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RESUMO 
 
 

BEINEKE, Viviane. Processos intersubjetivos na composição musical de crianças: um 
estudo sobre a aprendizagem criativa. 2009. 289 f. Tese (Doutorado) - Instituto de Artes, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. 

A presente pesquisa está situada no campo das pesquisas sobre a aprendizagem criativa, 
conceito emergente nas áreas de Educação e de Educação Musical que focaliza o 
desenvolvimento da criatividade de crianças e jovens em situação de aprendizagem. O 
objetivo da pesquisa foi investigar como as dimensões da aprendizagem criativa se articulam 
em atividades de composição musical no contexto do ensino de música na Educação Básica. 
O referencial teórico foi elaborado com base em dois eixos: as perspectivas das crianças e do 
professor sobre a aprendizagem criativa. O primeiro eixo, construído segundo o modelo 
sistêmico de Csikszentmihalyi, revisto através de pesquisas e questionamentos da área de 
educação musical sobre as práticas e as concepções musicais das crianças, focaliza três 
dimensões da criatividade: o domínio - ideias de música das crianças; o campo - a 
comunidade em sala de aula e o indivíduo - contribuições individuais e coletivas. O segundo 
eixo - perspectiva do professor na aprendizagem criativa - enfoca o papel do professor na 
construção das relações sociais em aula e as dimensões que caracterizam o ensino criativo: as 
relações sociais em sala de aula, o engajamento dos interesses dos alunos e a valorização das 
suas contribuições em atividades de composição musical. O método consistiu em um estudo 
de caso realizado em aulas de música de uma turma da 2ª série do ensino fundamental. A 
coleta de dados incluiu: (1) observação e registro em vídeo de dois conjuntos de atividades de 
composição musical na turma participante, (2) grupos focais com os alunos e (3) entrevistas 
semiestruturadas e entrevistas de reflexão com vídeo com a professora de música da turma. 
Os resultados revelam que as dimensões da aprendizagem criativa se articulam nas atividades 
de composição em grupo, apresentação e crítica musical das produções dos alunos, em um 
ciclo que aciona processos de estabilização e desestabilização de ideias de música construídas 
intersubjetivamente em sala de aula. Participando das aulas como compositores, intérpretes e 
audiência crítica, as crianças constroem sua identidade no grupo e tornam-se agentes da 
própria aprendizagem, construindo coletivamente o conhecimento que sustenta as suas ideias 
de música, constantemente revistas, atualizadas e ampliadas pelas suas experiências musicais 
e reflexivas. Ao professor, cabe proporcionar condições para que se crie esse ambiente de 
relações sociais positivas, de comprometimento com os processos de aprendizagem do grupo, 
de colaboração mútua, de engajamento de interesses e de valorização das contribuições das 
crianças em aula. Ao longo do tempo, essas formas de participação social configuram a 
constituição de uma comunidade de prática musical engajada e comprometida no processo de 
negociação e significação dessas práticas, compartilhando maneiras de fazer e pensar música 
que sustentam a aprendizagem criativa.  
 
Palavras-chave: Aprendizagem criativa. Composição musical de crianças. Processos 
intersubjetivos de aprendizagem. Educação musical na escola básica. 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 

BEINEKE, Viviane. Intersubjective processes in children’s music composition: a study 
about creative learning. 2009. 289 f. Tese (Doutorado) - Instituto de Artes, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. 

The following research it is based on studies about creative learning, an emergent concept in 
the Education and Music Education areas, which focuses on the development of creativity on 
children during learning situation. The aim of the research was to investigate how the creative 
learning dimension articulates itself on musical composition activities in the primary musical 
education teaching context. The theoretical framework was build to encompass the children 
and teacher’s perspectives on creative learning. The first one was built on Csikszentmihalyi’s 
systems view of creativity, and reviewed through some researches about practices and 
children musical concepts focusing on three creative dimensions: the domain – children music 
ideas; the field – the school’s community and the individual – collective and individual 
background. The second point of view about teacher’s perspectives on creative learning 
focused the teacher’s role in the social relationships in class and the dimensions that 
characterize the creative teaching: the relationships in the classroom, the students’ 
commitment interests and the value of their contribution on musical composition activities. 
The method consisted on a case study carried out in a 2nd grade primary musical class. The 
data collection involved: (1) observation and video recording of two blocks of activities 
during musical composition in the participant class, (2) focused groups with students and (3) 
semi-structured and reflection interviews using video recordings with the participant class 
teacher. The results show that the dimensions of creative learning articulate themselves in the 
composition activities in group, musical presentation and critic on students’ productions; in a 
cycle that starts the stabilization and investigates how the creative learning dimension 
articulates itself on musical composition activities in the primary musical education teaching 
context and stabilization of music ideas intersubjectively built in the classroom. Participating 
in the classes as composers, performers, and critical audience, the children build their identity 
in the group and become agent of their own learning, building the knowledge collectively that 
sustains their music ideas, which are revised and enlarged constantly by their musical 
reflective experiences. It is up to teacher to create the conditions to build an environment of 
social positive relations of groups learning processes, the commitment in mutual 
collaboration, interest and valuing the children contributions in class. As time goes on, these 
social participation ways represent the constitution of a committed community of musical 
practice and in the negotiation and meaning process of this practice, sharing ways to do and 
think music that sustains creative learning. 

Keywords: Creative learning. Children musical composition. Intersubjective learning 
processes. Music education in the primary school. 
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INTRODUÇÃO 

No início da minha prática profissional, atuando como professora de música nas 

séries iniciais do ensino fundamental, a atividade de composição musical constituía o eixo 

norteador da minha ação pedagógica. Nas aulas que ministrava, as composições dos alunos 

permitiam-me compreender alguns aspectos sobre o conhecimento musical das crianças, suas 

estruturas de pensamento e seus saberes musicais já internalizados. Além disso, as 

composições das crianças possibilitavam análises musicais pelos próprios alunos que eu 

considerava muito significativas, possibilitando-lhes tomar consciência de formas variadas de 

estruturação do discurso musical. Eu entendia também que a atividade de composição musical 

diversificava as experiências musicais dos alunos na aula de música, que tradicionalmente 

tende a favorecer a apreciação e a execução musicais. 

Em conversas informais com colegas educadores musicais e na orientação de estágio 

supervisionado no curso de formação de professores eles revelavam que a composição é uma 

atividade considerada difícil de realizar, apesar de ser reconhecida como atividade importante. 

Na época, eu supunha que o problema poderia ser devido à dificuldade em compreender os 

processos de construção e avaliação da produção musical de estudantes. Além disso, 

observava também uma vasta variedade de concepções pedagógicas e abordagens 

metodológicas da composição musical no ensino de música. 

Uma das questões que eu identificava como problemática no ensino da composição 

musical referia-se às diferentes formas como os produtos musicais das crianças eram 

compreendidos pelos professores. Em estudo que realizei sobre esse tema (BEINEKE, 2003), 

identifiquei uma série de escutas possíveis desses produtos, segundo as concepções 

pedagógicas que subjazem a essas avaliações. Naquele estudo, uma das formas de 

compreender as composições musicais infantis consistiu em identificar os elementos musicais 

utilizados pelas crianças, focalizando parâmetros como escalas, melodia, padrões rítmicos ou 

textura. Outro ponto sobre a composição musical trazido à discussão pelos avaliadores foi a 

maior ou menor compreensão, por parte do ouvinte, das influências musicais presentes na 

composição. Essas formas de ouvir e avaliar as composições musicais das crianças 

concentram-se essencialmente nos produtos apresentados, isto é, no resultado final.  

Nesse mesmo estudo (BEINEKE, 2003), os participantes não tiveram acesso ao 

processo educativo que gerou as composições propostas para a análise, porque o estudo se 
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concentrou nos produtos. Esse aspecto gerou desconforto principalmente para aqueles 

ouvintes que atuavam como professores, sendo muito frequente a preocupação quanto ao 

pensamento da criança ao compor, isto é, os avaliadores gostariam de saber e procuravam 

identificar o que motivava as crianças a compor determinada música. Outra dificuldade 

encontrada pelos professores ao analisar apenas o produto final das composições de crianças 

das séries iniciais, sem acompanhar o processo, foi identificar a sua intenção expressiva, pois 

as músicas nem sempre foram executadas com muita clareza ou precisão devido às limitações 

técnicas das crianças, sabendo exatamente o que a criança imaginou ao compor e o que ela 

realmente foi capaz de executar1

No curso de doutorado, meus estudos e experiências com composição na sala de aula 

motivaram a escolha deste tema para a pesquisa. Revisando a literatura da área de Educação 

Musical sobre a composição musical de crianças, percebi que essas pesquisas estão, em sua 

maioria, fundamentadas em estudos sobre a criatividade, sendo a composição considerada 

atividade privilegiada para o desenvolvimento criativo (BURNARD, 2006a, 2006b, 2006c; 

BARRET, 2003; BURLAND; DAVIDSON, 2001; DOGANI, 2004; HICKEY, 2001, 2003; 

HICKEY; LIPSCOMB, 2006; McDONALD; MIELL, 2000; ODENA CABALLOL, 2007; 

ODENA; WELCH, 2007; PRIEST, 2001, 2006; TAFURI, 2006), embora os autores 

reconheçam que o desenvolvimento criativo não se manifesta exclusivamente em atividades 

de composição. Com essa orientação sobre o tema, fui progressivamente aproximando-me dos 

estudos sobre a criatividade, tanto na perspectiva da Psicologia quanto nas áreas de Educação 

e de Educação Musical.  

. Essa discussão me fez refletir sobre os problemas que a 

atividade de composição no ensino de música nos coloca: dificuldade em compreender os 

processos composicionais das crianças e os significados que elas atribuem ao seu trabalho.  

Segundo Alencar e Fleith (2003), o momento histórico atual, caracterizado pelo 

processamento de mudanças e avanços tecnológicos num ritmo acelerado sem precedentes e 

por um mundo repleto de novos desafios, justifica os estudos sobre a criatividade. O mercado 

de trabalho exige dos profissionais constante atualização de seus conhecimentos e busca de 

soluções para novos problemas e alternativas de satisfação para necessidades geradas pelas 

rápidas transformações e pelo processamento de informações. Na óptica das autoras2

                                                 
1 Essas composições foram produzidas em grupo em aula de música curricular, com instrumentos de percussão 
variados, dos quais os alunos tinham domínio técnico limitado. Assim, esses produtos diferem das composições 
analisadas na pesquisa de França e Swanwick (2002, p. 33), cujos participantes já tinham uma “performance 
instrumental relativamente consistente” e, talvez por isso, as composições normalmente eram “tecnicamente 
apropriadas” para a execução dos estudantes.  
2 Ibid., p. 132. 

, é 
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crescente o reconhecimento da importância da criatividade nos mais diversos setores da 

sociedade, pois se trata de precioso recurso para enfrentar os desafios da atualidade. A 

capacidade de pensar de forma criativa e inovadora pode ajudar o profissional a lidar com 

desafios e complexidades da nossa época. Além disso, aprender de forma criativa contribui 

com o bem-estar emocional, proporciona satisfação e prazer e oferece possibilidades para 

resolver problemas futuros (ALENCAR; FLEITH, 2003). Csikszentmihalyi (1997) amplia 

essa visão, quando afirma que os estudos sobre a criatividade vão muito além da pesquisa 

sobre como se tornar criativo, podendo propor maneiras mais interessantes de viver. 

Na área educacional, desde a década de 70 vem sendo constatada a necessidade de 

uma educação que possibilite formar cidadãos mais criativos e independentes, preparados 

para atuar frente às novas demandas e ao grande volume de produção de conhecimentos 

(ALENCAR; FLEITH, 2003). Segundo as autoras, alimentados pelas emergentes pesquisas 

sobre a criatividade, principalmente na área de Psicologia, educadores faziam severas críticas 

ao sistema educacional vigente, visto como um sistema que, ao invés de desenvolver, estava 

tolhendo a criatividade dos estudantes.  

As pesquisas sobre a criatividade são orientadas por perspectivas diversas, 

focalizando diferentes aspectos da criatividade, trabalhos estes que vêm, ao longo da história, 

emoldurando e direcionando estudos nas áreas da educação, da educação musical e, mais 

especificamente, as pesquisas sobre as composições de crianças e jovens em diferentes 

contextos de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, os estudos sobre a criatividade podem 

fundamentar teoricamente o ensino e a aprendizagem da composição musical na educação 

musical. Sob essa óptica, a presente pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de investigar 

como as dimensões da aprendizagem criativa se articulam em atividades de composição 

musical na educação musical escolar, contemplando as perspectivas dos alunos e do 

professor. Aqui a composição é entendida de forma bastante ampla, incluindo arranjos e 

improvisações musicais, pequenas ideias musicais organizadas espontaneamente com a 

intenção de comunicar pensamentos musicais ou peças mais elaboradas, com ou sem a 

utilização de notação ou outra forma de registro da composição (SWANWICK, 1994). 

