interpretar e apreciar músicas do próprio 
meio sociocultural, as nacionais e as 
internacionais, que fazem parte do 

conhecimento musical, construído pela 
humanidade no decorrer de sua história e 

nos diferentes espaços geográficos 

Negro Spiritual 

Percepção, identificação e comparação de 
músicas de culturas brasileiras, 

observando e analisando características 
melódicas, rítmicas, dos instrumentos, das 

vozes, formas de articular os sons, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 É importante observar que além dos conteúdos dos métodos, algumas sugestões foram colhidas 

nos PCN. 
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de respectivas obras 

J. Maurício Nunes Garcia 

J.S. Bach 

Linha de tempo da história da música 
brasileira 

Linha de tempo período barroco 

Linha de tempo período clássico 

Marcas de ensaio 

Purcell 

Tema e variações 

Ter capacidade para identificar, descrever 
e comparar distintas características de 
compositores e estilos de um repertório 

selecionado 

Villa Lobos 

Vivaldi 

interpretações e sonoridades 

Reflexões e discussões sobre a origem, 
transformações e características de 

diferentes estilos da música brasileira 

 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

 

 



CAPÍTULO VI 
 

VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE ENTRE A PROPOSTA 
DIDÁTICA DE EDUCAÇÃO MUSICAL POR MEIO DE 
INSTRUMENTOS DE CORDAS E OS PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS 
 

6.1 Pequeno histórico sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

Segundo a Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997a) a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Federal n. 

9.394) consolida e amplia o dever do poder público para com a educação em geral e 

em particular para com o ensino fundamental: 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem um referencial de 
qualidade para a educação no Ensino Fundamental em todo o país. 
Sua função é orientar e garantir a coerência dos investimentos no 
sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e 
recomendações, subsidiando a participação de técnicos e 
professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram 
mais isolados, com menor contato com a produção pedagógica atual 
(BRASIL, 1997a, p. 13). 

O livro ainda destaca o caráter flexível da proposta e a importância do 

estabelecimento de uma referência curricular comum para todo o país, medida que 

fortalece a unidade nacional, mas ao mesmo tempo, respeita as diferenças culturais 

e a diversidade encontrada nos variados territórios brasileiros. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem o primeiro nível de 
concretização curricular. São referência para o ensino fundamental; 
estabelecem uma meta educacional para a qual devem convergir as 
ações políticas do Ministério da Educação e do Desporto, tais como 
os projetos ligados à sua competência na formação inicial e 
continuada de professores, à análise e compra de livros e outros 
materiais didáticos e à avaliação nacional. Tem como função 
subsidiar a elaboração ou a revisão curricular dos Estados e 
Municípios, dialogando com as propostas e experiências já 
existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das escolas 
e a elaboração de projetos educativos, assim como servir de material 
de reflexão para a prática de professores (ibid., p. 29). 
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Esta flexibilidade é o ponto-chave para a questão do ensino coletivo de 

instrumentos musicais, e o que se vislumbra é que cada escola desenvolva projetos 

personalizados que atendam às especificidades locais e ao mesmo tempo respeitem 

as propostas dos PCN:  

A escola, na perspectiva de construção de cidadania, precisa 
assumir a valorização da cultura de sua própria comunidade e, ao 
mesmo tempo, buscar ultrapassar seus limites, propiciando às 
crianças pertencentes aos diferentes grupos sociais o acesso ao 
saber, tanto no que diz respeito aos conhecimentos socialmente 
relevantes da cultura brasileira no âmbito nacional e regional como 
no que faz parte do patrimônio universal da humanidade (BRASIL, 
1997a, p. 34). 

Dentro destes princípios é que as escolas devem trabalhar, juntamente com 

os alunos, na construção do conhecimento e no desenvolvimento da compreensão e 

percepção do mundo onde estão: 

No contexto da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais se 
concebe a educação escolar como uma prática que tem a 
possibilidade de criar condições para que todos os alunos 
desenvolvam suas capacidades e aprendam os conteúdos 
necessários para construir instrumentos de compreensão da 
realidade e de participação em relações sociais, políticas e culturais 
diversificadas e cada vez mais amplas, condições estas 
fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma 
sociedade democrática e não excludente (ibid., p. 33).  

Neste aprendizado está o desenvolvimento das capacidades cognitivas, 

sociais, afetivas, motoras e éticas: “Esta aprendizagem é exercida com o aporte 

pessoal de cada um, o que explica por que, a partir dos mesmos saberes, há 

sempre lugar para a construção de uma infinidade de significados, e não a 

uniformidade destes” (ibid., p. 33). 

A Introdução aos PCN ainda destaca a importância dos bens culturais na vida 

dos alunos, afirmando que as escolas brasileiras, para realizarem efetivamente sua 

função social, precisam possibilitar o cultivo de bens culturais e sociais, 
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considerando expectativas e necessidades de todos os envolvidos no processo 

educacional.   

Embora os PCN tratem especificamente de cada área, a busca é pela 

interdisciplinaridade, integrando os assuntos com uma abordagem transversal que 

inclui temas como ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade 

cultural. 

Interessa à tese a adoção da escolaridade em ciclos, pois o objetivo é que a 

sistematização e a proposta de conteúdos musicais, resultado deste trabalho, sejam 

aplicadas em três ou mais níveis, prática que conflui com a estruturação em ciclos: 

“Embora a organização da escola seja estruturada em anos letivos, é importante 

uma perspectiva pedagógica em que a vida escolar e o currículo possam ser 

assumidos e trabalhados em dimensões de tempo mais flexíveis” (BRASIL, 1997a, 

p. 43). 

O quadro 64, a seguir, apresenta os objetivos gerais do ensino fundamental, 

listados nos Parâmetros Curriculares Nacionais: 

Quadro 64 – Objetivos do Ensino Fundamental, listados nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais 

Compreender a cidadania como participação social e política, assim como 

exercício de direito e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, 

atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro 

e exigindo para si o mesmo respeito. 

Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes 

situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 

decisões coletivas. 

Conhecer características fundamentais do Brasil nas dimensões sociais, materiais 

e culturais como meio para construir progressivamente a noção de identidade 

nacional e pessoal e o sentimento de pertinência ao País. 
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Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem 

como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra 

qualquer discriminação baseada em diferenças culturais, de classe social, de 

crenças, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. 

Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente 

para a melhoria do meio ambiente. 

Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança 

em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação 

pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na busca de 

conhecimento e no exercício da cidadania. 

Conhecer e cuidar do próprio corpo, valorizando e adotando hábitos saudáveis 

como um dos aspectos básicos da qualidade de vida e agindo com 

responsabilidade em relação à sua saúde e à saúde coletiva. 

Utilizar as diferentes linguagens — verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal 

— como meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 

usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 

diferentes intenções e situações de comunicação. 

Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir 

e construir conhecimentos. 

Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, 

utilizando para isso o pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade 

de análise crítica, selecionando procedimentos e verificando sua adequação. 

FONTE: BRASIL (1997a) 

 

 

 

 



! 449!

6.2 Os PCN de Artes  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais, da primeira à quarta série194, voltados 

especificamente para a área das Artes reforçam as constatações verificadas na 

fundamentação teórica quanto à importância do ensino de Artes (em especial da 

música) para dar sentido à experiência humana, por meio do desenvolvimento da 

criatividade, sensibilidade, percepção e imaginação. Também o multiculturalismo 

tem papel importante nos PCN de Artes, pois permite que o aluno compreenda a 

relatividade dos valores enraizados nos seus modos de pensar e agir:  

A arte de cada cultura revela o modo de perceber, sentir e articular 
significados e valores que governam os diferentes tipos de relações 
entre os indivíduos na sociedade. A arte solicita a visão, a escuta e 
os demais sentidos como portas de entrada para uma compreensão 
mais significativa das questões sociais. Esta forma de comunicação 
é rápida e eficaz, pois atinge o interlocutor por meio de uma síntese 
ausente na explicação dos fatos (BRASIL, 1997b, p. 19).   

Os PCN de Artes chamam atenção para o descompasso que existe entre a 

produção teórica, com trajeto repleto de perguntas e formulações, e o acesso 

deficiente dos professores a essa produção; problema potencializado pela 

fragilidade da formação destes profissionais; dificuldade de acesso a livros e 

pesquisas e, especialmente, pelas visões preconcebidas que: “[…] reduzem a 

atividade artística na escola a um verniz de superfície, que visa às comemorações 

de datas cívicas e enfeitar o cotidiano escolar” (ibid., p. 25). 

Este processo gera um círculo vicioso:  

[…] no qual um sistema extremamente precário de formação [de 
professores] reforça o espaço pouco definido da área com relação às 
outras disciplinas do currículo escolar. Sem uma consciência clara de 
sua função e sem uma fundamentação consistente de arte como 
área de conhecimento com conteúdos específicos, os professores 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 Primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental (Fundamental I). 
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não conseguem formular um quadro de referências conceituais e 
metodológicas para alicerçar a sua ação pedagógica […] (BRASIL, 
1997b, p. 26). 

O trabalho reforça ainda a necessidade urgente de formular novos 

paradigmas que evitem a oposição entre arte e ciência, com o intuito de fazer frente 

às transformações políticas, sociais e tecnológicas anunciadas para o século XXI, 

pois a busca é por um ensino criativo que integre as aprendizagens racionais e 

estéticas e que: “poderá contribuir para o exercício conjunto complementar da razão 

e do sonho no qual conhecer é também maravilhar-se, divertir-se, brincar com o 

desconhecido, arriscar hipóteses ousadas, trabalhar duro, esforçar-se e alegrar-se 

com descobertas” (ibid., p. 27) . 

Os PCN de Artes propõem o conhecimento artístico colocado como 

experiência estética e delimitado como fenômeno das culturas, como parte da 

História e como estrutura formal, envolvendo a experiência de produzir formas 

artísticas por meio de ações criadoras, utilizando recursos e habilidades pessoais, 

pesquisa de materiais e técnicas, informações e qualidades perceptivas e 

imaginativas e a capacidade de refletir sobre a arte como objeto de conhecimento, 

onde importa o contexto em que o trabalho artístico foi realizado. 

A arte é um modo privilegiado de conhecimento e aproximação entre 
indivíduos de culturas distintas, pois favorece o reconhecimento de 
semelhanças e diferenças expressas nos produtos artísticos e 
concepções estéticas, num plano que vai além do discurso verbal: 
uma criança da cidade, ao observar uma dança indígena, estabelece 
um contato com o índio que pode revelar mais sobre o valor e a 
extensão de seu universo do que uma explanação sobre a função do 
rito nas comunidades indígenas. E vice-versa (ibid., p. 33). 

Certamente o papel do professor, na contextualização deste processo, é de 

fundamental importância, para que a experiência apresentada seja assimilada da 

melhor maneira possível: 



! 451!

Assim, aprender com sentido e prazer está associado à 
compreensão mais clara daquilo que é ensinado. Para tanto, os 
conteúdos da arte não podem ser banalizados, mas devem ser 
ensinados por meio de situações e/ou propostas que alcancem os 
modos de aprender do aluno e garantam a participação de cada um 
dentro da sala de aula (BRASIL, 1997b, p. 35). 

Já os Parâmetros Curriculares Nacionais do terceiro e quarto ciclos do ensino 

fundamental195 destacam que no processo de ensino e aprendizagem deve-se levar 

em conta três eixos norteadores: produção, apreciação e contextualização. Neste 

sentido, aproximam-se bastante das propostas dos educadores musicais, que 

sugerem diversas atividades dentro de uma proposta didática: 

Cabe ressaltar que as relações de ensino e aprendizagem de Arte 
não acontecem no vazio, mas sempre se ligam a determinado 
espaço cultural, tempo histórico e a condições particulares que 
envolvem aspectos sociais, ambientais, econômicos, culturais, 
etários (BRASIL, 1998, p. 49). 

Outro ponto de confluência entre as propostas listadas na fundamentação 

teórica e os PCN é a questão da diversidade cultural, ou multiculturalismo; o livro 

que traz as propostas para os terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental reforça 

a importância das artes na compreensão dos problemas presentes na sociedade de 

nossos dias: 

As manifestações artísticas são exemplos vivos da diversidade 
cultural dos povos e expressam a riqueza criadora dos artistas de 
todos os tempos e lugares. Em contato com essas produções, o 
estudante pode exercitar suas capacidades cognitivas, sensitivas, 
afetivas e imaginativas, organizadas em torno da aprendizagem 
artística e estética. Ao mesmo tempo, seu corpo se movimenta, suas 
mãos e olhos adquirem habilidades, o ouvido e a palavra se 
aprimoram, quando desenvolve atividades em que relações 
interpessoais perpassam o convívio social o tempo todo. Muitos 
trabalhos de arte expressam questões humanas fundamentais: falam 
de problemas sociais e políticos, de relações humanas, de sonhos, 
medos, perguntas e inquietações dos artistas, documentam fatos 
históricos, manifestações culturais particulares e assim por diante 
(ibid., p. 37). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195 Fundamental II. 
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Como podemos ver, o discurso do livro é muito semelhante ao dos autores 

listados na fundamentação teórica, em especial David Elliot e Joel Barbosa. O 

consenso está na possibilidade de que o ensino de Artes, concebido dentro do 

pensamento complexo e dentro do multiculturalismo, aberto e contextualizado, 

ofereça subsídios para uma formação rica e diversificada, que possibilite aos alunos 

um pensamento crítico e bem-fundamentado. 

  A ideia de “aprender” do PCN de Artes nos remete também aos textos da 

fundamentação teórica, que dizem que aprender é desenvolver progressivamente 

um percurso de criação pessoal cultivado por meio das interações que o aluno 

realiza no ambiente natural e sociocultural: 

Com pessoas que trazem informações para o processo de 
aprendizagem (outros alunos, professores, artistas, especialistas); 
com obras de arte (acervos, mostras, apresentações, espetáculos); 
com motivações próprias e do entorno natural; com fontes de 
informação e comunicação (reproduções, textos, vídeos, gravações, 
rádio, televisão, discos, internet); com os próprios trabalhos e dos 
colegas (BRASIL, 1998, p. 44). 

O quadro 65, a seguir, apresenta os objetivos gerais para a música dos 

terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental, listados nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Por uma questão de praticidade não serão utilizados os conteúdos e 

objetivos apresentados no primeiro e segundo ciclos, pois tais assuntos são 

repetidos, ampliados e desenvolvidos nos ciclos posteriores (terceiro e quarto). 

Desse modo, os conteúdos do primeiro e segundo ciclos que são incorporados, nos 

próprios PCN, aos do terceiro e quartos ciclos, não serão apresentados na listagem 

que segue, nem estudados na análise da compatibilidade entre as propostas do 

ensino coletivo de instrumentos de cordas e os objetivos e os conteúdos dos PCN 

(item 6.3): 
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Quadro 65 – Música: objetivos gerais 

Alcançar progressivo desenvolvimento musical, rítmico, melódico, harmônico, tímbrico, 

nos processos de improvisar, compor, interpretar e apreciar. 

Desenvolver a percepção auditiva e memória musical, criando, interpretando e 

apreciando músicas em um ou mais sistemas musicais, como: modal, tonal e outros. 

Pesquisar, explorar, improvisar, compor e interpretar sons de diversas naturezas e 

procedências, desenvolvendo autoconfiança, senso estético crítico, concentração, 

capacidade de análise e síntese, trabalho em equipe com diálogo, respeito e 

cooperação. 

Fazer uso de formas de registro sonoro, convencionais ou não, na grafia e leitura de 

produções musicais próprias ou de outros, utilizando algum instrumento musical, vozes 

e/ou sons os mais diversos, desenvolvendo variadas maneiras de comunicação. 

Utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e comunicação musicais, empregando 

conhecimentos de técnica vocal adequados à faixa etária (tessituras, questões de muda 

vocal, etc.) 

Interpretar e apreciar músicas do próprio meio sociocultural e as nacionais e 

internacionais, que fazem parte do conhecimento musical, construído pela humanidade 

no decorrer de sua história e nos diferentes espaços geográficos, estabelecendo inter-

relações com as outras modalidades artísticas e as demais áreas do conhecimento. 

Conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito diante da variedade de manifestações 

musicais e analisar as interpenetrações que se dão contemporaneamente entre elas, 

refletindo sobre suas perspectivas e valores. 

Valorizar as diversas culturas musicais, especialmente as brasileiras, estabelecendo 

relações entre a música produzida na escola, as veiculadas pelas mídias e as que são 

produzidas individualmente e/ou por grupos musicais da localidade e região; bem como 

procurar a participação em eventos musicais de cultura popular, shows, concertos, 

festivais, apresentações musicais diversas, buscando enriquecer suas criações, 

interpretações musicais e momentos de apreciação musical. 

Discutir e refletir sobre as preferências musicais e influências do contexto sociocultural, 

conhecendo usos e funções da música em épocas e sociedades distintas, percebendo 

as participações diferenciadas de gênero, minorias e etnias. 

Desenvolver maior sensibilidade e consciência estético-crítica diante do meio ambiente 

sonoro, trabalhando com “paisagens sonoras” de diferentes tempos e espaços, 

utilizando conhecimentos de ecologia acústica. 
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Refletir e discutir os múltiplos aspectos das relações comunicacionais dos alunos com a 

música produzida pelos meios tecnológicos contemporâneos (que trazem novos 

paradigmas perceptivos e novas relações de tempo/espaço), bem como o mercado 

cultural (indústria de produção, distribuição e formas de consumo). 