A presente tese foi estruturada em sete capítulos. No primeiro faço uma revisão das 

pesquisas no campo da criatividade, introduzindo o tema com a discussão sobre definições e 

conceitos de criatividade. A seguir, faço um mapeamento das pesquisas sobre o tema segundo 

o foco: (1) na personalidade criativa, (2) nos processos criativos, (3) na avaliação e nos testes 

de criatividade e (4) nas abordagens múltiplas. No final do capítulo é apresentado o modelo 

sistêmico de criatividade (CSIKSZENTMIHALYI, 1997, 2007), retomado posteriormente 
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para a construção do referencial teórico da pesquisa. Segundo esse modelo, a criatividade 

pode ser observada na inter-relação de um sistema composto por três elementos: o domínio, o 

campo e o indivíduo.  

No segundo capítulo, apresento alguns enfoques e concepções educacionais que 

fundamentam e justificam os objetivos e as funções da composição no contexto do ensino e da 

aprendizagem de música. A seguir, reviso as pesquisas sobre a composição na educação 

musical, situando os paradigmas predominantes e as abordagens emergentes sobre a 

composição como atividade criativa no ensino e na aprendizagem de música. Essa revisão 

revela limitações das pesquisas em contribuir com o ensino e com a aprendizagem musical em 

sala de aula. Segundo Berkley (2001), os trabalhos parecem não contemplar o dinamismo dos 

processos de aprendizagem. Por outro lado, Tafuri (2006) lembra que os estudos sobre a 

composição musical devem discutir a criatividade sob o ponto de vista educacional. A 

literatura problematiza também a fragmentação dos conhecimentos produzidos sem considerar 

a complexidade e a multidimensionalidade do contexto educativo.  

Essas questões orientaram a construção do referencial teórico da pesquisa, 

apresentado no capítulo 3, elaborado com base em dois eixos: as perspectivas das crianças e 

do professor sobre a aprendizagem criativa. O primeiro eixo se baseou no modelo sistêmico 

de Csikszentmihalyi (1997, 2007), revisto por pesquisas e questionamentos de trabalhos na 

área de educação musical. Utilizando o conceito de aprendizagem criativa (CRAFT, 2005; 

CRAFT; CREMIN; BURNARD, 2008), conceito emergente nas áreas de Educação e de 

Educação Musical, o foco investigativo foi direcionado às práticas e concepções musicais das 

crianças, considerando: o domínio - ideias de música das crianças; o campo – a comunidade 

em sala de aula; e o indivíduo – contribuições individuais e coletivas. 

O segundo eixo toma como base trabalhos da área de Educação – perspectiva do 

professor – analisa o papel do professor na construção das relações sociais em aula e as 

dimensões que caracterizam o ensino criativo (JEFFREY; WOODS, 2009): as relações 

sociais em sala de aula, o engajamento dos interesses dos alunos e a valorização das suas 

contribuições nas atividades. Esses dois eixos do referencial teórico sustentam a questão 

norteadora desta pesquisa: a articulação entre as dimensões da aprendizagem criativa em 

atividades de composição musical na escola básica, segundo a perspectiva dos alunos e do 

professor. 

No quarto capítulo apresento e justifico a metodologia utilizada na pesquisa: estudo 

de caso com uma turma da 2ª série do ensino fundamental em uma escola comunitária da rede 
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particular de ensino de Porto Alegre/RS. O desenho da pesquisa incluiu: (1) observação e 

registro em vídeo de dois conjuntos de atividades de composição musical na turma 

participante; (2) grupos focais com os alunos; e (3) entrevistas semiestruturadas e de reflexão 

com vídeo com Madalena, a professora da turma. Neste capítulo também são descritos os 

princípios éticos que orientaram a pesquisa e os procedimentos de análise dos dados, esta 

realizada com apoio do programa de análise de dados qualitativos NVivo 8.    

O capítulo 5 é introduzido com uma descrição da escola e das aulas observadas. A 

seguir, focalizo a perspectiva das crianças na análise e na interpretação dos dados, usando o 

modelo sistêmico de Csikszentmihalyi (1997, 2007), que orientou a construção das categorias 

de análise, que abordam: (1) a apresentação das crianças que participaram da pesquisa, através 

de suas experiências musicais, características individuais, relações sociais na turma e sua 

relação com a aula de música; (2) as ideias de música evidenciadas pelas crianças e (3) a 

participação das crianças na construção do campo em sala de aula.  

No Capítulo 6 analiso o papel da professora Madalena em relação a dois aspectos 

fundamentais à aprendizagem criativa, segundo Jeffrey e Woods (2009). Primeiramente 

analiso como a professora promove e organiza a participação em sala de aula através dos 

processos de colaboração, coparticipação e coletividade. A seguir, discuto a perspectiva da 

professora sobre os três pilares do ensino criativo (JEFFREY; WOODS, 2009): a construção 

das relações na turma, o engajamento dos interesses dos alunos e a valorização das 

contribuições dos alunos nas aulas. 

No capítulo 7 analiso três eventos observados nas aulas, descrevendo a maneira 

como as dimensões da criatividade se articulam nas práticas musicais de três meninos: Dante, 

Luciano e Ramiro. Essa sequência de eventos revela como as dimensões da aprendizagem 

criativa são acionadas no conjunto de atividades de composição observadas: o processo de 

composição em grupo, a apresentação e a crítica dos trabalhos produzidos em sala de aula. 

Ainda neste capítulo analiso de que maneira esse conjunto de atividades se conecta às 

experiências musicais das crianças, engajando-as no processo da aprendizagem criativa. 

Finalizando, apresento a minha tese sobre a articulação das dimensões da aprendizagem 

criativa em atividades de composição musical numa turma da 2ª série do ensino fundamental. 

Nas considerações finais aponto ideias para trabalhos futuros e implicações desta 

pesquisa para a área de Educação Musical.  
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1 PESQUISAS SOBRE A CRIATIVIDADE  

1.1 Definições de criatividade 

A criatividade é compreendida de muitas formas diferentes, tanto no senso comum 

como no campo científico. Analisando o que as pessoas entendem por criatividade, Alencar e 

Fleith (2003) constatam que ainda predominam muitas ideias preconcebidas sobre o tema. 

Uma delas é que a criatividade é um dom divino destinado a um grupo seleto de indivíduos e 

que por isso não pode ser ensinada. Outra concepção equivocada de criatividade é que as 

pessoas são criativas ou não, quando o que se observa é que existem graus de criatividade 

(ibid.).  

A crença de que a ideia criativa surge como um toque de mágica também ainda está 

presente no senso comum, bem como a correlação entre indivíduos muito criativos e o 

desajustamento ou a loucura, enquanto autores como Amabile (1996) destacam que o 

indivíduo criativo geralmente é emocionalmente saudável. Alencar e Fleith (2003) destacam 

ainda a concepção errônea de criatividade como dependente apenas de fatores intrapessoais, 

sendo subestimadas as contribuições da sociedade no processo criativo.  

Não existe consenso sobre o que significa ser criativo e, segundo Lubart (2007b), a 

própria definição de criatividade é um tema de pesquisa que está em constante revisão, 

sempre com debates científicos atuais. Um ponto em comum nas definições de criatividade é 

que ela envolve sempre a emergência de um produto novo, que pode ser uma ideia ou 

invenção original (ALENCAR; FLEITH, 2003). Além da necessidade de ser gerado um 

produto novo, também há certo consenso de que esse produto deverá ter alguma relevância, 

ser apropriado à sua função. Como explicam Alencar e Fleith (2003), é necessário lembrar 

que a criatividade sempre é relativa, pois envolve o julgamento de seus produtos por um 

número de pessoas, que poderá ou não aceitá-lo como criativo.  

Lubart (2007b) explica que uma produção nova e original, por definição, é aquela 

que ainda não foi realizada por outras pessoas, mas essa novidade pode ocorrer em diferentes 

graus: desde um pequeno desvio do que já foi feito até uma grande inovação. Por outro lado, o 

elemento inovação não é suficiente, porque uma produção criativa precisa também ser 
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adaptada, isto é, satisfazer a alguma necessidade ou situação. Considerando conceitos 

admitidos pela maior parte dos pesquisadores, Lubart propõe uma definição consensual: 

A criatividade é a capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo 
nova e adaptada ao contexto no qual ela se manifesta (Amabile, 1996; Barron, 1988; 
Lubart, 1994; MacKinnon, 1962; Ochse, 1990; Sternberg e Lubart, 1995). Essa 
produção pode ser, por exemplo, uma idéia3

Outro ponto exposto por Lubart

, uma composição musical, uma história 
ou ainda uma mensagem publicitária (LUBART, 2007b, p. 16). 

4

Boden (1999, p. 82) faz uma diferenciação entre dois sentidos de criatividade: a 

criatividade P - Psicológica e a criatividade H - Histórica. Segundo a autora, uma ideia é P-

criativa quando ela não poderia ter surgido antes na mente da pessoa que a teve, não 

importando quantas vezes outra pessoa já teve essa mesma ideia. Por outro lado, uma ideia H-

criativa é uma ideia criativa historicamente, o que significa que uma única pessoa, e ninguém 

mais, em toda a história da humanidade, a teve antes.  

 é que não existe um critério absoluto para julgar a 

criatividade, pois a avaliação sempre implica juízos balizados por algum consenso social. 

Quem avalia um produto criativo pode ser uma sociedade, um comitê de pessoas ou um único 

juiz, mas o nível de criatividade de uma pessoa sempre será avaliado em comparação a outro. 

Dependendo da área, pode variar o grau de importância atribuído ao elemento novidade ou ao 

elemento adaptação. Lubart cita, por exemplo, que na obra de um engenheiro provavelmente a 

adaptação será mais valorizada do que na produção criativa de um artista. Dentro dessa 

conceituação também se aceita que uma ideia pode ser nova para determinada pessoa, mas 

não ser nova para outra.  

Segundo a autora5

                                                 
3 As citações de originais em português não estão adaptadas às novas normas ortográficas, tendo em vista serem 
anteriores à sua vigência.  
4 Ibid. 
5 Ibid. 

, a criatividade-H nem sempre é atribuída corretamente aos seus 

respectivos autores, porque muitas vezes uma ideia que não foi valorizada em certo contexto é 

apresentada em outro contexto e tida como “nova”. Os pesquisadores podem conhecer a 

criatividade-H sempre de forma imprecisa, porque os fatores intervenientes são muitos para 

que uma ideia encontre eco e seja reconhecida culturalmente, fatores esses que incluem 

interesses comerciais, moda, rivalidades ou mesmo questões situacionais, como guerras, 

enchentes ou incêndios. Por isso, não é possível elaborar teorias que expliquem totalmente a 

criatividade-H, assim como não pode haver uma explicação psicológica para uma categoria 

histórica. Por outro lado, a criatividade-P é totalmente individual e somente algumas (poucas) 
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ideias criativo-P serão reconhecidas como criativo-H (BODEN, 1999). Para Boden, ideias 

criativas só ocorrem quando espaços conceptuais são explorados e transformados.  

As dimensões de um espaço conceptual são os princípios organizadores que 
unificam e dão estrutura a um dado domínio de pensamento. Em outras palavras, é o 
sistema gerativo que subjaz àquele domínio e define uma certa gama de 
possibilidades: movimentos de xadrez, estruturas moleculares ou melodias de jazz. 
(BODEN, 1999, p. 85). 

As dimensões dos espaços conceptuais podem ser mapeadas por representações 

mentais usadas para explorar e mudar tais espaços. Essas mudanças podem ser muito sutis, 

como quando percebemos alguma limitação no espaço atual no qual atuamos, ou então, 

transformar profundamente esse espaço. Como exemplo de exploração e mudança estrutural 

complexa, Boden6

Relacionado aos conceitos de criatividade psicológica e histórica, pode ser situado o 

trabalho de Eysenck (1999). O autor adota a definição de Vernon, segundo a qual 

“Criatividade denota a capacidade de uma pessoa para produzir idéias, concepções, invenções 

ou produtos artísticos novos ou originais, que são aceitos pelos especialistas como tendo valor 

científico, estético, social ou técnico [...]”

 cita o desenvolvimento da música ocidental pós-renascentista. Baseada no 

sistema gerativo da harmonia tonal, as dimensões harmônicas foram progressivamente sendo 

modificadas, abrindo espaços para possibilidades que estavam implícitas neste sistema desde 

o início. À medida que foram sendo ampliadas as possibilidades, como o uso de modulações 

cada vez mais frequentes, o centro tonal foi sendo enfraquecido. O abandono do centro tonal 

era inevitável e foi proposto por Schoenberg com o atonalismo, que incluiu novas limitações 

para a composição musical, como o uso de cada nota da escala cromática. 