Adquirir conhecimento sobre profissões e profissionais da área de atuação e 

características de trabalho. 

FONTE: BRASIL (1998, p. 81-2). 

Os PCN de terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental também trazem 

outros conteúdos de música a serem abordados.  

Aqui, eles estão listados nos quadros 66, 67 e 68, a seguir: 

Quadro 66 – Conteúdos de música - Expressão e comunicação em música: 
improvisação, composição e interpretação 

Improvisações, composições e interpretações utilizando um ou mais sistemas musicais: 

modal, tonal e outros, assim como procedimentos aleatórios, desenvolvendo a 

percepção auditiva, a imaginação, a sensibilidade e memória musicais e a dimensão 

estética e artística. 

Percepção e utilização dos elementos da linguagem musical (som, duração, timbre, 

textura, dinâmica, forma, etc.) em processos pessoais e grupais de improvisação, 

composição e interpretação, respeitando a produção própria e a dos colegas. 

Experimentação, improvisação e composição a partir de propostas da própria 

linguagem musical (sons, melodias, ritmos, estilo, formas); de propostas referentes a 

paisagens sonoras de distintos espaços geográficos (bairros, ruas, cidades), épocas 

históricas (estação de trem da época da “Maria Fumaça”, sonoridades das ruas); de 

propostas relativas à percepção visual, tátil; de propostas relativas a ideias e 

sentimentos próprios e ao meio sociocultural, como as festas populares. 

Audição, experimentação, escolha e exploração de sons de inúmeras procedências, 

vocais e/ou instrumentais, de timbres diversos, ruídos, produzidos por materiais e 

equipamentos diversos, acústicos e/ou elétricos e/ou eletrônicos, empregando-os de 

modo individual e/ou coletivo em criações e interpretações. 

Construção de instrumentos musicais convencionais (dos mais simples) e não-

convencionais a partir da pesquisa de diversos meios, materiais, e de conhecimentos 

elementares de ciências físicas e biológicas aplicadas à música. 
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Elaboração e leitura de trechos simples de música grafados de modo convencional 

e/ou não-convencional, que registrem: altura, duração, intensidade, timbre, textura e 

silêncio, procurando desenvolver a leitura musical e valorizar processos pessoais e 

grupais. 

Criação a partir do aprendizado de instrumentos, do canto, de materiais sonoros 

diversos e da utilização do corpo como instrumento, procurando o domínio de 

conteúdos da linguagem musical. 

Formação de habilidades específicas para a escuta e o fazer musical: improvisando, 

compondo e interpretando e cuidando do desenvolvimento da memória musical. 

Improvisação, composição e interpretação com instrumentos musicais, tais como flauta, 

percussão etc., e/ou vozes (observando tessitura e questão de muda vocal) fazendo 

uso de técnicas instrumental e vocal básicas, participando de conjuntos instrumentais 

e/ou vocais, desenvolvendo autoconfiança, senso crítico e atitude de cooperação. 

Interpretação, acompanhamento, recriação, arranjos de músicas do meio sociocultural, 

e do patrimônio musical construído pela humanidade nos diferentes espaços 

geográficos, épocas, povos, culturas e etnias, tocando e/ou cantando individualmente 

e/ou em grupo (banda, canto coral e outros), construindo relações de respeito e 

diálogo. 

Arranjos, acompanhamentos, interpretações de músicas das culturas populares 

brasileiras, utilizando padrões rítmicos, melódicos, formas harmônicas e demais 

elementos que as caracterizam. 

Criação e interpretação de jingles, trilha sonora, arranjos, músicas do cotidiano e as 

referentes aos movimentos musicais atuais com os quais os jovens se identificam. 

FONTE: BRASIL (1998, p. 82-4). 

Quadro 67 – Conteúdos de música - Apreciação significativa em música: escuta, 
envolvimento e compreensão da linguagem musical 

Manifestações pessoais de ideias e sentimentos sugeridos pela escuta musical, levando 

em conta o imaginário em momentos de fruição. 

Percepção, identificação, comparação, análise de músicas e experiências musicais 

diversas, quanto aos elementos da linguagem musical: estilo, forma, motivo, andamento, 

textura, timbre, dinâmica, em momentos de apreciação musical, utilizando vocabulário 

musical adequado. 

Audição, comparação, apreciação e discussão de obras que apresentam concepções 
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estéticas musicais diferenciadas, em dois ou mais sistemas, tais como: modal, tonal, 

serial e outros, bem como as de procedimento aleatório. 

Apreciação de músicas do próprio meio sociocultural, nacionais e internacionais, que 

fazem parte do conhecimento musical construído pela humanidade no decorrer dos 

tempos e nos diferentes espaços geográficos, estabelecendo inter-relações com as 

outras modalidades artísticas e com as demais áreas do conhecimento. 

Audição de músicas brasileiras de várias vertentes, considerações e análises sobre 

diálogos e influências que hoje se estabelecem entre elas e as músicas internacionais, 

realizando reflexões sobre respectivas estéticas. 

Participação, sempre que possível, em apresentações ao vivo de músicas regionais, 

nacionais e internacionais, músicas da cultura popular, étnicas, do meio sociocultural, 

incluindo fruição e apreciação. 

Discussões sobre músicas próprias e/ou de seu grupo sociocultural, apreciando-as, 

observando semelhanças e diferenças, características e influências recebidas, 

desenvolvendo o espírito crítico. 

Percepção, identificação e comparação de músicas de culturas brasileiras, observando e 

analisando características melódicas, rítmicas, dos instrumentos, das vozes, formas de 

articular os sons, interpretações, sonoridades, etc.  

Considerações e comparações sobre usos e funções da música no cotidiano, 

manifestações de opiniões próprias e discussões grupais sobre estéticas e preferências 

por determinadas músicas e estilos, explicitando pontos de vista, discutindo critérios 

utilizados, observando influências culturais nas participações diferenciadas de gênero, 

minorias e etnias. 

Reflexões sobre os efeitos causados na audição, no temperamento, na saúde das 

pessoas, na qualidade de vida, pelos hábitos de utilização de volume alto nos aparelhos 

de som e pela poluição sonora do mundo contemporâneo, discutindo sobre prevenção, 

cuidados e modificações necessárias nas atividades cotidianas. 

Discussões e reflexões sobre a música que o aluno consome, tendo em vista o mercado 

cultural (indústria de produção, distribuição e formas de consumo), a globalização, a 

formação de seu gosto, a cultura das mídias. 

Identificação e descrição de funções desempenhadas por músicos: cantor, regente, 

compositor de jingles para comerciais, guitarrista de uma banda de rock, etc.; e 

encontros com músicos e grupos musicais da localidade e região, discutindo 

interpretações, expressividade, técnicas e mercado de trabalho. 

FONTE: BRASIL (1998, p. 84-5). 
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Quadro 68 – Conteúdos de música - Compreensão da música como produto cultural e 
histórico 

Identificação da transformação dos sistemas musicais (modal, tonal, serial), ao longo 

da história e em diferentes grupos e etnias, e sua relação com a história da 

humanidade. 

Conhecimento de algumas transformações pelas quais passaram as grafias musicais 

ao longo da história e respectivas modificações pelas quais passou a linguagem 

musical. 

Identificação e caracterização de obras e estilos musicais de distintas culturas, 

relacionando-os com as épocas em que foram compostas. 

Pesquisa, reflexões e discussões sobre a origem, transformações e características de 

diferentes estilos da música brasileira. 

Conhecimento e adoção de atitudes de respeito diante das músicas produzidas por 

diferentes culturas, povos, sociedades, etnias, na contemporaneidade e nas várias 

épocas, analisando usos, funções, valores e estabelecendo relações entre elas. 

Discussão de características e aspectos de músicas do cotidiano, do meio 

sociocultural, nacionais e internacionais, observando apropriações e reelaborações que 

têm acontecido no decorrer dos tempos. 

Investigação da contribuição de compositores e intérpretes para a transformação 

histórica da música e para a cultura musical da época, correlações com outras áreas do 

conhecimento e contextualizações com aspectos histórico-geográficos, bem como 

conhecimento de suas vidas e importância de respectivas obras. 

Reflexão, discussão e posicionamento crítico sobre a discriminação de gênero, etnia e 

minorias, na prática da interpretação e criação musicais em diferentes culturas e etnias, 

em diversos tempos históricos. 

Contextualização no tempo e no espaço das paisagens sonoras de diversos meio 

ambientes, reflexão e posicionamento sobre as causas e consequências da qualidade 

atual de nosso ambiente sonoro, projetando transformações desejáveis. 

Discussão sobre a transformação de valores, costumes, hábitos e gosto musical, com 

os avanços da música eletrônica (nos processos desenvolvidos no âmbito popular ou 

de erudição) nessas últimas décadas e possíveis razões que têm influenciado essas 

transformações. 