7

 A novidade privada é aquela que o indivíduo descobre e é nova para ele, enquanto a 

novidade pública é aquela que o indivíduo descobre e é nova para todos. Com base nesses 

dois sentidos da novidade, Eysenck (1999) distingue duas concepções de criatividade: a 

criatividade como um traço pessoal, que leva a pessoa a produzir atos, objetos e fatos de 

novidade privada, e a criatividade como realização, cujas obras produzidas são novidades 

públicas. Uma diferença importante entre estes dois tipos de criatividade é que a criatividade 

, acrescentando ainda que se deve incorporar a essa 

definição a aceitabilidade e adequação do produto criativo. Para o autor, devem ser 

distinguidos dois sentidos diferentes para o conceito de novidade: a novidade privada e a 

novidade pública.  

                                                 
6 Ibid. 
7 Ibid., p. 204. 
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como traço pessoal é supostamente universal, enquanto a realização criativa normalmente 

refere-se a uma área específica de conhecimento, exigindo habilidades técnicas e 

conhecimentos especializados em setores específicos (EYSENCK, 1999, p. 214).  

Lubart (2007b) concorda com os conceitos de criatividade histórica e psicológica 

propostos por Boden (1999), mas utiliza também as terminologias criatividade cotidiana e 

criatividade eminente para designar as produções novas perante o indivíduo ou perante a 

humanidade. A discussão que se segue a isso refere-se à compreensão, defendida pelo autor, 

de que existe um continuum entre a criatividade psicológica e a criatividade histórica. Como 

decorrência, essa posição significa aceitar que os mesmos componentes estão presentes nas 

pessoas comuns e nos indivíduos especialmente criativos da História. 

Semelhante aos conceitos de criatividade cotidiana e eminente é também a 

diferenciação entre a Criatividade com C maiúsculo, que se refere aos grandes atos e 

personalidades criativas, que realizaram feitos notáveis, e a criatividade com c minúsculo, a 

criatividade cotidiana. Segundo Amabile (1996), pode-se identificar um continuum entre a 

criatividade do dia a dia, das pessoas que resolvem problemas em situações cotidianas de 

maneira nova, e a criatividade dos grandes gênios, que produzem obras notáveis, que podem 

transformar campos científicos ou mesmo sociedades. Isso implica assumir que qualquer 

pessoa pode, em algum grau, ser criativa em algum domínio, daí a compreensão de que uma 

mesma pessoa pode produzir em diferentes níveis de criatividade8

Gardner (1999) constrói uma definição de criatividade baseando-se em estudos da 

psicologia cognitiva e do desenvolvimento, bem como considerando aspectos sociais e 

motivacionais da criação. Segundo o autor

. 

9

A definição de Gardner

, “[...] um indivíduo criativo resolve problemas, 

molda produtos ou levanta novas questões dentro de um campo de uma forma inicialmente 

considerada incomum, mas depois aceita em pelo menos um grupo cultural”. Convém 

destacar que nessa definição o autor considera produtos da criatividade, com igual 

importância: a resolução de problemas, a criação de produtos e o levantamento de novas 

questões, ampliando o conceito em relação às definições que priorizam o produto criativo.  
10

                                                 
8 Ibid., p. 82. 
9 Ibid., p. 151. 
10 Ibid. 

 também enfatiza que a criatividade é possível dentro de 

campos específicos, exigindo conhecimentos prévios a respeito desses campos. Por fim, a 

definição inclui a ideia de que nenhum produto é criativo em si mesmo, dependendo do 

julgamento da comunidade especializada. Nessa perspectiva, não basta focalizar o indivíduo 
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nas pesquisas sobre a criatividade: deve-se ampliar o foco para abranger os estudos sobre a 

área de conhecimento nas quais os indivíduos operam e os procedimentos utilizados para 

julgar a originalidade e a qualidade (GARDNER, 1999, p. 152). 

Para Amabile (1996, p. 35, tradução minha), “Um produto ou resposta serão julgados 

como criativos à medida que (a) são novos e apropriados, úteis ou de valor para uma tarefa e 

(b) a tarefa é heurística11 e não algorítmica12”. Essa definição focaliza o produto criativo, não 

o processo criativo nem o indivíduo. As tarefas algorítmicas são aquelas que têm caminho 

claro para a sua resolução, enquanto a tarefa heurística é aquela que não tem um caminho pré-

definido, às vezes exigindo a criação de algoritmos para chegar à solução do problema. Na 

avaliação da criatividade, esse ponto da definição de Amabile13

Analisando as definições de criatividade expostas correntemente, incluindo as 

discutidas acima, que relacionam a criatividade à produção de trabalhos novos e satisfatórios 

em relação às pressões contextuais, Lubart (2007b, p. 83) observa que tais definições se 

instauram essencialmente nas culturas de origem europeia. Segundo o autor, elas são 

sustentadas na ideia de que um processo criativo dá origem a um produto criativo tangível, 

um “objeto” que pode ser medido. Numa perspectiva intercultural, Lubart (2007a, 2007b) 

relativiza esses conceitos quando contrapõe concepções de criatividade presentes em algumas 

culturas orientais ou asiáticas. Segundo o autor, os valores culturais são decisivos para a 

produção da atividade criativa. O conceito de personalidade criativa é cultural, relacionado 

principalmente às sociedades mais individualistas, como as norte-americanas ou europeias, 

que tendem a considerar o indivíduo como um ser independente e autônomo, enquanto 

sociedades ditas coletivas, como a chinesa e taiuanesa, definem a pessoa em relação ao seu 

contexto social (LUBART, 2007b, p. 85). 

Essa discussão sobre os diferentes sentidos atribuídos à criatividade revela a 

complexidade do tema, que se reflete nas pesquisas sobre criatividade desenvolvidas 

principalmente na área da Psicologia e que vêm orientando as áreas de Educação e Educação 

Musical, como será visto nos capítulos seguintes.  

 é muito importante, porque só 

os especialistas da área de conhecimento poderão determinar se a tarefa é heurística ou 

algorítmica. 

                                                 
11 Heurística é o método de análise utilizado para o descobrimento de verdades científicas.  
12 Algoritmo é o processo de cálculo ou de resolução de um grupo de problemas em que são utilizadas, sem 
restrições, regras formais.  
13 Ibid. 
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1.2 Mapeamento das pesquisas sobre criatividade  

As pesquisas sobre a criatividade são orientadas por perspectivas diversas, baseadas 

em diferentes concepções de criatividade ou de pensamento criativo (STERNBERG, 2006). 

Segundo Kaufman e Baer (2006), pode-se olhar para diferentes aspectos da criatividade, 

como as personalidades criativas, produtos criativos, processos criativos ou ainda, analisar se 

a criatividade é um fenômeno pessoal ou social. Podem ser feitas diferentes perguntas a 

respeito da criatividade, e os pesquisadores vão encontrar respostas diferentes para cada uma.  

Uma forma de abordar os estudos sobre a criatividade é a pesquisa sobre os grandes 

gênios da humanidade, enquanto outras pesquisas focalizam a criatividade do dia a dia, das 

pessoas comuns14

1.2.1 Estudos sobre a personalidade criativa 

Os primeiros estudos sobre criatividade foram desenvolvidos através de pesquisas 

com indivíduos reconhecidamente criativos, com a finalidade de caracterizar a personalidade 

criativa. Estudos dessa natureza indicaram algumas características comuns aos indivíduos 

criativos, como intuição; flexibilidade cognitiva; persistência e dedicação ao trabalho; 

pensamento independente; menor interesse em detalhes e maior nos significados e nas 

implicações dos fatos; espontaneidade; maior abertura para experiências e interesses não 

convencionais. No Brasil, na década de 90, Alencar investigou os traços de personalidade de 

vinte e nove cientistas, identificando como traços mais destacados a persistência e a dedicação 

ao trabalho, seguidos de entusiasmo, iniciativa, independência de pensamento e ação, 

responsabilidade e imaginação (ALENCAR; FLEITH, 2003, p. 22), resultados semelhantes 

aos das pesquisas realizadas em outros países.  

.  Na revisão a seguir, apresento um mapa das pesquisas sobre criatividade, 

categorizadas segundo o foco: (1) na personalidade criativa, (2) nos processos criativos, (3) na 

avaliação e nos testes de criatividade e (4) nas abordagens múltiplas.   

Focalizando a investigação sobre a personalidade criativa, muitos estudos biográficos 

e autobiográficos vêm sendo realizados com indivíduos famosos reconhecidos como criativos, 

                                                 
14 Ibid. 
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com o objetivo de definir as peculiaridades do seu intelecto e de sua personalidade 

(AMABILE, 1996). Uma das formas de acesso a esses processos criativos foi solicitar que 

pessoas envolvidas na criação informassem sobre suas experiências, trabalhos estes que vêm 

contribuindo nas pesquisas sobre criatividade. Entretanto, essa metodologia é limitada, porque 

a capacidade de introspecção do indivíduo não lhe permite relatar plenamente e com isenção 

seus próprios processos (DELLIÈGE; RICHELLE, 2006).  

Atualmente, os trabalhos sobre a personalidade criativa têm procurado dar mais 

ênfase a aspectos não cognitivos, como motivação, interesses e valores do indivíduo. Sobre os 

antecedentes da criatividade, Alencar e Fleith (2003, p. 23) questionam: seriam as 

características de personalidade determinantes da criatividade ou consequência dela? Por 

exemplo: na personalidade, a autoconfiança e a autonomia seriam características geradoras da 

criatividade ou resultariam da trajetória de sucessos na produção criativa?  

Dos estudos sobre a criatividade com personalidades famosas também se questionou 

se todas as pessoas são ou não criativas. Runco (2006) argumenta que as bases interpretativas 

e de transformação da personalidade criativa são capacidades humanas: todos as têm, mas as 

pessoas não são criativas o tempo todo, e nem tudo o que fazem é criativo. Para produzir algo 

criativo, o indivíduo precisa investir tempo e esforço, e isso requer algum tipo de motivação e 

interesse. Precisa, de alguma forma, dedicar-se a isso, porque o insight criativo não é a 

primeira coisa que vem à mente (RUNCO, 2006, p. 23). Segundo o autor, todos os seres 

humanos têm capacidade interpretativa, mas nem todos se preocupam ou ocupam seu tempo 

com isso.  

[...] pessoas criativas são capazes e interessadas nas suas capacidades interpretativas 
e se empenham em construir interpretações originais da experiência. Elas fazem 
isso, regularmente, várias vezes por dia, mas elas também trazem essa tendência 
interpretativa para conduzir problemas notáveis. O mais importante é que a 
capacidade interpretativa é universal, mas ela é apenas indicativa de um potencial; a 
performance criativa exige mais (RUNCO, 2006, p. 28, tradução minha). 

Nessa perspectiva, o foco se desloca do produto criativo para o conceito de potencial 

para a criatividade. O potencial e a performance do momento se excluem mutuamente, à 

medida que se alguém é produtivo, então não há necessidade de considerar seu potencial. A 

crítica de Runco (2006) se justifica porque as pesquisas que partem da produtividade são 

embasadas na análise de casos sem ambiguidade, como Einstein ou Picasso, investigando 

personalidades criativas que já são produtivas. Por isso, tais pesquisas não apresentam 

informações sobre as pessoas que ainda não se tornaram criativas, pois não é possível 
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identificá-las se a pesquisa é sustentada na produtividade. Outra crítica do autor é que nessas 

pesquisas são os objetos que são estudados, não as pessoas. Com base nesses argumentos, 

Runco (2006) sugere que não se utilize mais o termo criatividade, mas a expressão adjetivada: 

performance criativa, potencial criativo, comportamento criativo, personalidade criativa etc. 

Com isso, evitam-se confusões na conceituação do potencial criativo e da performance 

criativa.  

1.2.2 Estudos sobre os processos criativos 

Outro grande campo de pesquisa sobre a criatividade são os estudos que focalizam as 

habilidades cognitivas, desenvolvidos com a finalidade de compreender os processos 

psicológicos presentes no processo criativo. Podem ser identificadas duas grandes vertentes 

nas pesquisas, com enfoques distintos e complementares: os estudos que relacionam a 

criatividade a componentes da inteligência e os estudos sobre as etapas dos processos 

criativos.  