Contatos com formas de registro e preservação (discos, partituras, fitas sonoras, etc.), 

informação e comunicação musicais presentes em bibliotecas e midiatecas da cidade, 

região e conhecimento sobre possibilidades de utilização. 
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Comparação e compreensão do valor e função da música de diferentes povos e 

épocas, e possibilidades de trabalho que ela tem oferecido. 

FONTE: BRASIL (1998, p. 85-6). 

6.3 Análise da compatibilidade entre as propostas do ensino coletivo de 
instrumentos de cordas e os objetivos e os conteúdos dos PCN 

Finalizando este trabalho foi feita uma análise para verificar se, verificar como, 

e em que medida as propostas do ensino coletivo de instrumentos musicais, 

conforme com as concepções da filosofia praxial, atendem aos objetivos e aos 

conteúdos dos PCN. 

Mais uma vez, faz-se necessário lembrar que, embora embasada pelas 

análises e estudos realizados até aqui, as opiniões apresentadas são 

necessariamente as do pesquisador. Mesmo assim, pode ser possível considerar 

que, após o exame atencioso das argumentações e do trabalho realizado, uma 

opinião contrária dificilmente iria conseguir contestar totalmente os resultados 

obtidos. 

Na análise, foram relacionados novamente, um a um, os objetivos e os 

conteúdos dos PCN para terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental 196 , 

apresentados anteriormente neste capítulo. Estes dados foram analisados, 

confrontados e relacionados com as propostas e conteúdos oferecidos pelo ensino 

coletivo de instrumentos de cordas e pela filosofia praxial, para que, assim, fosse 

possível afirmar e justificar a viabilidade, ou não, desse tipo de ensino, no pleno 

atendimento das propostas educacionais brasileiras (PCN). É necessário observar 

que todos os objetivos e conteúdos incluídos separadamente nos quatro quadros 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196  Como informado anteriormente, os PCN do terceiro e quarto ciclos incorporam, ampliam e 

desenvolvem os conteúdos apresentados nos primeiros e segundos ciclos. 
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relacionados acima (65, 66, 67 e 68) foram unidos num único quadro 69, 

apresentado a seguir. Esse processo gerou repetições, quando este fato acontece 

elas são assinaladas na justificativa, como acontece por exemplo nos itens 13, 14 e 

15.  

Quadro 69 – Análise da compatibilidade entre as propostas do ensino coletivo de 
instrumentos de cordas e os conteúdos dos PCN. 

N.º Objetivo ou conteúdo a ser atendido Resultado das 

análises 

01 Alcançar progressivo desenvolvimento musical, rítmico, 

melódico, harmônico, tímbrico, nos processos de improvisar, 

compor, interpretar e apreciar. 

Atendido 

 Justificativa: A proposta do ensino coletivo de instrumentos de cordas procura não 

apenas desenvolver a capacidade técnica do aluno, para que ele possa executar 

um instrumento, mas ao mesmo tempo ampliar o sentido musical, rítmico, 

melódico, harmônico e tímbrico, oferecendo a possibilidade da realização dos 

processos de execução musical, improviso, apreciação e composição. 

02 Desenvolver a percepção auditiva e memória musical, criando, 

interpretando e apreciando músicas em um ou mais sistemas 

musicais, como: modal, tonal e outros. 

Atendido 

 Justificativa: O trabalho baseado na filosofia praxial, permite que os alunos façam 

música dentro de suas potencialidades. Com um instrumento na mão e com o 

direcionamento e apoio do professor, o aluno consegue desenvolver sua memória 

e percepção auditiva mais facilmente. Alguns dos diversos métodos analisados 

abordam o sistema modal, sendo que o sistema tonal é padrão em todos os 

métodos; no entanto, há carência de informações relacionadas a outros sistemas. 

Para suprir essa lacuna o professor deve ter em mente a necessidade de 

complementar as informações com outros materiais.  

03 Pesquisar, explorar, improvisar, compor e interpretar sons de 

diversas naturezas e procedências, desenvolvendo 

autoconfiança, senso estético crítico, concentração, 

capacidade de análise e síntese, trabalho em equipe com 

diálogo, respeito e cooperação. 

Atendido 
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 Justificativa: Os trabalhos feitos dentro do ensino coletivo, apoiados pela filosofia 

praxial, fazem com que o aluno desenvolva a autoconfiança, o espírito crítico e a 

concentração. Como o processo é feito em equipe, cabe ao professor desenvolver 

o espírito de investigação e incentivar os alunos a explorarem os sons não apenas 

dos instrumentos. No geral, os métodos de ensino coletivo analisados, realizam 

intensa atividade buscando o desenvolvimento da criatividade dos alunos. Elliott 

(1995, p. 56) acredita que fazer música com competência, habilidade e proficiência 

permite ao músico-aluno (dentro de seu nível de desenvolvimento) alcançar um 

conhecimento que se manifesta na prática, e não apenas verbal ou teoricamente. 

Dessa forma, o saber musical está implícito no processo de tocar ou cantar.    

04 Fazer uso de formas de registro sonoro, convencionais ou 

não, na grafia e leitura de produções musicais próprias ou de 

outros, utilizando algum instrumento musical, vozes e/ou sons 

os mais diversos, desenvolvendo variadas maneiras de 

comunicação. 

Atendido 

 Justificativa: A utilização de instrumentos facilita a realização musical, mas é 

preciso que o professor atente à necessidade de cantar todos, ou grande parte 

dos exercícios, para que os alunos possam desenvolver a leitura e o solfejo. As 

atividades de composição podem ser especialmente indicadas para o atendimento 

da primeira parte do objetivo proposto, a notação musical (tradicional ou criada 

pelos alunos) utilizada nestes exercícios fará o atendimento do item. 

05 Utilizar e cuidar da voz como meio de expressão e 

comunicação musicais, empregando conhecimentos de 

técnica vocal adequados à faixa etária (tessituras, questões de 

muda vocal, etc.). 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: É importante que o professor trabalhe o canto, solfejando os 

exercícios, no entanto, como a proposta tem enfoque no instrumento, não se  pode 

considerar que este item tenha sido completamente atendido, o que não quer dizer 

que o professor esteja impedido de trabalhar este conteúdo com uma outra 

proposta que o atenda. 

06 Interpretar e apreciar músicas do próprio meio sociocultural e 

as nacionais e internacionais, que fazem parte do 

conhecimento musical, construído pela humanidade no 

decorrer de sua história e nos diferentes espaços geográficos, 

estabelecendo inter-relações com as outras modalidades 

Atendido 
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artísticas e as demais áreas do conhecimento. 

 Justificativa: O item pode ser plenamente atendido considerando o repertório 

trabalhado e desde que o professor tenha atenção para a questão da 

multiculturalidade. Também é importante que o professor contextualize o repertório 

e traga para a classe a música da comunidade e da região onde são realizadas as 

aulas. 

07 Conhecer, apreciar e adotar atitudes de respeito diante da 

variedade de manifestações musicais e analisar as 

interpenetrações que se dão contemporaneamente entre elas, 

refletindo sobre suas perspectivas e valores. 

Atendido 

 Justificativa: A proposta de multiculturalidade da filosofia praxial reforça a ideia de 

igualdade entre a valoração das diversas músicas e manifestações culturais. Elliott 

(ibid., p. 134-5) pondera que, se a música é uma prática humana diversificada e 

composta por diversas facetas, ela é inerentemente multicultural; portanto, é papel 

dos educadores musicais oferecer práticas que também sejam diversificadas.   

08 Valorizar as diversas culturas musicais, especialmente as 

brasileiras, estabelecendo relações entre a música produzida 

na escola, as veiculadas pelas mídias e as que são produzidas 

individualmente e/ou por grupos musicais da localidade e 

região; bem como procurar a participação em eventos 

musicais de cultura popular, shows, concertos, festivais, 

apresentações musicais diversas, buscando enriquecer suas 

criações, interpretações musicais e momentos de apreciação 

musical. 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: Como foi dito no item anterior, a filosofia praxial privilegia a 

diversidade cultural. Cabe ao professor variar a apresentação das diversas 

manifestações musicais existentes, incluindo a música que é feita na região, e, 

principalmente, contextualizar as músicas trabalhadas em aula. No entanto, a 

segunda parte do item (procurar a participação em eventos musicais de cultura 

popular, shows, etc.) foge da alçada dos métodos ou da filosofia praxial. 

09 Discutir e refletir sobre as preferências musicais e influências 

do contexto sociocultural, conhecendo usos e funções da 

música em épocas e sociedades distintas, percebendo as 

participações diferenciadas de gênero, minorias e etnias. 