No campo dos estudos sobre a inteligência, destacam-se as contribuições de 

Guilford15

                                                 
15 Apud Alencar e Fleith (2003). 

, que já em 1950 chamou a atenção para o fato de que os tradicionais testes de 

inteligência não contemplavam as complexidades da inteligência humana, incluindo aí o 

pensamento divergente, uma habilidade relacionada ao pensamento criativo. Como 

componentes do pensamento divergente são citadas as habilidades de fluência, flexibilidade e 

originalidade, que somadas à elaboração, redefinição e sensibilidade para problemas poderiam 

contribuir para o pensamento criativo (ALENCAR; FLEITH, 2003, p. 27). 

Contrariando as definições consensuais de criatividade apresentadas anteriormente, 

na abordagem retrocitada parte-se do pressuposto de que a criatividade pode ser medida per 

se, ignorando que ela acontece em domínios específicos. Dessa forma, indivíduos foram 

classificados como criativos ou não criativos com base em testes de inteligência, sem 

considerar a sua produção criativa. Delliège e Richelle (2006, p. 2) acusam essa concepção de 

gerar distorções como, por exemplo, indivíduos que não têm uma produção criativa e foram 

considerados altamente criativos, sem uma correspondência com as atividades criativas do dia 

a dia.  
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Os estudos sobre criatividade e inteligência também suscitam outra discussão chave 

na área, quando se questiona se a criatividade é uma qualidade relativa a um domínio geral ou 

a um domínio específico. Kaufman e Baer (2006) defendem que o processo criativo é o que as 

pessoas criativas usam para produzir produtos criativos, mas dependendo da perspectiva, os 

resultados diferem. Algumas formas de descrever uma pessoa criativa são mais gerais, 

enquanto outras são mais relacionadas ao domínio específico. Várias habilidades relacionadas 

à criatividade podem parecer, superficialmente, como de domínio geral, como o pensamento 

divergente, a motivação ou abertura à experiência, mas são, de fato, relacionadas a domínios 

específicos (KAUFMAN; BAER, 2006, p. 12). 

Outro corpo de pesquisas sobre a criatividade focaliza as etapas dos processos 

criativos, remetendo à sucessão de pensamentos e ações que geram a produção criativa 

(LUBART, 2007b). Segundo Lubart16

                                                 
16 Ibid. 

, o modelo clássico, formalizado por Wallas em 1926, 

descreve quatro etapas do processo criativo: preparação, incubação, iluminação e verificação. 

A primeira delas, a fase de preparação, inclui a coleta de informações e uma análise 

preliminar, com a finalidade de definir e expor o problema. Ela requer um trabalho consciente 

e conhecimento sobre o problema. A fase de incubação começa a partir daí e nem sempre 

requer que o indivíduo esteja concentrado diretamente no problema, todavia o cérebro 

continua a trabalhar nele inconscientemente. A terceira fase, da iluminação, surge quando 

uma ideia interessante, gestada na fase anterior, se torna consciente. Depois dessa fase, 

concluindo o processo criativo, vem a fase de verificação, quando a ideia é mais bem 

analisada, avaliada ou desenvolvida. Segundo esse modelo, antes de chegar ao final do 

processo de criação também pode haver retrocesso para uma etapa anterior (LUBART, 

2007b). 

Esse modelo continua sendo referência nas pesquisas sobre a criatividade, apesar de 

ser constantemente revisado e modificado, incluindo novas fases, como a de frustração, que 

pode anteceder a fase de incubação. Outra hipótese é que os processos acontecem 

simultaneamente e de forma não linear. Referência nessa área são as pesquisas desenvolvidas 

por Guilford em 1967, propondo um modelo de resolução de problemas concernente à 

produção criativa, e uma etapa de filtragem, de estruturação do problema, uma fase de 

reflexão, uma fase de produção que pode ser seguida por nova fase de reflexão, seguida de 

nova fase de produção, em um ciclo que se repete até a finalização do trabalho (LUBART, 

2007b, p. 100).  
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Esse modelo concebe a criatividade principalmente como um processo de resolução 

de problemas; pesquisas mais recentes utilizam programas de computador para analisar um 

grande número de respostas a “problemas criativos” que os indivíduos pesquisados devem 

resolver (AMABILE, 1996). Referindo-se à área de música, Delliège e Richelle (2006) 

consideram-no derivado principalmente da área de matemática, em que a criação assume a 

condição de resolução de problemas, uma interpretação largamente aceita no paradigma 

cognitivista. Segundo os autores, trata-se de uma visão reducionista da criatividade, 

principalmente nas áreas artísticas (DELLIÈGE; RICHELLE, 2006). Mas Lubart (2007b) 

questiona esse modelo alegando que as pesquisas sobre os processos de resolução de 

problema não respondem se os processos serão os mesmos quando o produto resultante não 

for criativo. Segundo o autor, poder-se-ia inferir que os processos podem ser os mesmos na 

geração de produtos criativos, medianamente criativos ou não-criativos, havendo diferenças 

qualitativas entre eles que não são explicadas nas pesquisas sobre a resolução de problemas 

criativos.  

1.2.3 Avaliação e testes de criatividade 

Outra grande concentração de trabalhos focaliza a avaliação da criatividade, que 

pode ter a intenção de mensurar tanto as potencialidades criativas dos indivíduos, como os 

produtos, por meio de instrumentos variados, como escalas de personalidade, questionários de 

atividades criativas, tarefas cognitivas e avaliações consensuais (LUBART, 2007b, p. 159).  

Lubart17

Os trabalhos que focalizam o potencial criativo incluem os testes cognitivos, que 

abrangem testes de avaliação do pensamento divergente e provas de insight e de associações 

 classifica os instrumentos de avaliação da criatividade segundo quatro 

grandes princípios. Primeiro, se os critérios são objetivos ou subjetivos. Segundo, se a 

criatividade é apreendida de forma mais global ou em aspectos pontuais, como a fluidez e 

originalidade. Terceiro, se as medidas se referem a pessoa criativa, produção criativa, 

processos criativos ou ambiente para a criatividade. O quarto princípio é relativo ao caráter 

latente ou manifesto da criatividade, com o fito de avaliar o potencial ou a realização criativa. 

                                                 
17 Ibid. 
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remotas. Outro grupo de testes procura medir os fatores conativos18

Na área de música, um dos primeiros textos de revisão sobre a avaliação do 

pensamento criativo foi escrito por Webster (1992), que classifica as pesquisas em duas 

categorias: os estudos psicométricos e os estudos de análise de conteúdo. Esta última 

categoria Webster

 da criatividade, que se 

dividem em testes de personalidade, de estilos cognitivos e de motivação. Outro grupo de 

testes do potencial criativo avalia o ambiente, por meio de inventários biográficos e medidas 

qualitativas de ambientes, que podem favorecer a criatividade ou não. 

19

Uma perspectiva de avaliação da criatividade bastante explorada na área de educação 

musical é a Técnica de Avaliação Consensual (TAC) desenvolvida por Amabile (1996) em 

1982 e revisada em 1996. A autora argumenta que um produto ou resposta é criativo à medida 

que os observadores apropriados concordam que ele é criativo. Ela parte da concepção de que 

o contexto sociocultural é indispensável para a compreensão do produto criativo, e esse 

contexto envolve as pessoas que conhecem e compreendem os produtos criativos. Os critérios 

para o procedimento de avaliação são os seguintes: (1) todos os avaliadores devem ter 

experiência no domínio em questão, embora o nível de experiência não precise ser idêntico 

para todos os avaliadores; (2) os avaliadores devem fazer seus julgamentos de forma 

independente; (3) em um trabalho preliminar, os avaliadores devem ser solicitados a julgar 

algum outro critério dos produtos em avaliação, além da criatividade; (4) os avaliadores 

devem ser instruídos a comparar os produtos entre si, em vez de julgá-los por critérios 

absolutos da área de domínio; (5) cada um dos avaliadores deve analisar os produtos em 

 subdivide em processo e produto, que por sua vez é subdividida em 

composição, análise/apreciação e improvisação. É interessante observar que a performance 

não está presente, o que revela que nesse período, até a data do artigo, quinze anos atrás, a 

performance musical ainda não era considerada atividade que pudesse ser objeto de estudo da 

criatividade. O teste de medição da criatividade desenvolvido por Webster é referência na 

área de música (HICKEY, 2002). 

Um segundo grande grupo de pesquisas sobre a avaliação da criatividade procura 

medir as performances criativas, que em vez de centrar-se em fatores subjacentes da 

criatividade, procura mensurar a atividade criativa em si mesma. Tais avaliações incluem os 

julgamentos da produção criativa por especialistas, com base em critérios pré-definidos, como 

também as autoavaliações ou avaliações realizadas por professores, semelhantes ou 

supervisores (LUBART, 2007b).  

                                                 
18 O termo conativo deriva de conato, nascido junto, que se refere ao que é congênito ou inato. 
19 Ibid. 
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ordem diferente, definida aleatoriamente. A essência da técnica consensual é o princípio de 

que os especialistas em uma área podem reconhecer a criatividade quando a veem e que eles 

concordam entre si nessa avaliação. “Se o especialista (confiável) diz que algo é altamente 

criativo, nós devemos aceitar isso como verdadeiro” (AMABILE, 1996, p. 42). A TAC 

apresenta uma nova perspectiva para a avaliação de produtos criativos na área de educação, à 

medida que questiona quem são os avaliadores mais adequados para os produtos criativos de 

crianças e jovens em idade escolar na área de educação musical, à medida que os pressupostos 

sobre a avaliação apresentados pela autora colocam em dúvida os resultados de muitas 

pesquisas desenvolvidas até então, porque estas não questionavam se os juízes e avaliadores 

designados para avaliar os produtos criativos tinham realmente condições de fazê-lo.  

1.2.4 Abordagem múltipla da criatividade 

A abordagem múltipla da criatividade começou a se desenvolver a partir da década 

de 80, com abordagens teóricas que propõem que a criatividade requer uma análise 

simultânea de diversos fatores referentes ao indivíduo e ao contexto do ambiente. Seus 

principais modelos são: perspectiva sociométrica, teoria do investimento em criatividade, 

modelo componencial e modelo sistêmico de criatividade. 

Concebida por Simonton na década de 80, a perspectiva historiométrica procura 

investigar a influência de variáveis sociais, políticas e culturais de pessoas eminentemente 

criativas de diversas áreas do conhecimento, buscando leis gerais ou regularidades estatísticas 

na análise dos dados sobre a vida dessas pessoas. Para tanto, o autor desenvolveu uma 

metodologia específica: a historiometria, que examina o fenômeno criativo sob a óptica da 

psicologia do desenvolvimento e educacional, da psicologia da personalidade e da psicologia 

política e social (ALENCAR; FLEITH, 2003). 

A teoria do investimento em criatividade, desenvolvida por Sternberg e Lubart na 

década de 90, considera que seis fatores distintos convergem na expressão criativa: 

inteligência, estilos intelectuais, conhecimento, personalidade, motivação e contexto 

ambiental20

                                                 
20 Ibid. 

. Segundo Lubart (2007b), alguns componentes podem ter certos limites e 

estabelecer uma compensação, quando um componente fraco é contrabalançado por outro 
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forte. Além disso, os componentes sempre agem uns em relação aos outros, o que pode 

ocasionar sua interação. 

O modelo componencial, desenvolvido por Amabile na década de 80, considera 

essencial a interação de três componentes para a emergência de um produto criativo: 

habilidades de domínio, processos criativos relevantes e motivação para a tarefa (ALENCAR; 

FLEITH, 2003). Para essa autora (1996), o domínio da área de conhecimento é a base para a 

performance criativa, incluindo conhecimento factual, habilidades técnicas e talento especial 

no domínio em questão. Os processos criativos relevantes incluem o estilo cognitivo, 

aplicação da heurística para a exploração de novos patamares cognitivos e o estilo de trabalho. 

Por fim, a motivação inclui as variáveis motivacionais que levam o indivíduo a se dedicar a 

determinada tarefa21

O modelo sistêmico proposto por Csikszentmihalyi (1997) parte da ideia de que em 

vez de tentar definir a criatividade, é necessário compreender onde ela está, com a finalidade 

de compreender como um produto chega a ser considerado criativo e é incorporado à cultura. 

O Modelo Sistêmico de Criatividade (ABUHAMDEH; CSIKSZENTMIHALYI, 2006) 

propõe que a criatividade pode ser observada somente na inter-relação de um sistema 

composto por três elementos: o domínio, o campo e o indivíduo. Segundo esse modelo, o 

conhecimento em algum domínio é indispensável para que um indivíduo possa ser criativo, 

dominando o conjunto de regras que caracteriza o domínio em particular no qual ele atua. O 

segundo fator é o campo, que envolve os especialistas em determinada área de conhecimento 

que vão identificar as ideias criativas e que podem ser incluídas no domínio, isto é, na área de 

conhecimento em questão. Por fim, o terceiro componente é o indivíduo, que precisa adquirir 

conhecimento do domínio e apresentar características cognitivas e afetivas que podem 

contribuir para o processo criativo (CSIKSZENTMIHALYI, 1997). 

Por sua repercussão nas pesquisas sobre criatividade na área de Educação, mais 

especificamente na área de Educação Musical, o modelo sistêmico desenvolvido por 

Csikszentmihalyi será detalhado a seguir.  

. 

                                                 
21 Ibid., p. 83. 
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1.3 O Modelo Sistêmico de Criatividade 

A pesquisa de Csikszentmihalyi (1997) sobre a criatividade foi realizada entre 1990 e 

1995, quando foram filmadas entrevistas com um grupo de noventa e um indivíduos 

excepcionalmente criativos. A análise dessas entrevistas ajudou a compreender como são as 

pessoas criativas, como o processo criativo funciona e quais as condições que encorajam ou 

dificultam a geração de novas ideias. Os critérios para a seleção dos entrevistados foram: que 

o entrevistado fosse uma personalidade de destaque em um domínio cultural, como ciências, 

artes, negócio ou política; que estivesse ativamente envolvido naquele domínio; e que tivesse 

pelo menos 60 anos (1997, p. 12). Esse processo de seleção foi conduzido lentamente, com 

número igual de homens e mulheres e procurando representar amplamente diferentes áreas do 

conhecimento. De uma listagem inicial foram sendo indicados novos nomes, em um processo 

bola de neve de amostragem. Com base nessa pesquisa, o autor elaborou o Modelo Sistêmico 

de Criatividade (1997). 

Csikszentmihalyi (1997, 2007) define a criatividade como um processo pelo qual as 

diferentes áreas de conhecimento são transformadas culturalmente. Para o autor, novas 

músicas, novas ideias e novas máquinas são temas da criatividade. Segundo o autor (2007), os 

psicólogos tendem a ver a criatividade apenas como processo mental, mas essa perspectiva 

não faz jus ao fenômeno, que é tanto um evento social e cultural como psicológico. 

Csikszentmihalyi22

Csikszentmihalyi

 propõe que, em lugar de procurar definir a criatividade, deve-se analisar 

onde ela está, com a finalidade de compreender como um produto chega a ser considerado 

criativo e é incorporado à cultura.  
23

                                                 
22 Ibid. 
23 Ibid. 

 argumenta que a criatividade sempre traz implícito um 

julgamento de valor e que, portanto, um grupo de pessoas vai avaliar e reconhecer o produto 

ou ideia como criativos. Esses avaliadores não têm um critério objetivo ou padronizado para 

avaliar o que é criativo, eles se baseiam em experiência passada, treino, bases culturais, 

valores pessoais e preferências idiossincráticas. Nesse sentido, considerar algo criativo ou não 

depende sim das qualidades do produto ou ideia, mas sem olvidar o seu efeito sobre pessoas 

que estão expostas a ele. Por isso, a criatividade é um fenômeno produzido na interação do 

produtor com a audiência, numa dimensão intersubjetiva. 
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O Modelo Sistêmico de Criatividade (CSIKSZENTMIHALYI, 1997, 2007) propõe 

que a criatividade só pode existir na inter-relação de um sistema composto por três elementos: 

o domínio, o campo e o indivíduo. O domínio e o campo representam o contexto dentro do 

qual o indivíduo opera, sendo o componente cultural denominado domínio e o componente 

social denominado campo, como se mostra na figura a seguir (figura 1). 

 

 

Figura 1: Visão sistêmica da criatividade  

A criatividade exige que um conjunto de normas e práticas sejam transmitidas do domínio ao indivíduo. 
O indivíduo precisa então produzir uma variação no conteúdo do domínio. A variação precisa ser 

selecionada pelo campo para inclusão no domínio.  
Fonte: Csikszentmihalyi, 2007, p. 315, tradução minha. 

1.3.1 Domínio 

O domínio é o primeiro componente da criatividade, à medida que criatividade 

precisa operar dentro de algo existente, isto é, podemos reconhecer músicos, cozinheiros ou 

artistas criativos e a performance dessas pessoas será julgada dentro das tradições dessas 

áreas. A criatividade não pode ocorrer em um vácuo, pois algo só é “novo” em relação ao que 

é “antigo”. Assim, a criatividade acontece quando são provocadas mudanças nos domínios 

que se perpetuam no tempo. 

No modelo sistêmico desenvolvido por Csikszentmihalyi (2007), entende-se que a 

criatividade sempre envolve mudanças em um sistema simbólico, mudanças estas que afetam 

os pensamentos e sentimentos dos membros de uma cultura. Pode-se entender a cultura como 

um sistema de domínios inter-relacionados, como geometria, música, religião, direito e assim 
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por diante. Cada um desses domínios contém seus próprios elementos simbólicos, suas regras 

e, muitas vezes, também sua própria forma de registro. Segundo o autor 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1997, p. 37), de diferentes maneiras, cada domínio representa um 

pequeno mundo no qual as pessoas podem pensar e agir com clareza e concentração. Desta 

forma, a criatividade pressupõe uma comunidade de pessoas que compartilham formas de 

pensar e agir, que aprendem e imitam as ações umas das outras24

1.3.2 Campo 

.  Essas formas de 

pensamento e ação se transmitem pelas pessoas através da aprendizagem e são lentamente 

transformadas na história da humanidade. 

Os domínios podem facilitar ou dificultar a criatividade de diversas formas, em três 

dimensões particularmente relevantes, segundo Csikszentmihalyi (1997, p. 38): a clareza da 

estrutura, a centralidade na cultura e a acessibilidade. O autor exemplifica com a reflexão 

sobre um caso hipotético de duas indústrias farmacêuticas que pesquisam e desenvolvem um 

novo produto. Considerando que ambas as companhias disponham dos mesmos recursos 

financeiros e de pesquisadores com igual potencial criativo, o que determina a produção do 

melhor medicamento por uma ou outra empresa, apenas considerando as características do 

domínio? As perguntas que poderiam ser feitas são: Qual das companhias tem dados mais 

detalhados sobre farmacêutica? Quais dados estão mais bem organizados? Qual das duas 

companhias coloca mais ênfase nos aspectos da sua própria cultura na pesquisa, em relação a 

outras áreas, como produção e marketing? Qual das companhias dissemina melhor o 

conhecimento entre seus funcionários? Onde é mais fácil testar uma hipótese? As inovações 

criativas provavelmente acontecerão onde o conhecimento estiver mais bem organizado, for 

mais centralizado na cultura e mais acessível, considerando que os outros aspectos sejam 

iguais.  

O segundo componente da criatividade no modelo sistêmico é o campo. Se é 

necessário um domínio dentro do qual as pessoas inovam e atuam criativamente, também é 

necessário um grupo de pessoas que atue nesse domínio e possa avaliar e determinar o que 

constitui ou não inovação dentro dele. Para ser considerado criativo, é necessário que o 

                                                 
24 Ibid., p. 316. 
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produto seja valorizado socialmente, permitindo que se diferenciem ideias simplesmente 

bizarras daquelas que podem ser consideradas genuinamente criativas 

(CSIKSZENTMIHALYI, 2007, p. 321). As mudanças só ocorrem se as novas ideias forem 

aceitas por um grupo que decide o que será ou não incorporado a um domínio. No modelo 

sistêmico, esses “guardiões” que têm o direito de adicionar produtos ou ideias ao domínio são 

coletivamente denominados campo. O termo campo muitas vezes é utilizado para determinar 

toda uma disciplina, mas Csikszentmihalyi25 o utiliza em um senso mais estrito para se referir 

somente àqueles que participam da organização social de certo domínio, como professores, 

críticos, editores de jornais, curadores ou diretores de agências, isto é, aqueles que decidem o 

que participa ou não de um domínio. O campo é formado pelos especialistas em cada 

domínio, cujo trabalho envolve o julgamento do que é produzido dentro do seu respectivo 

domínio, selecionando o que fará parte do seu cânone26

Quando professores ou estudantes de pós-graduação elaboram testes para julgar a 

criatividade de produtos musicais de crianças, eles também estão atuando como campo. Para 

.  

Segundo Csikszentmihalyi (1997), muitas vezes o processo de validação é visto 

como algo que se sucede ao ato criativo e pode ser separado dele. Mas o autor reivindica, ao 

contrário, que não se pode separar a reação da sociedade da contribuição da pessoa: os dois 

fatores são inseparáveis, pois se uma ideia ou produto não for validado socialmente, poderá 

ser original, mas não criativo.  

O campo pode afetar a criatividade pelo menos de três maneiras. Primeiramente, 

sendo reativo ou pró-ativo. Um campo reativo não estimula a produção de novidades, 

enquanto o campo pró-ativo sim. Dessa maneira, as expectativas e posições do campo em 

relação à criatividade afetam positiva ou negativamente o seu desenvolvimento. Outra 

característica do campo que pode afetar a criatividade é a maneira como ele seleciona as 

inovações, de modo mais rígido ou menos rígido, impondo filtros mais livres ou mais rígidos. 

Alguns campos são mais conservadores e permitem apenas que um reduzido número de novos 

itens integre seu domínio, enquanto outros campos, mais abertos, permitem que mais ideias 

participem do domínio, fazendo com que se transforme mais rapidamente. Isso não significa 

que uma dessas posições seja mais favorável do que a outra para o desenvolvimento criativo. 

A terceira forma como o campo afeta a criatividade relaciona-se com a maneira como está ou 

não conectado ao sistema social que o rodeia e o tipo de suporte que tal sistema social lhe 

oferece.  

                                                 
25 Ibid., p. 317. 
26 Ibid., p. 43. 
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Csikszentmihalyi (2007), esses testes podem julgar a criatividade das crianças, à medida que 

aqueles que os elaboraram estão atuando como campo, definindo o que pode ou não ser aceito 

no domínio. Isso não significa que exista uma qualidade objetiva para avaliar os produtos 

criativos: os testes simplesmente refletem os critérios de aceitação do campo, estabelecidos 

por quem os elaborou. 

Os domínios e campos se relacionam de diversas maneiras, dependendo 

principalmente das possibilidades e limites de cada domínio. Na área científica, por exemplo, 

normalmente é bastante restrito o que o campo pode ou não apregoar. Já no domínio artístico, 

muitas vezes depende bem mais do campo, isto é, das pessoas que atuam no domínio, a 

decisão sobre o que conta ou não como criativo, como inovador. O meio artístico pode, com 

bastante flexibilidade, selecionar as obras de arte que serão incluídas no domínio. Nesse 

sentido, Csikszentmihalyi (1997, p. 45) argumenta que é impossível compreender a 

criatividade sem compreender como o campo opera, como são tomadas as decisões sobre o 

que deve ou não fazer parte do domínio.  

1.3.3 Indivíduo 

O terceiro elemento do modelo sistêmico de criatividade desenvolvido por 

Csikszentmihalyi é o indivíduo, porque o autor entende que a criatividade acontece quando 

uma pessoa transforma a informação de um domínio, uma mudança que deve ser selecionada 

pelo campo para inclusão no domínio (ABUHAMDEH; CZIKSZENTMIHALYI, 2006, p. 

33). Csikszentmihalyi (1997, 2007) esclarece que muitas pesquisas focalizam a pessoa 

criativa, acreditando que a chave para a compreensão da criatividade está no entendimento de 

como funcionam as mentes dessas pessoas criativas. Para o autor, nem sempre é esse o caso, 

porque apesar de sempre haver uma pessoa por trás de cada novo produto ou ideia, não 

significa que essa pessoa tenha alguma característica única responsável por essa realização.  