Atendido 

 Justificativa: Cabe ao professor contextualizar as músicas apresentadas e discutir 



!462!

aspectos sociais, históricos e humanos, envolvidos no processo de criação e 

execução destas músicas. Elliott (ibid., p. 176) pondera que é possível conseguir 

resultados musicais adequados e eficazes quando os alunos estão envolvidos em 

projetos que propõem situações de aprendizagem realistas e desafiadoras.  

10 Desenvolver maior sensibilidade e consciência estético-crítica 

diante do meio ambiente sonoro, trabalhando com “paisagens 

sonoras” de diferentes tempos e espaços, utilizando 

conhecimentos de ecologia acústica. 

Atendido 

 Justificativa: Ainda que seja necessário o uso de arranjos, o vasto repertório de 

cordas, possível de ser executado por alunos com habilidades técnicas medianas, 

permite que sejam feitos programas temáticos envolvendo músicas de diversas 

nacionalidades, etnias e culturas. O professor deve, portanto, contextualizar e 

discutir com os seus alunos as situações de criação de tais obras. 

11 Refletir e discutir os múltiplos aspectos das relações 

comunicacionais dos alunos com a música produzida pelos 

meios tecnológicos contemporâneos (que trazem novos 

paradigmas perceptivos e novas relações de tempo/espaço), 

bem como o mercado cultural (indústria de produção, 

distribuição e formas de consumo). 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: Embora não seja prioridade, a proposta da teoria praxial também 

contextualiza as músicas comerciais e da indústria cultural, procurando fazer com 

que o aluno consiga perceber e compreender as situações de consumo midiático.  

12 Adquirir conhecimento sobre profissões e profissionais da área 

de atuação e características de trabalho. 

Atendido 

 Justificativa: Aqui também o professor deve contextualizar a música trabalhada 

para que os alunos possam perceber que tipo de pessoas escreveram e 

executaram aquelas determinadas músicas. Também, é possível convidar músicos 

locais para conversar e tocar com os alunos. 

13 Improvisações, composições e interpretações utilizando um ou 

mais sistemas musicais: modal, tonal e outros, assim como 

procedimentos aleatórios, desenvolvendo a percepção 

auditiva, a imaginação, a sensibilidade e memória musicais e a 

dimensão estética e artística. 

Atendido 

 Justificativa: Idem respostas itens 1 e 2. 

14 Percepção e utilização dos elementos da linguagem musical Atendido 
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(som, duração, timbre, textura, dinâmica, forma etc.) em 

processos pessoais e grupais de improvisação, composição e 

interpretação, respeitando a produção própria e a dos colegas. 

 Justificativa: Idem respostas itens 1 e 2. 

15 Experimentação, improvisação e composição a partir de 

propostas da própria linguagem musical (sons, melodias, 

ritmos, estilo, formas); de propostas referentes a paisagens 

sonoras de distintos espaços geográficos (bairros, ruas, 

cidades), épocas históricas (estação de trem da época da 

“Maria Fumaça”, sonoridades das ruas); de propostas relativas 

à percepção visual, tátil; de propostas relativas a ideias e 

sentimentos próprios e ao meio sociocultural, como as festas 

populares. 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: Idem respostas itens 1, 2 e 10. 

16 Audição, experimentação, escolha e exploração de sons de 

inúmeras procedências, vocais e/ou instrumentais, de timbres 

diversos, ruídos, produzidos por materiais e equipamentos 

diversos, acústicos e/ou elétricos e/ou eletrônicos, 

empregando-os de modo individual e/ou coletivo em criações 

e interpretações. 

Parcialmente 

Atendido 

 Justificativa: Trabalho pode ser feito com os instrumentos, mas também pode ser 

feito dentro das aulas, sem os instrumentos. 

17 Construção de instrumentos musicais convencionais (dos mais 

simples) e não-convencionais a partir da pesquisa de diversos 

meios, materiais, e de conhecimentos elementares de ciências 

físicas e biológicas aplicadas à música. 

Não atendido 

 Justificativa: Como a proposta envolve instrumentos musicais, este item não é 

contemplado. No entanto, nada impede que o professor desenvolva trabalhos 

paralelos que atendam às propostas do item. 

18 Elaboração e leitura de trechos simples de música grafados de 

modo convencional e/ou não-convencional, que registrem: 

altura, duração, intensidade, timbre, textura e silêncio, 

procurando desenvolver a leitura musical e valorizar processos 

pessoais e grupais. 

Atendido 

 Justificativa: A proposta de ensino coletivo de instrumentos, envolve a leitura 
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musical desde seu início. Escritas não convencionais também podem ser 

trabalhadas durante as aulas e, para viabilizar este processo, podem ser utilizadas 

as sessões de composição ou de improvisação, estruturadas pelos métodos e 

realizadas em sala de aula.  

19 Criação a partir do aprendizado de instrumentos, do canto, de 

materiais sonoros diversos e da utilização do corpo como 

instrumento, procurando o domínio de conteúdos da 

linguagem musical. 

Atendido 

 Justificativa: Idem respostas itens 1 e 2. 

20 Formação de habilidades específicas para a escuta e o fazer 

musical: improvisando, compondo e interpretando e cuidando 

do desenvolvimento da memória musical. 

Atendido 

 Justificativa: Idem respostas itens 1 e 2. 

21 Improvisação, composição e interpretação com instrumentos 

musicais, tais como flauta, percussão, etc., e/ou vozes 

(observando tessitura e questão de muda vocal) fazendo uso 

de técnicas instrumental e vocal básicas, participando de 

conjuntos instrumentais e/ou vocais, desenvolvendo 

autoconfiança, senso crítico e atitude de cooperação. 

Atendido 

 Justificativa: A proposta de ensino coletivo de instrumentos, somada à teoria 

praxial, coloca o aluno no centro do fazer musical. Assim, as atividades são 

realizadas prioritariamente (mas não apenas) com instrumentos e as três 

propostas do item (improvisação, composição e interpretação) são algumas das 

principais atividades desenvolvidas nas aulas que, se realizadas adequadamente, 

devem contribuir para melhorar a  autoconfiança, o senso crítico, a atitude de 

cooperação e o espírito de equipe. 

22 Interpretação, acompanhamento, recriação, arranjos de 

músicas do meio sociocultural, e do patrimônio musical 

construído pela humanidade nos diferentes espaços 

geográficos, épocas, povos, culturas e etnias, tocando e/ou 

cantando individualmente e/ou em grupo (banda, canto coral e 

outros), construindo relações de respeito e diálogo. 

Atendido 

 Justificativa: A proposta de educação musical por meio do ensino coletivo de 

instrumentos está embasada exatamente em possibilitar que o aluno faça música: 

execute, interprete, compreenda e respeite as diferentes músicas de nosso 
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patrimônio cultural. Cabe ao professor selecionar um repertório de trabalho que 

inclua músicas dos diversos tempos e locais. Também cabe ao professor 

aproveitar a oportunidade que tais obras oferecem e contextualizar este repertório, 

trazendo para a classe a discussão e participação dos alunos na construção do 

conhecimento. Elliot (ibid., p. 207) sugere que o professor procure imergir o aluno 

em diversos tipos de fazer musical, para que, desse modo ele vivencie a maneira 

de pensar e os significados culturais de determinadas culturas.   

23 Arranjos, acompanhamentos, interpretações de músicas das 

culturas populares brasileiras, utilizando padrões rítmicos, 

melódicos, formas harmônicas e demais elementos que as 

caracterizam. 

Atendido 

 Justificativa: Dentro da proposta da multiculturalidade são contempladas as 

músicas locais, regionais e populares brasileiras, com a utilização dos padrões 

indicados no item 23. É importante notar que grande parte das músicas da cultura 

popular brasileira está relacionada a festas, cultos e crenças do povo, e por este 

motivo é fundamental que o professor contextualize tais músicas e manifestações 

culturais, de modo a que os alunos possam compreender, assimilar, respeitar e 

multiplicar estes saberes e tradições.   

24 Criação e interpretação de jingles, trilha sonora, arranjos, 

músicas do cotidiano e as referentes aos movimentos 

musicais atuais com os quais os jovens se identificam. 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: Dentro da atividade de composição, o professor pode contemplar 

também a criação de trilhas sonoras, arranjos e jingles. Também é possível 

executar algumas peças deste tipo (tanto as criadas pelos alunos, como peças 

compostas por profissionais). O professor deve atentar para encontrar soluções 

musicais que tragam para a escola a música do cotidiano dos alunos, procurando 

relacionar este material com os conteúdos propostos pelos métodos coletivos. 