No modelo sistêmico, as contribuições das pesquisas sobre os processos que tornam 

um indivíduo criativo são incorporadas e vistas de outra forma sob a perspectiva teórica do 

modelo. Desse modo, a teoria de sistemas acrescenta que o indivíduo precisa ter acesso ao 

domínio e aprender suas regras para tornar-se criativo. Para aprendê-las, o indivíduo precisa 

estar motivado, sendo os temas da motivação e da cognição bastante estudados pelas 
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pesquisas acadêmicas sobre a criatividade. Por outro lado, devem ser considerados os diversos 

fatores que influenciam a criatividade, que incluem o domínio e o campo. O modelo sistêmico 

também reconhece a importância de características individuais, como pensamento divergente 

e capacidade de solução de problemas, mas acrescenta que também é importante a habilidade 

do indivíduo de convencer o campo sobre a relevância do seu trabalho. Além disso, são 

determinantes as suas oportunidades de acesso ao domínio, sua rede de contatos e traços de 

personalidade. A habilidade de se expressar e ser compreendido também pode facilitar uma 

contribuição criativa. Embora atribua importância às características individuais, 

Csikszentmihalyi (2007, p. 327) não as considera suficientes e afirma que, provavelmente, 

não sejam necessárias.   

No contexto do modelo sistêmico proposto, o indivíduo precisa aprender sobre as 

funções e conteúdos do domínio, além de conhecer o campo, isto é, as preferências e os 

critérios que as pessoas da área estabelecem para avaliar os trabalhos dentro do domínio. 

Segundo o modelo sistêmico, a criatividade só pode ser compreendida considerando o acesso 

aos domínios e a forma como o sistema social recebe novas ideias. Em última análise, para 

Csikszentmihalyi27

As pesquisas sobre a criatividade na educação musical focalizam principalmente a 

composição musical, porque a composição é considerada uma atividade eminentemente 

criativa (HICKEY, 2002), mas muitas pesquisas sobre a composição versam sobre 

características ou processos técnicos de composição, sem apoiar-se nos estudos sobre a 

criatividade. As pesquisas sobre a criatividade reconhecem que ela pode ser evidenciada em 

qualquer modalidade de prática musical, como a regência, a performance ou a apreciação 

musical (HICKEY, 2002; WEBSTER, 1992). Além disso, Barret (2003) salienta que quando 

é proposto um exercício de composição para que o aluno demonstre a compreensão de uma 

técnica específica, o resultado pode ser tecnicamente proficiente, mas com lacunas quanto à 

criatividade.  

 “é a comunidade, não o indivíduo, que faz com que a criatividade se 

manifeste”.  

Os estudos sobre a criatividade foram determinantes para a produção de pesquisas na 

área de educação musical envolvendo atividades de composição musical. Para Barret (2003), 

conceitualmente as pesquisas sobre a composição musical e a criatividade estão bastante 

imbricadas, sendo os termos composição e criatividade muitas vezes utilizados como 

sinônimos. Segundo a autora (BARRET, 2003), essa utilização indiscriminada pode provocar 

                                                 
27 Ibid., p. 333, tradução minha. 
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alguns equívocos, como, por exemplo, a ideia de que todas as composições são criativas ou 

que todas as experiências criativas em educação musical envolvem a composição.  

No capítulo seguinte serão analisadas as pesquisas na área de educação musical que 

focalizam a composição musical de crianças e jovens, buscando situar esses trabalhos em 

relação aos estudos sobre a criatividade em geral aqui expostos, e também evidenciar a 

construção do próprio campo de pesquisas em educação musical sobre o tema, alimentado por 

contribuições teóricas e metodológicas de diferentes perspectivas teóricas. 
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2 A COMPOSIÇÃO NA EDUCAÇÃO MUSICAL 

A composição musical é atividade que vem sendo progressivamente valorizada no 

ensino de música, ampliando as pesquisas que focalizam experiências criativas e 

composicionais na educação musical de crianças. Esses trabalhos incluem o estudo de 

processos e produtos de composições e improvisações, bem como os contextos sociais e 

culturais nos quais eles ocorrem (BARRET, 2003, p. 3). Dependendo do enfoque de pesquisa, 

nesse campo se distingue improvisação de composição musical. Mas no presente trabalho a 

composição é compreendida de forma ampla, incluindo trabalhos de improvisação e arranjo, 

pequenas ideias organizadas espontaneamente com a intenção de articular e comunicar 

pensamentos musicais ou peças mais elaboradas, sem a exigência de algum tipo de registro. 

Como conceitua Swanwick:  

‘Compor’, nesse contexto é compreendido de forma muito ampla, incluindo as mais 
breves e espontâneas expressões, bem como invenções mais longas e ensaiadas. Isso 
acontece quando se tem alguma liberdade para escolher a organização temporal da 
música, com ou sem notação ou outras formas de instrução para a execução 
(SWANWICK, 1994, p. 85, tradução minha).  

Nessa perspectiva, os produtos gerados pelo aluno em sala de aula com a intenção de 

se expressar sonoramente são considerados como composições, sem necessariamente 

envolver julgamentos de valor. Essa definição não sugere a ausência de critérios artísticos 

nem de objetivos educacionais, porque, segundo França e Swanwick (2002, p. 11), “O 

potencial educativo da composição reside no significado e na expressividade que o produto 

musical é capaz de comunicar”.  

2.1 A composição no ensino de música 

Apesar de haver certo consenso sobre a importância da composição musical no 

ensino de música, seus objetivos e funções que desempenha variam segundo as concepções 

educacionais que as sustentam. Segundo Barret (2003, 2005), as experiências composicionais 

e criativas são introduzidas nos currículos escolares por quatro motivos principais: (1) 
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proporcionar experiências criativas a todos os estudantes; (2) introduzir os estudantes em 

técnicas e materiais da música contemporânea; (3) desenvolver pensamento e compreensão 

musical e (4) ensinar a compor para formar compositores. 

Cada um desses objetivos está vinculado a diferentes concepções sobre as funções da 

atividade de composição na educação musical. Na primeira abordagem, concebida por 

educadores progressistas da segunda metade do século XX, a expressão pessoal e o 

desenvolvimento individual do estudante são os objetivos centrais, não se valorizando 

questões técnicas nem o contexto sociocultural da produção musical (BARRET, 2003). No 

outro extremo, Barret situa a quarta abordagem, que pretende formar a próxima geração de 

compositores desde a escola primária, focalizando fortemente as técnicas composicionais, em 

detrimento da expressão individual28. A segunda e a terceira abordagens focalizam a 

compreensão e o pensamento musical que podem ser desenvolvidos quando os estudantes 

manipulam materiais musicais e se engajam em processos de fazer música. Na segunda, são 

valorizadas as características estilísticas da música contemporânea29

Educadores e pesquisadores enfatizam que através da composição os alunos podem 

manifestar de forma própria suas ideias musicais, revelando como pensam musicalmente 

(BROPHY, 2005; FRANÇA, 2006; GLOVER, 2000; GOULD, 2006; GROMKO, 2003; 

MAFFIOLETTI, 2004; MILLER, 2004; PAYNTER, 2000; TAFURI, 2006; WIGGINS, 

2003). Segundo Glover (2000), as composições e improvisos das crianças possibilitam-lhes 

conhecer e desenvolver a sua própria voz, que precisa ser reconhecida pelos educadores, por 

isso, a atividade de composição na escola está diretamente conectada ao seu desenvolvimento 

e expressão musical. Escutar a música que as crianças produzem é uma janela para a sua 

compreensão musical, porque, quando fazem música, é como se “pensassem em voz alta” 

(GLOVER, 2000). Como explica Gromko (2003), na composição as crianças trabalham com 

base nas suas experiências passadas, expressando-se para outras pessoas.  

, ou ainda, a possibilidade 

de ampliar as ideias de música das crianças (SANTOS, 2006), enquanto na terceira não são 

enfatizadas práticas musicais de uma tradição musical específica. A esses objetivos, 

acrescento a proposição de Bitencourt, Pessôa e Silva (2008), que argumentam que o 

desenvolvimento da capacidade criadora dos alunos através de atividades de composição pode 

formar pessoas capazes de intervir e transformar a sociedade em que vivem de maneira crítica 

e consciente, contribuindo para um desenvolvimento mais igualitário, com menos 

concentração de poder e controle. 

                                                 
28 Ibid. 
29 Id., 1998. 
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Maffioletti (2004) argumenta que a composição musical cria um espaço legítimo de 

aprendizagens, espaços que possibilitam às crianças apreender os significados culturais e 

atribuir seus próprios significados à música. Para a autora, “[...] aprender a compor música é 

aprender a compor-se a si mesmo, como pessoa que pode compreender e criar significados 

para alimentar suas trocas simbólicas na cultura” (p. 240). Para Barret (2003, p. 10), a 

composição é uma forma dialética de fazer sentido da música e através dela as crianças 

expressam as características musicais que conhecem, de maneira a se apropriar e imprimir 

suas próprias intenções musicais. A autora argumenta que, na educação musical, a 

composição tem a função de desenvolver a capacidade do indivíduo de construir significados 

a partir de relações que estabelece com as culturas musicais. 

Na visão da psicologia social, uma composição original é, inevitavelmente, um 
reflexo e uma resposta ao contexto social e cultural no qual um compositor trabalha. 
Esses contextos refletem tradições sócio-históricas particulares e, nessa medida, a 
composição pode se tornar tanto um ato de desenvolvimento do próprio 
conhecimento quanto do conhecimento cultural (BARRET, 2003, p. 10, tradução 
minha). 

França e Swanwick (2002) ressaltam ainda a maior abertura à escolha cultural 

proporcionada pelas atividades de composição, articulando a vida intelectual e afetiva dos 

estudantes. A composição também permite diversificar as experiências musicais dos alunos, 

visto que a educação musical tende, tradicionalmente, a favorecer atividades de apreciação e 

execução musicais. Swanwick (2003) julga importante que o aluno tenha a oportunidade de 

relacionar-se com a música de diversas maneiras, pois cada atividade musical lhe oferece 

diferentes possibilidades de tomar decisões musicais. Swanwick30

O incremento da composição musical no ensino de música evidencia o atual 

crescimento das pesquisas sobre a composição na educação musical, investigando os 

processos e produtos de estudantes engajados na composição e a natureza do seu pensamento 

musical e/ou criativo como compositores (BARRET, 2006). Segundo Barret

 defende a composição 

como necessidade educacional, porque “[...] dá ao aluno uma oportunidade para trazer suas 

próprias ideias à microcultura da sala de aula, fundindo a educação formal com a ‘música de 

fora’”. É necessário conhecer como as crianças se expressam musicalmente e como sua 

produção na escola se conecta com os mundos musicais que elas vivem fora da escola.  

31

                                                 
30 Ibid., p. 68. 
31 Ibid. 

, mesmo 

havendo certo consenso sobre a importância das experiências composicionais e criativas na 
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escola, os fundamentos teóricos para essas crenças ainda são bastante difusos, constituindo 

fértil campo para a pesquisa em educação musical. 

2.2 Pesquisas sobre a composição na educação musical 

As pesquisas sobre a composição na área de educação musical tinham inicialmente o 

objetivo de contribuir nos estudos sobre o desenvolvimento musical. Por isso, nas décadas de 

80 e 90 os trabalhos focalizavam essencialmente medidas psicométricas sobre o pensamento 

criativo, o desenvolvimento da composição em crianças e a avaliação de produtos criativos 

(BURNARD, 2006c). Nos trabalhos mais recentes, essas abordagens foram sendo ampliadas 

para enfoques teóricos e metodológicos que incluem estudos sobre o contexto de produção 

das composições em ambientes escolares, a interação e comunicação entre estudantes e 

professores na realização de composições e os significados subjetivos relativos aos processos 

e produtos composicionais segundo as perspectivas dos próprios participantes.  