25 Manifestações pessoais de ideias e sentimentos sugeridos 

pela escuta musical, levando em conta o imaginário em 

momentos de fruição. 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: Este item pode ser contemplado pela apreciação musical por meio da 

audição de obras de referência, de músicas comerciais, de músicas das culturas 

populares e de músicas que façam parte do cotidiano do aluno. Os métodos 

coletivos (especialmente os estadunidenses) trazem textos e sugestões de escuta 

que podem auxiliar neste processo.  
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26 Percepção, identificação, comparação, análise de músicas e 

experiências musicais diversas, quanto aos elementos da 

linguagem musical: estilo, forma, motivo, andamento, textura, 

timbre, dinâmica, em momentos de apreciação musical, 

utilizando vocabulário musical adequado. 

Atendido 

 Justificativa: Ao executar as músicas (desde que o professor chame atenção para 

o fato) é possível perceber, identificar e analisar os elementos da linguagem 

musical relacionados no item 26. A teoria praxial demonstra que tais elementos 

podem ser mais bem percebidos quando o aluno está no centro do fazer musical. 

Elliott (ibid., p. 61) acredita que a maior parte das práticas musicais são complexas 

e oferecem possibilidade para alunos e professores realizarem pesquisas que 

englobem, dentre outros, aspectos teóricos, históricos, formais que possam 

contribuir para refinar o pensamento, a confiabilidade, a precisão, a autenticidade, 

a sensibilidade e a expressividade do aluno. 

27 Audição, comparação, apreciação e discussão de obras que 

apresentam concepções estéticas musicais diferenciadas, em 

dois ou mais sistemas, tais como: modal, tonal, serial e outros, 

bem como as de procedimento aleatório. 

Atendido 

 Justificativa: Idem respostas itens 1 e 2. No caso do ensino coletivo, há um 

componente a mais, pois está incluído o fazer musical e não apenas a audição-

apreciação. 

28 Apreciação de músicas do próprio meio sociocultural, 

nacionais e internacionais, que fazem parte do conhecimento 

musical construído pela humanidade no decorrer dos tempos e 

nos diferentes espaços geográficos, estabelecendo inter-

relações com as outras modalidades artísticas e com as 

demais áreas do conhecimento. 

Atendido 

 Justificativa: Idem respostas itens 22, 23 e 27. 

29 Audição de músicas brasileiras de várias vertentes, 

considerações e análises sobre diálogos e influências que hoje 

se estabelecem entre elas e as músicas internacionais, 

realizando reflexões sobre respectivas estéticas. 

Atendido 

 Justificativa: Idem respostas itens 22, 23 e 27. 

30 Participação, sempre que possível, em apresentações ao vivo 

de músicas regionais, nacionais e internacionais, músicas da 

Atendido 
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cultura popular, étnicas, do meio sociocultural, incluindo 

fruição e apreciação. 

 Justificativa: No caso da filosofia praxial e do ensino coletivo, além da 

possibilidade de participar como assistente nas diversas apresentações ao vivo o 

aluno tem a oportunidade de tomar parte como ator principal em concertos de sua 

orquestra ou grupo. 

31 Discussões sobre músicas próprias e/ou de seu grupo 

sociocultural, apreciando-as, observando semelhanças e 

diferenças, características e influências recebidas, 

desenvolvendo o espírito crítico. 

Atendido 

 Justificativa: Esta é uma atividade complementar ao trabalho de execução ou 

criação e que pode ser contemplada desde que, durante o desenvolvimento das  

atividades, o professor esteja atento, chame a atenção para e conduza discussões 

que auxiliem tal reflexão. Para isso, também, parte importante no processo de 

ensino é integrar os componentes musicais das comunidades locais. 

32 Percepção, identificação e comparação de músicas de 

culturas brasileiras, observando e analisando características 

melódicas, rítmicas, dos instrumentos, das vozes, formas de 

articular os sons, interpretações, sonoridades, etc.  

Atendido 

 Justificativa: Idem resposta item 26. Neste caso específico trata-se de músicas 

das culturas brasileiras; sendo assim, o professor deve dar atenção a este 

enfoque. Ao executar peças que utilizem os gêneros musicais brasileiros, os 

alunos devem ser capazes de perceber as diferenças rítmicas e melódicas 

existentes, e podem ser incentivados a pesquisar sobre os instrumentos utilizados 

nas diferentes músicas de tradição popular e o professor, deve procurar 

contextualizar o que está sendo apresentado e executado, buscando com que os 

alunos compreendam, percebam e, assim, respeitem as diferentes manifestações 

culturais do país. 

33 Considerações e comparações sobre usos e funções da 

música no cotidiano, manifestações de opiniões próprias e 

discussões grupais sobre estéticas e preferências por 

determinadas músicas e estilos, explicitando pontos de vista, 

discutindo critérios utilizados, observando influências culturais 

nas participações diferenciadas de gênero, minorias e etnias. 

Atendido 

 Justificativa: Dentro da proposta da multiculturalidade a discussão sobre usos e 
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funções da música no cotidiano está contemplada. O professor deve trazer a 

discussão para a classe, pois o fazer musical facilita o acesso a diferentes tipos de 

música e, a partir do momento em que o aluno está dentro do fazer musical, ele se 

sente mais à vontade para refletir sobre suas opiniões estéticas, expor e discutir 

sobre suas preferências musicais, contextualizando as influências culturais que 

recebe. 

34 Reflexões sobre os efeitos causados na audição, no 

temperamento, na saúde das pessoas, na qualidade de vida, 

pelos hábitos de utilização de volume alto nos aparelhos de 

som e pela poluição sonora do mundo contemporâneo, 

discutindo sobre prevenção, cuidados e modificações 

necessárias nas atividades cotidianas. 

Parcialmente 

atendido  

 Justificativa: Este item pode ser contemplado com o direcionamento que o 

professor dará às discussões em sala de aula, não tem relação direta com o 

ensino coletivo ou a teoria praxial, mas sem dúvida se trata de um tema 

transversal de grande importância.  

35 Discussões e reflexões sobre a música que o aluno consome, 

tendo em vista o mercado cultural (indústria de produção, 

distribuição e formas de consumo), a globalização, a formação 

de seu gosto, a cultura das mídias. 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: Também se trata de um tema transversal, e cabe diretamente ao 

professor incentivar a discussão em sala de aula sobre esses assuntos, 

procurando fazer com que os alunos compreendam bem as relações inseridas na 

força da mídia e do mercado cultural. Aqui, os materiais de multiculturalidade 

oferecidos pelos métodos podem colaborar neste quesito. 

36 Identificação e descrição de funções desempenhadas por 

músicos: cantor, regente, compositor de jingles para 

comerciais, guitarrista de uma banda de rock, etc.; e encontros 

com músicos e grupos musicais da localidade e região, 

discutindo interpretações, expressividade, técnicas e mercado 

de trabalho. 

Atendido 

 Justificativa: Dentro do fazer musical o aluno desempenha uma determinada 

função e pode perceber mais facilmente alguns dos diversos papéis dos diferentes 

profissionais da música: regente, produtor, músico, compositor. Encontros com 

músicos (locais ou não) convidados para as aulas, ensaios e apresentações 
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podem enriquecer sobremaneira o conhecimento dos alunos, especialmente se 

houver espaço para a troca de experiências e informações. 

37 Identificação da transformação dos sistemas musicais (modal, 

tonal, serial), ao longo da história e em diferentes grupos e 

etnias, e sua relação com a história da humanidade. 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: A possibilidade de executar músicas originais e arranjos de diferentes 

épocas e lugares, permite que os alunos percebam as várias sonoridades dos 

diversos sistemas musicais. A multiculturalidade traz informações de diferentes 

culturas, e o professor deve chamar atenção para as características das distintas 

paisagens sonoras que elas trazem, de modo que os alunos as percebam. No 

entanto, sistemas mais complexos, como o dodecafonismo e o serialismo, vão 

exigir uma técnica de execução mais desenvolvida e, portanto, tendem a serem 

deixados de lado na área da interpretação. O professor deve procurar arranjos que 

permitam a execução de obras deste tipo ou optar pela apreciação musical nestes 

casos.  

38 Conhecimento de algumas transformações pelas quais 

passaram as grafias musicais ao longo da história e 

respectivas modificações pelas quais passou a linguagem 

musical. 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: Este item é parcialmente atendido porque depende diretamente do 

trabalho do professor, não está relacionado ao fazer musical, mas sim a questões 

teóricas, por este motivo cabe ao professor trazer esse elemento para a discussão 

em classe, utilizando dados, exemplos e informações históricas.  

39 Identificação e caracterização de obras e estilos musicais de 

distintas culturas, relacionando-os com as épocas em que 

foram compostas. 

Atendido 

 Justificativa: Tocar peças de diversos estilos e épocas, discutindo as maneiras de 

executá-las, observando as caraterísticas técnicas e estilísticas de cada uma, é 

um excelente caminho para construir a compreensão e o entendimento das 

diferentes épocas da história da música e do homem, e dos diversos valores que 

compõem o mosaico cultural estudado. Este trabalho pode ampliar-se, com a 

realização de pesquisas apoiadas em livros, discos, web, etc. 