Revisando a bibliografia sobre a composição no âmbito da educação musical, com 

ênfase na produção de crianças no contexto escolar, analiso as pesquisas segundo cinco 

grandes abordagens: (1) processos composicionais; (2) avaliação da composição musical; (3) 

contexto e variáveis sociais na atividade de composição musical; (4) concepções e práticas 

dos professores sobre a atividade de composição na educação musical; e (5) perspectivas das 

crianças sobre a composição musical. Essas categorias incluem trabalhos realizados sob 

diferentes paradigmas, nem sempre excludentes, podendo ser identificados pontos de conexão 

e sobreposição entre elas. Em tal sistematização, procuro situar os paradigmas predominantes 

e as abordagens emergentes nas pesquisas sobre a composição na educação musical. 
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2.2.1 Processos composicionais 

Um grande corpo de pesquisas sobre a composição musical está relacionado aos 

estudos da Psicologia que focalizam os processos criativos32, investigando a sucessão de 

pensamentos e ações que geram a produção criativa (BUNTING, 1987; DeLORENZO, 1987; 

KRATUS, 1994; MAFFIOLETI, 2004). Segundo Lubart (2007b), o modelo clássico, 

formalizado por Wallas em 1926, descreve quatro etapas do processo criativo: as fases de 

preparação, incubação, iluminação e verificação. A primeira inclui a coleta de informações e 

uma análise preliminar, com o intuito de levantar e colocar o problema. A fase de incubação 

começa a partir daí e nem sempre requer que o indivíduo esteja concentrado diretamente no 

problema, mas o cérebro continua a trabalhar nele inconscientemente. A iluminação surge 

quando, gestada na fase anterior, uma ideia interessante se torna consciente. Depois dessa 

fase, concluindo o processo criativo, segue-se a fase de verificação, quando a ideia é mais 

bem analisada, avaliada ou desenvolvida com mais apuro. Segundo esse modelo, também 

pode haver retrocesso para uma etapa anterior antes de chegar ao final do processo de criação 

(LUBART, 2007b). Esse modelo continua sendo referência nas pesquisas sobre a criatividade, 

apesar de ser constantemente revisado e modificado, incluindo novas fases ou apresentando 

processos que acontecem simultaneamente e de forma não linear33

Na área de educação musical, as pesquisas de John Kratus (1994, 1991) sobre como 

os processos criativos se estabelecem em composições musicais realizadas por crianças são 

referência

.  

34

                                                 
32 Os trabalhos de Ryans e Torrance (1962), Torrance (1981) e Webster (1992, 2003) são importantes referências 
históricas nas pesquisas sobre o pensamento criativo de crianças.  
33 Ibid. 
34 Detalhamento e discussão das pesquisas de John Kratus em Maffioletti (2004). 

. Segundo ele, a tendência é que a composição seja mais valorizada como um 

produto, mas os educadores devem pensar na composição também como processo, referindo-

se aos pensamentos e atos fluidos do compositor ao gerar a composição. Uma das dificuldades 

para a compreensão de composições infantis, apontada por Kratus (1994, p. 129), é a atitude 

sobre a singularidade do trabalho criativo de cada indivíduo, o que poderia inviabilizar uma 

generalização desses processos musicais, sempre em transformação. O autor justifica que o 

professor não pode ensinar os processos de composição, mas pode compreender alguns 

conjuntos de processos composicionais que são utilizados pelas crianças, apesar de cada 

composição ser única. 
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Nas atividades de composição, os estudantes são confrontados com problemas 

musicais, engajando-se em ações que incluem geração, desenvolvimento, testagem e 

julgamento de ideias musicais (KRATUS, 1994). Realizando suas pesquisas em ambientes 

experimentais, Kratus identificou três processos essenciais da composição infantil: 

exploração, desenvolvimento e repetição. A exploração reflete a busca por novas ideias, que 

são revisadas na fase de desenvolvimento, enquanto a repetição é o oposto da exploração, 

quando uma ideia musical é reiterada. Para o autor35

Das conclusões mais questionadas nas pesquisas de Kratus (1992, 1994), uma se 

refere à afirmação de que na fase de exploração as crianças com menos de 7-8 anos tocam os 

instrumentos sem compreender o resultado de suas ações, sendo incapazes de compor com 

significado, utilizando desenvolvimento e repetição de temas ou motivos. Davies (1992) 

afirma que as crianças menores de 5 anos já são capazes de compor com significado, 

enquanto Barret (1998) argumenta que a não utilização dos processos de desenvolvimento e 

repetição de motivos por crianças menores nas pesquisas de Kratus poderia acontecer por 

vários motivos: lacunas de familiaridade com experiências prévias de composição, com os 

instrumentos utilizados e com os gêneros musicais associados aos instrumentos; tempo 

insuficiente e lacunas no objetivo do trabalho, sem relação com nenhuma experiência anterior 

das crianças. Discutindo as dificuldades na pesquisa da composição musical infantil, Barret 

pergunta:  

, todos os processos composicionais 

podem ser vistos como combinações variadas da exploração, desenvolvimento e repetição. 

Podemos realmente chamar os processos e produtos que emergem do ambiente 
experimental, como os descritos por Kratus, de representações verdadeiras das 
composições infantis? Considerando os limites do cenário da pesquisa, dos sujeitos, 
da tarefa e do tempo alocado na realização do estudo, em que medida esses 
resultados são relevantes para o desenho e a prática curricular? (BARRET, 1998, p. 
29, tradução minha).  

Esses questionamentos dizem respeito essencialmente a problemas intrínsecos de 

pesquisas conduzidas em ambientes artificiais e fora do contexto das crianças, apontados 

também por Hargreaves (1986), DeLorenzo (1989), Maffioletti (2004) e Young (2003)36

No Brasil, Maffioletti (2004) investigou os processos de composição musical de 

crianças em uma escola da rede particular de ensino que oferece aulas de música, 

.  

                                                 
35 Ibid., p. 131, tradução minha. 
36 O grupo de pesquisas sobre os processos composicionais inclui também muitos trabalhos com foco em 
habilidades específicas relacionadas à composição, como, por exemplo, o estudo do efeito do acompanhamento 
harmônico na realização tonal em improvisos de crianças (GUILBAULT, 2004). Pesquisas dessa natureza não 
serão abordadas aqui, visto não ser esse o enfoque deste trabalho.  



 46 

evidenciando a tendência mais recente de realizar as pesquisas no contexto escolar. A autora 

empregou o método clínico de Piaget para investigar as peculiaridades na elaboração da 

composição musical e o nível de compreensão das crianças sobre os trabalhos que realizam. 

Os resultados apontam que o desenvolvimento da composição se constitui por um processo 

longo e gradativo, em que novas formas de combinar ou organizar sons e segmentos musicais 

surgem em momentos de síntese. Maffioletti (2004) detalha a maneira como dois 

componentes de um mesmo processo, antes desarticulados, dão origem a totalidades novas em 

momentos de síntese, aumentando as possibilidades de compreensão musical da criança. 

Wiggins (2003) desenvolveu um quadro para auxiliar na compreensão dos processos 

de composição em sala de aula, o qual contempla os processos de tomada de decisão, 

organização, revisão e performance da obra, vistos dentro do contexto de significado e 

intenção no contexto social dos estudantes. Com esse trabalho, a autora procura ampliar a 

ideia de que os processos psicológicos implicados na composição bastam para esclarecer a 

complexidade do tema, que precisa contemplar também aspectos relacionados às vivências 

dos estudantes, a situação interativa de sala de aula e os contextos de produção. Essa visão 

amplia o foco das pesquisas sobre a composição na educação musical, porquanto propõe um 

olhar mais contextualizado sobre as práticas musicais na escola e as dimensões implicadas em 

trabalhos dessa natureza.   

Em relação ao ensino musical, as pesquisas sobre os processos composicionais de 

crianças contribuem para a prática em sala de aula porque possibilitam que o professor 

compreenda os processos de pensamento e construção de significados que orientam os 

estudantes na realização das composições, podendo auxiliar no planejamento e na ação 

pedagógica. As investigações refletem diferentes visões de mundo, as quais determinam o 

escopo teórico e metodológico empregado. As pesquisas eram concebidas essencialmente sob 

a óptica dos adultos sobre a composição musical, sendo progressivamente valorizada a 

realização de pesquisas naturalistas, contextualizando os processos individuais das crianças 

em relação aos ambientes de aprendizagem.  
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2.2.2 Avaliação da composição musical 

Nas pesquisas que focalizam os produtos composicionais de crianças, a questão 

basilar que se apresenta é como as composições podem ser avaliadas. Orientações teóricas 

diversas norteiam questionamentos, como: quais conhecimentos e habilidades a criança está 

demonstrando na sua composição? Qual a relação da composição com os objetivos da aula de 

música? De que forma fatores sociais e culturais influenciam ou se refletem nas composições 

das crianças? A composição é “criativa” ou “original”? Como caracterizar uma composição 

como “mais simples” ou “mais complexa”? Como estabelecer critérios para avaliar uma 

composição musical? Assim, os temas pesquisados incluem: instrumentos e critérios de 

avaliação; o que deve ser avaliado; quem pode avaliar mais adequadamente as composições; 

as relações entre os alunos que interferem na avaliação e os objetivos de avaliações 

colaborativas e da auto-avaliação no processo educacional. Esses trabalhos estão situados em 

diferentes campos teóricos, predominando estudos sobre criatividade e desenvolvimento 

musical37

                                                 
37 Ampla revisão das pesquisas sobre avaliação da criatividade nas décadas de 70, 80 e início da década de 90 é 
encontrada em Webster (1992).  

. 

Inicialmente, os pesquisadores procuravam critérios válidos para avaliar as 

composições musicais dos estudantes, critérios construídos com base em elementos musicais 

e técnicas de composição. Essa tendência começou a se desenvolver mais fortemente na 

década de 80, e as pesquisas sobre os produtos composicionais infantis consistiam mormente 

em estudos sobre a avaliação das composições. Nesse período, os trabalhos se preocupam 

mais com a necessidade de critérios objetivos que permitissem a avaliação da produção dos 

estudantes. Segundo Salaman (1988), os objetivos dos trabalhos de composição devem ser 

técnicos e avaliáveis, incluindo critérios como: variedade no uso do ritmo, duração e tempo, 

altura, melodia e harmonia; consistência do estilo; forma e equilíbrio no controle da variedade 

e da unidade da composição. Essa abordagem da avaliação de composições está relacionada 

às pesquisas sobre a criatividade que procuram medir as performances criativas. Tais 

trabalhos, em vez de focalizar fatores subjacentes da criatividade, procuram mensurar a 

atividade criativa em si mesma. Essas avaliações incluem os julgamentos da produção criativa 

realizada por especialistas, com base em critérios pré-definidos, como também as 

autoavaliações ou avaliações realizadas por professores ou supervisores (LUBART, 2007b).  
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Na década de 90, Green (1990) contribuiu com o debate acerca dos critérios de 

avaliação questionando se deveriam ser avaliadas as composições dos alunos ou a sua 

experiência de aprendizagem na composição musical. A autora reflete que os valores das 

peças musicais são totalmente diferentes, se for considerado o seu capital educacional ou 

cultural. O enfoque que considera critérios relacionados a parâmetros musicológicos 

inerentes, como tonalidade, modos, melodia, métrica, ritmo, textura ou forma, sendo avaliado 

o grau em que essas normas são apropriadas ao gênero ou estilo da peça, é chamado por 

Green38

Green

 de avaliação das “notas”. 
39

Outra crítica a esse enfoque é realizada por Elliott (1995), que adverte sobre o risco 

de esse tipo de avaliação conduzir à homogeneização da experiência musical, impondo uma 

única forma de resposta à música. Por outro lado, Swanwick (1988) alerta para a 

 questiona a utilização de critérios de um estilo musical para avaliar músicas 

que não pertencem àquele tipo de música. A autora cita, como exemplo, a situação em que um 

autor discute a forma como diferentes grupos de ouvintes ligados à música popular constroem 

o valor musical, enquanto outro autor critica esse enfoque, analisando a música com base em 

normas pertinentes às normas estilísticas clássicas, com critérios que não eram pertinentes 

àquela música. Para a autora, esse tipo de dificuldade na avaliação de composições musicais 

vem aumentando, em razão da maior variedade de estilos contemplados na educação musical 

formal nas escolas regulares, incluindo diferentes gêneros da música popular, o que exige que 

todo esse universo musical seja considerado quando os professores forem avaliar as 

composições dos seus alunos. Em trabalhos mais recentes, Custodero (2007) e Young (2003) 

também identificam esse problema, observando que as convenções da música ocidental tonal 

muitas vezes são os únicos critérios utilizados para avaliar as produções de crianças.  

Avaliando as composições segundo as “notas”, são estabelecidos critérios que 

direcionam a escuta das músicas produzidas por crianças e adolescentes, considerando 

padrões musicais estabelecidos previamente como válidos por professores ou teóricos, 

segundo o fazer musical de diferentes tradições musicais. É importante considerar, como foi 

discutido no trabalho de Beineke (2003), que as composições dos estudantes podem ser 

analisadas e compreendidas de diferentes maneiras, pois sua análise sempre inclui uma 

interpretação por parte do ouvinte, que precisa atribuir significados à composição, os quais 

podem também indicar posicionamentos de valor nem sempre correspondentes às ideias 

musicais de quem as produziu.  

                                                 
38 Id., 2000, p. 90.  
39 Ibid. 
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fragmentação da experiência musical decorrente da avaliação de elementos musicais isolados, 

questionando até que ponto a conjunção dessas avaliações pode dar uma ideia global da 

composição. Como afirma Davies (1992), os conceitos musicais podem ser úteis quando as 

crianças vão organizar sua compreensão ou comunicar ideias, mas o significado da música 

não pode ser encontrado na altura, na duração, no timbre nem na intensidade.  