40 Pesquisa, reflexões e discussões sobre a origem, 

transformações e características de diferentes estilos da 

música brasileira. 

Atendido 
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 Justificativa: Assim como no item anterior, tocar músicas de diversos estilos, 

regiões e épocas traz para o aluno uma compreensão abalizada de suas 

características e estilos. Portanto, um repertório que inclua músicas brasileiras 

(comerciais, da cultura popular e eruditas) pode enriquecer o conhecimento dos 

alunos e melhorar sua compreensão da cultura geral e em especial da cultura 

brasileira.   

41 Conhecimento e adoção de atitudes de respeito diante das 

músicas produzidas por diferentes culturas, povos, 

sociedades, etnias, na contemporaneidade e nas várias 

épocas, analisando usos, funções, valores e estabelecendo 

relações entre elas. 

Atendido 

 Justificativa: A filosofia praxial tem essa questão como um dos pontos centrais. 

Tocar, ouvir e discutir sobre as diversas músicas e culturas deve incentivar os 

alunos a terem atitudes de respeito para com as diferentes formas de se fazer 

música. Elliot (ibid., p. 180) argumenta que ao fazer música de acordo com 

critérios artísticos de uma prática verdadeira, os alunos se tornam os próprios 

produtores de música e assim passam a ter uma experiência de vida diferenciada, 

e o aluno ganha uma forma valorizada de estar no mundo. O valor único de viver 

uma parte (maior ou menor) de sua vida como músico ou fazedor de música 

(maker-of-music). 

42 Discussão de características e aspectos de músicas do 

cotidiano, do meio sociocultural, nacionais e internacionais, 

observando apropriações e reelaborações que têm acontecido 

no decorrer dos tempos. 

Atendido 

 Justificativa: Idem resposta para o item 41. 

43 Investigação da contribuição de compositores e intérpretes 

para a transformação histórica da música e para a cultura 

musical da época, correlações com outras áreas do 

conhecimento e contextualizações com aspectos histórico-

geográficos, bem como conhecimento de suas vidas e 

importância de respectivas obras. 

Atendido 

 Justificativa: Ao executar as peças de diversos compositores é possível ter mais 

intimidade com a arte e contextualizar mais facilmente as transformações 

históricas pelas quais passaram as sociedades, e o professor deve colaborar 

nesta reflexão discutindo as mudanças, com base nas muitas variáveis existentes: 
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aspectos históricos, geográficos, econômicos, políticos, etc. que contribuíram, ou 

interferiram, ou pelo menos serviram de pano de fundo para as diferentes criações 

em variados períodos e locais.  

44 Reflexão, discussão e posicionamento crítico sobre a 

discriminação de gênero, etnia e minorias, na prática da 

interpretação e criação musicais em diferentes culturas e 

etnias, em diversos tempos históricos. 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: A aplicação do item vai depender diretamente do professor, que deve 

colocar, em classe, a discussão das questões étnicas, de gênero e de minorias. 

Existe uma parte das composições do repertório erudito que pode auxiliar no 

debate sobre estes aspectos (por exemplo, a música cigana do leste europeu), e a 

utilização da multiculturalidade com a execução e a apreciação de músicas de 

diversos povos e culturas (como a dos povos africanos e indígenas) também pode 

acrescentar elementos ao trabalho e à discussão. 

45 Contextualização no tempo e no espaço das paisagens 

sonoras de diversos meio ambientes, reflexão e 

posicionamento sobre as causas e consequências da 

qualidade atual de nosso ambiente sonoro, projetando 

transformações desejáveis. 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: O item está parcialmente atendido pois depende especialmente do 

professor para contextualizar o assunto. O ensino coletivo não está diretamente 

ligado às paisagens sonoras do meio ambiente (embora tenha ligação com as 

paisagens sonoras de países, épocas, povos e regiões), mas o trabalho de criação 

(composição e improvisação) em classe pode abrir espaço para discussões e 

contextualizações referentes ao tema. 

46 Discussão sobre a transformação de valores, costumes, 

hábitos e gosto musical, com os avanços da música eletrônica 

(nos processos desenvolvidos no âmbito popular ou de 

erudição) nessas últimas décadas e possíveis razões que têm 

influenciado essas transformações. 

Parcialmente 

atendido 

 Justificativa: O item depende especialmente do professor para colocar o assunto 

em classe, por este motivo é considerado parcialmente atendido. O ensino coletivo 

não está diretamente ligado à questão da transformação dos valores, hábitos e 

costumes gerados pelo avanço da música eletrônica e comercial. Embora a 

música editada e gravada esteja no contexto desse ensino e possa servir de 
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elemento para a realização de discussões e reflexões sobre o processo. 

47 Contatos com formas de registro e preservação (discos, 

partituras, fitas sonoras, etc.), informação e comunicação 

musicais presentes em bibliotecas e midiatecas da cidade, 

região e conhecimento sobre possibilidades de utilização. 

Atendido 

 Justificativa: O contato com as diferentes formas de registro sonoro traz ao aluno 

não apenas informações sobre o universo musical como também importantes 

conteúdos históricos. Desta maneira, as atividades propostas nos métodos 

coletivos de ensino contemplam também a literatura musical, oferecendo 

informações sobre a música. 

48 Comparação e compreensão do valor e função da música de 

diferentes povos e épocas, e possibilidades de trabalho que 

ela tem oferecido. 

Atendido 

 Justificativa: Este item traz uma das questões fundamentais à filosofia praxial, que 

dá enfoque especial ao tema da multiculturalidade. Deste modo, é perfeitamente 

possível a realização de uma análise buscando conhecer e compreender a função 

da música em diferentes povos e épocas. Para que esta atividade se realize 

adequadamente, o professor deverá assumir um papel especial na idealização e 

condução do processo de reflexão em classe. Elliott, apoiado em Regelsky197 

(ibid., p. 209-10) acredita que a arte em geral e especialmente a música, que é 

uma arte no tempo, nos oferece um vislumbre de como a vida é vivida por outras 

pessoas, em outros lugares e em outros tempos. 

FONTE: Análise dos métodos (2015) 

Uma observação importante está relacionada à aplicação dos conteúdos e 

objetivos apresentados pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): é muito 

difícil que o professor consiga, em três anos (que é a proposta da tese), atender a 

todos estes itens em profundidade, a ideia é que seja realizada a utilização dos 

métodos (quais sejam), dentro dos níveis de conteúdos propostos na 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197 Regelski, Thomas A. Problems, Issues and Directions for Multiculturalism in Music Education 

(manuscrito não publicado). 

!
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sistematização, e que os temas transversais sejam trabalhados, discutidos e 

contextualizados, com maior profundidade, na medida do possível. Ou seja, é 

importante ter um foco principal no programa de música (que dentro desta proposta 

é o ensino de instrumentos de cordas) e, a partir deste trabalho, criar as 

ramificações necessárias para atender às demandas dos demais conteúdos. 

Isto não quer dizer que os assuntos transversais não devam receber a devida 

atenção. Ao contrário, a partir do trabalho de ensino coletivo e dentro da perspectiva 

praxial, respeitando as diferenças culturais e contextualizando adequadamente os 

assuntos propostos, a abordagem dos conteúdos deverá ser feita da maneira mais 

adequada, proveitosa e eficiente para que alunos e professores possam se 

beneficiar da oportunidade de construção do conhecimento. 
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CONCLUSÃO 
 

No decorrer desta tese foi possível realizar uma vasta revisão bibliográfica 

sobre o ensino coletivo de instrumentos de cordas (capítulo I), e nessa revisão 

também buscou-se estabelecer as bases históricas do ensino coletivo, tanto nos 

EUA e na Europa como no Brasil. Finalizando o capítulo, foi apresentado um quadro 

com o levantamento, em nosso país, de trabalhos escritos na área.  

Por uma questão de praticidade foi abarcada a produção realizada até o ano 

de 2013198, espera-se que o resultado obtido seja um bom ponto de partida para 

novos levantamentos e pesquisas. 

Para a fundamentação teórica (capítulo II) foram buscados autores que 

dessem sustentação ao trabalho. Como pano de fundo de toda a tese, foi utilizada a 

teoria da complexidade, derivada da teoria dos sistemas e que contrapõe suas 

ideias aos conceitos cartesianos mecanicistas, propondo um olhar mais abrangente, 

que abandone a visão simplificadora e busque realizar uma abordagem mais 

profunda, capaz de lidar com as várias facetas da realidade do mundo 

contemporâneo. 

Como apoio na área da educação musical foram utilizados os textos dos 

professores Joel Barbosa e David Elliot, que propõem o emprego da teoria praxial, 

sugerindo um ensino baseado no fazer musical e que privilegia a musicalidade; 

assim, transmissão, contextualização e compreensão dos conteúdos musicais 

ocorrem principalmente durante a prática. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 O levantamento, primeira parte do trabalho, foi feito entre os anos de 2013 e 2014, nesta época 

não existia a confiabilidade de registrar grande parte das publicações realizadas no ano de 2014.  
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A proposta dos dois educadores também busca privilegiar a motivação, o 

respeito pela diversidade das práticas musicais, o multiculturalismo e a tolerância. 

Como podemos perceber, nos dias de hoje, parece que a discussão desses 

assuntos tem sido cada vez mais pertinente e imprescindível.  

No capítulo IV foram realizadas as análises de quinze métodos de ensino 

coletivo de cordas, com a finalidade de encontrar elementos relacionados aos 

formatos de edição, estruturas de organização, apresentação gráfica e questões 

didáticas como conteúdos rítmicos, sequência de apresentação das notas, aspectos 

teóricos, históricos e de literacia.  

Com os dados obtidos nessas análises foi feita, no capítulo V, uma 

sistematização, levando-se em conta não apenas a quantidade de métodos que 

utiliza uma determinada solução, mas ainda procurando-se considerar as melhores 

soluções encontradas para determinados problemas, mesmo que não fossem 

utilizadas pela maioria dos métodos.  

Com esse trabalho foi cumprido o primeiro objetivo específico da tese, qual 

seja:  

Analisar os métodos atuais voltados à EMCIA, com a finalidade de 

detectar suas sistematizações didáticas. 

Esta análise fundamentou a elaboração de uma proposta de conteúdos e 

atividades para serem empregadas nas escolas regulares199, com a utilização de 

instrumentos de cordas, com o apoio dos métodos coletivos de ensino e alicerçada 

pela filosofia praxial. O objetivo inicial seria a apresentação de três níveis didáticos, 

que poderiam ser realizados em aproximadamente um ano letivo cada um; no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199 Mas também em escolas especializadas, conservatórios, projetos sociais, igrejas. 
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entanto, durante a realização das análises, da sistematização e da construção da 

proposta, concluiu-se que era mais adequado optar por seis níveis didáticos, com 

cada um deles durando aproximadamente um semestre letivo, sendo que no último 

semestre não há conteúdo novo: faz-se apenas uma revisão e a ampliação do 

repertório de orquestra. Aqui, atende-se o terceiro objetivo específico da tese: 

Sistematizar uma proposta de níveis didáticos compatível com a 

realidade educacional e cultural do Brasil, e que possa ser utilizada em três 

anos letivos do ensino fundamental. 

Finalmente, no capítulo VI, foi realizada uma contraposição com a finalidade 

de verificar se; como; e em que medida as propostas do ensino coletivo de 

instrumentos musicais, junto às concepções da filosofia praxial, poderiam atender a 

objetivos e conteúdos dos PCN. 

Os resultados de tal contraposição estão ordenados no quadro 69 (capítulo 

VI), o que permite verificar quais conteúdos e objetivos apresentados pelos PCN de 

Artes podem ser atendidos pelas atividades de ensino coletivo, especialmente se 

apoiadas na filosofia praxial.  

A Fig. 125, a seguir, resume esta análise. Nela, é possível perceber que 

quase todos os objetivos e conteúdos propostos pelos PCN são atendidos total ou 

parcialmente pela atividade de educação musical coletiva por meio dos instrumentos 

de arco, conforme as justificativas inseridas no quadro 69:  
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Figura 125 – Atendimento, pela educação musical coletiva com instrumentos de arco,  
de objetivos e conteúdos dos PCN 

 

FONTE: Dados da pesquisa (SANTOS, 2015) 

Desta maneira, foi possível concluir que o segundo objetivo específico da tese 

pôde ser respondido afirmativa e adequadamente: 

Verificar se e como os elementos propostos nos métodos podem 

atender às demandas sugeridas nos PCN para o ensino de música nas 

escolas. 

A educação musical fundamentada na prática, permite que o aluno 

desenvolva conteúdos técnicos, de percepção e criatividade com maior facilidade e 

ludicidade. O instrumento musical se transforma num utensílio, num objeto que 

serve para fazer uma operação ou levar a efeito uma ação. Nesse sentido, ele é 

utilizado na atividade de educação musical e serve como ferramenta para que 

professores e alunos consigam atingir os objetivos e atender aos conteúdos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Artes. 

Objetivos*
atendidos*
69%*

Objetivos*
parcialmente*
atendidos*
29%*

Objetivos*não*
atendidos*

2%*
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Sendo assim, os resultados obtidos nos levam a concluir que a educação 

musical coletiva com instrumentos de arco (EMCIA) pode se constituir numa 

ferramenta adequada para o ensino da música, por ser uma alternativa eficiente, 

agradável e, principalmente, viável para a realização da educação musical nas 

escolas de ensino fundamental.  

No entanto, é preciso chamar atenção e considerar que esta estratégia é uma 

das várias possibilidades de ensino de música nas escolas, e sem dúvida existem 

alternativas tão eficientes quanto a utilização do ensino coletivo. Portanto, é preciso 

enfatizar que não é objetivo desta tese afirmar que a educação musical coletiva com 

instrumentos de arco é a melhor, ou a única opção para o ensino de música nas 

escolas. 

Também é preciso observar que esta alternativa requer um treinamento 

adequado para os profissionais que atuarão nas aulas, pois não se trata de formar 

músicos virtuosos, mas de treinar professores que alcancem proficiência mínima em 

três instrumentos de cordas e alguma habilidade mais avançada num quarto 

instrumento200. Além disso, esses profissionais devem ter uma formação voltada à 

educação musical, estudando e considerando os aspectos da filosofia praxial e 

pensando o ensino coletivo didaticamente, com proposições positivas. Ou seja, a 

formação de tais professores requer atenção e um direcionamento adequado para a 

compreensão das técnicas do ensino coletivo. 

Como a proposta é oferecer educação musical para alunos da escola regular, 

a princípio não existe o objetivo de formar músicos e sim oferecer um treinamento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Considerando os quatro instrumentos de cordas: violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Sem 

deixar de levar em conta a possibilidade de utilizar apenas violinos, violas e violoncelos, o que 
poderia, em alguns casos, facilitar o processo de ensino e até de aquisição (compra) dos 
instrumentos. 
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musical, uma iniciação que seja agradável e principalmente que faça com que os 

alunos se tornem apreciadores de música, músicos amadores e que, talvez 

futuramente, uma parte deles possa se dedicar à profissão musical. No entanto, 

embora a proposta não seja direcionada à produção de músicos habilidosos ou 

virtuoses, é importante ter atenção no aspecto da qualidade da formação dos 

alunos, tanto no campo musical, como no multicultural e da técnica instrumental, 

começando pela busca de competência no posicionamento do instrumento e do arco 

e na construção da sonoridade. As orientações apresentadas no capítulo V servem 

perfeitamente de direcionamento na resolução desta questão. 

Finalmente faz-se necessário lembrar que no momento não há repertório 

brasileiro qualificado, arranjado e classificado para utilização dentro das classes de 

ensino coletivo de cordas. Cabe lembrar que o repertório brasileiro proposto pelos 

métodos Iniciando Cordas Através do Folclore e Da Capo Cordas é voltado ao 

ensino e, como todos os métodos estudados, as músicas e exercícios são 

compostos por apenas uma linha melódica. Portanto, urge que seja realizado um 

trabalho de organização do repertório brasileiro dentro da sistematização proposta 

pela tese; tal iniciativa seria extremamente oportuna e permitiria que as orquestras, 

formadas dentro das classes de ensino coletivo, pudessem incluir, mais facilmente, a 

música dos compositores brasileiros em seu repertório, item que inclusive é 

componente dos PCN. 

A educação musical coletiva por meio dos instrumentos de cordas, ou o 

ensino coletivo de instrumentos de cordas201 é uma atividade que, embora ainda 

sofra algumas restrições, já tem um histórico de sucessos em nosso país. Trazer 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201 Aqui podemos incluir toda a atividade de ensino coletivo de música. 
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essa tecnologia pedagógica para as escolas regulares, públicas e particulares, pode 

incrementar o ensino de música, acrescentando ao currículo escolar uma atividade 

sólida, estruturada e que já conta com estudos acadêmicos realizados, mas que ao 

mesmo tempo é lúdica e agradável, conquista alunos, pais e professores e pode 

acrescentar um forte componente cultural ao programa escolar.  

O trabalho aqui apresentado procurou contribuir de alguma maneira para 

fazer avançar mais um pouco o conhecimento e a discussão sobre o assunto, o 

papel social que traz o ensino de música nas escolas deve ser realçado. Com todas 

as suas vantagens, a oferta da prática musical pode contribuir para a transformação 

da vida das pessoas e nos parece claro que esta mudança é um dos principais 

motivos da própria existência da escola. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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