Em contraposição a esse tipo de avaliação, Green (2000, p. 90) situa a avaliação do 

“contexto”, que focaliza a análise do “significado social de uma ou mais peças musicais 

dentro dos seus contextos particulares de produção, distribuição e recepção”. Nessa 

abordagem, evita-se mencionar as características inerentes à música, pois o enfoque 

concentra-se na mediação da música, na organização de práticas musicais e na construção de 

valores musicais. O ideal, segundo a autora, seria que a avaliação das composições musicais 

incluíssem tanto as “notas” quanto os “contextos”, com critérios claros e objetivos, de 

maneira que se analisassem tanto os elementos intrínsecos ao discurso musical quanto o 

significado e o valor da música nas suas condições habituais de produção e recepção.  

Visando superar as críticas feitas aos critérios de avaliação de composições infantis 

baseados na fragmentação dos elementos musicais, Swanwick e Tillman (1986) pesquisaram 

a sequência de desenvolvimento musical. Analisando composições produzidas por crianças, 

os autores propuseram uma teoria de desenvolvimento musical que parte de dimensões de 

crítica musical – materiais, expressão, forma e valor – para compreender as composições. 

Com base nessa teoria, Swanwick e França (1999) destacam ainda que uma abordagem 

integrada da composição, apreciação e perfomance favorece o desenvolvimento musical, pois 

engaja os estudantes em todas as camadas de compreensão musical.  

Ainda na década de 90, Glover (1990) propõe que a avaliação configure um processo 

saudável no qual professores e alunos reflitam sobre as músicas produzidas e ouvidas em aula, 

visando à compreensão mútua. Mais recentemente, esse enfoque apontado pela autora vem 

sendo ampliado, com estudos sobre a participação dos alunos no processo de avaliação das 

composições musicais (FAUTLEY, 2005; FREED-GARROD, 1999; MAJOR, 2007; 

YOUNKER, 2003). Freed-Garrod (1999) aponta a autoavaliação e a avaliação dos trabalhos 

dos colegas como importante ferramenta para o educador musical, defendendo práticas 

educativas nas quais professores e alunos possam ser parceiros no processo de avaliação das 

composições musicais realizadas em sala de aula. Dessa maneira, permite-se que os 

estudantes se tornem participantes responsáveis por sua própria aprendizagem, promovendo 

uma parceria com metas comuns de excelência, relevância e desenvolvimento (FREED-

GARROD, 1999). Esse diálogo, que Hilton (2006) chama de conversação reflexiva, 
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caracteriza-se pelo discurso questionador energizado pela troca de experiências entre o 

professor e os alunos. O autor argumenta que essa prática não deve simplesmente ser 

adicionada ao processo de avaliação, mas precisa ser recolocada como parte de um ciclo de 

criação e reflexão necessário à arte-educação. 

Dialogando com os alunos no decorrer do processo de avaliação, os professores 

também podem conhecer e valorizar os conhecimentos e as experiências musicais dos 

estudantes. Com a finalidade de oferecer subsídios aos professores para compreender os 

produtos musicais dos seus alunos, a pesquisa de Mellor (2000) avaliou a análise que crianças 

de seis a nove anos fazem de suas próprias composições, enquanto Fautley (2005) procurou 

relacionar as competências em apreciação musical dos alunos com a avaliação que eles fazem 

de suas composições. Fautley (2005) salienta que o conhecimento sobre as competências 

musicais mais amplas dos alunos, incluindo as de avaliação e crítica musical, pode auxiliar o 

professor a conduzir de modo mais eficiente as atividades de composição. Embora observe 

que as competências de apreciação e avaliação das próprias composições se equivalem em 

muitos casos, o autor adverte que esse tipo de correlação precisa ser relativizado, pois fatores 

culturais diversos também influem no resultado das composições.  

Mellor (2000) procurou compreender como a terminologia musical definida pelo 

currículo nacional inglês era utilizada pelas crianças e até que ponto sua análise poderia 

revelar características qualitativas acerca da sua compreensão conceitual das próprias 

composições e as dos colegas. O trabalho revelou grande gama de respostas das crianças, 

mostrando riqueza e diversidade de análises. Um ponto importante revelado pela pesquisa é a 

relação das repostas com as dinâmicas sociais estabelecidas na sala de aula, como a percepção 

do grau de domínio musical, status, amizade e competição. Mellor40

A pesquisa de Mellor

 observa que as respostas 

dos alunos sobre as composições dos colegas estão fortemente relacionadas ao status social 

dos alunos na classe. Como exemplo, ela cita o caso de um aluno de alto status que tem sua 

composição avaliada positivamente por 21 colegas, de um total de 22. Somente uma aluna 

responde que a canção que ele compôs é bonita, mas que não é original. Essa aluna tinha um 

alto status e credibilidade perante a turma, além de autoconfiança, o que lhe possibilitou 

sustentar uma opinião divergente. 
41

                                                 
40 Ibid. 
41 Ibid. 

 revela a complexidade dos sistemas de valor e julgamento 

dos trabalhos dos alunos em sala de aula, devendo ser considerada uma série de fatores 

subjetivos e extramusicais pelos quais os estudantes pautam suas avaliações. Segundo a 
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pesquisa, as respostas dos estudantes são altamente individuais e mediadas pelo contexto da 

audição e da estrutura social do grupo. Essa complexidade deve ser considerada e 

compreendida pelos professores, pois o uso de critérios fixos para avaliar os trabalhos dos 

alunos “fecha os ouvidos” do professor à música (MELLOR, 2000, p. 262), exigindo que ele 

construa uma relação com os alunos na qual eles possam manifestar seus julgamentos de 

forma confortável perante os colegas, adquirindo confiança em relação às suas competências 

musicais. Dessa forma, pode ser construído um outro nível de subjetividade que não só 

considere, mas também transcenda as relações de status, competência e amizade que 

permeiam os julgamentos da produção musical em sala de aula.  

A discussão sobre avaliação traz implícito um questionamento sobre quem pode 

analisar, estabelecer critérios e julgar produtos ou ideias criativas. Uma referência bastante 

explorada na área de educação musical é a Técnica de Avaliação Consensual (TAC)42

                                                 
42 Ver detalhamentos sobre a TAC no capítulo 1.  

 

(AMABILE, 1996), fundada no princípio de que os especialistas em uma área podem 

reconhecer, intersubjetivamente, quando um produto é ou não criativo. Essa proposição 

teórica apresenta uma nova perspectiva para a avaliação de produtos criativos no contexto 

educacional, ao questionar quem são os avaliadores mais adequados para os produtos criativos 

de crianças e jovens em idade escolar (HICKEY, 2001; HICKEY; LIPSCOMB, 2006; 

PRIEST, 2001, 2006). Os pressupostos apresentados por Amabile (1996) colocam em dúvida 

os resultados de muitas pesquisas desenvolvidas até então, porque não questionavam se os 

juízes e avaliadores designados para avaliar os produtos criativos teriam realmente condições 

de fazê-lo. Também são alvo de crítica os testes baseados em escores padronizados, que não 

capturam a complexidade da atividade criativa na “vida real” (HICKEY, 2001, p. 1).  

Na área de educação musical, as investigações realizadas por Hickey (2001), Hickey 

e Lipscomb (2006) e Priest (2001; 2006) partem da TAC para perguntar: quem são os 

“especialistas” ou “juízes apropriados” quando são julgadas composições de crianças? Os 

especialistas são os professores ou os compositores? As crianças podem ser avaliadoras 

confiáveis dos produtos criativos de outras crianças? Essas questões levaram Hickey (2001) a 

desenvolver uma pesquisa em que diferentes grupos de avaliadores – compositores, teóricos, 

professores ou crianças de 2 º e 7 º ano – foram designados para julgar produtos criativos de 

estudantes, com o intuito de verificar qual deles realizaria as avaliações mais confiáveis e 

como esses julgamentos poderiam estar inter-relacionados.  
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A pesquisa revelou que o grupo de compositores foi o menos apto a julgar os graus 

de criatividade das composições musicais. Já o grupo de professores de música foi 

considerado o mais apropriado para atuar como avaliadores das composições. Hickey (2001) 

levanta a hipótese de que os compositores profissionais trabalham em um mundo muito 

distante do pensamento musical criativo das crianças e precisam conhecer mais as suas 

produções para que possam julgá-las. Por outro lado, essa hipótese incluiria o grupo dos 

teóricos musicais, correlação que não se confirmou na pesquisa, sendo necessário realizar 

novas pesquisas para compreender essas relações com maior profundidade. Quanto às 

respostas das crianças, apesar de guardarem forte concordância entre si, não houve alta 

correlação com o grupo de professores. Foram percebidas algumas dificuldades conceituais 

dos estudantes nas avaliações, mas o autor também considera necessário deixar mais claro o 

que significa ser criativo para as crianças, a fim de melhorar o ensino de composições 

musicais criativas. É nessa situação interativa da sala de aula que a criatividade deve ser mais 

bem compreendida, assim como o papel do professor em auxiliar os alunos a desenvolverem 

ferramentas para a crítica dos trabalhos produzidos. Na pesquisa desenvolvida por Hickey 

(2001) é importante frisar que os estudantes não estavam julgando composições próprias ou 

de seus colegas, o que também pode ter influenciado os resultados. Supõe-se que os 

resultados não seriam os mesmos, se os estudantes avaliassem produtos elaborados em suas 

próprias aulas de música, como participantes de todo o processo de composição. Mas o 

contexto seria mais parecido com o que os professores de música encontram no exercício da 

docência. 

Com base na TAC, Hickey e Lipscomb (2006) propõem avaliar composições de 

estudantes utilizando um sistema de avaliação de canções que considera a organização do 

grupo, níveis de coesão, características rítmicas, melódicas e de dinâmica, ornamentação e 

qualidades vocais. De posse dos resultados, o autor analisa a originalidade das composições, 

discutindo as composições consideradas “mais diferentes” e aquelas consideradas “mais 

similares”. Hickey e Lipscomb43

                                                 
43 Ibid. 

 apontam as diferenças musicais que caracterizam cada uma 

dessas composições. Sem o objetivo de avaliar um padrão de qualidade das composições, a 

pesquisa propõe identificar as diferenças entre as composições para construir um meio de 

considerar as várias formas pelas quais os estudantes abordam uma tarefa criativa. Nesse 

sentido, os autores defendem que os professores interessados em estimular a criatividade no 
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ensino de música precisam apoiar as composições “diferentes” produzidas em sala de aula, 

percebendo que elas não são, necessariamente, de qualidade inferior. 

Outra perspectiva sobre o tema é a de Priest (2001), que também desenvolveu 

investigações usando a TAC, com o objetivo de examinar as avaliações dos estudantes em 

relação às suas habilidades como compositores criativos. Os resultados revelaram que os 

estudantes classificados como mais criativos demonstraram maior domínio e compreensão 

entre as relações de tempo e atributos globais da música, isto é, questões relativas à 

estruturação musical. Os estudantes que ficaram na faixa dos medianamente ou pouco 

criativos, por outro lado, limitaram suas análises a parâmetros globais, ignorando parâmetros 

mais específicos, tais como: articulação, contorno melódico, tempo ou qualidades rítmicas. 

Autoavaliando suas composições, os estudantes do grupo considerado mais criativo também 

foram mais críticos em relação aos próprios trabalhos, mostrando maior confiança em afirmar 

ou refutar a qualidade das suas composições.  

Em outra pesquisa, Priest (2006) buscou examinar as relações entre as autoavaliações 

das composições dos estudantes e as avaliações dessas composições por especialistas. O autor 

argumenta que as composições dos estudantes proveem evidências válidas das suas 

realizações musicais e que os professores necessitam de estratégias para cultivar e avaliar os 

produtos criativos dos seus alunos. Por outro lado, a criatividade é sempre culturalmente 

localizada, e, concordando com Amabile (1996), é sempre, em parte, subjetiva. Considerando 

ainda que a motivação intrínseca é crucial na aquisição criativa, Priest (2006) considera 

plausível que a autoavaliação seja uma maneira viável para  nutrir e compreender a 

aprendizagem do estudante expressa através da composição.  

Da mesma forma que na pesquisa acima citada, as composições musicais dos 

estudantes foram classificadas por avaliadores independentes como altamente, medianamente 

e pouco criativas, sendo analisadas as autoavaliações dos estudantes desses três grupos. Os 

três grupos atribuíram notas similares às suas composições, o que pode ser explicado pela 

própria teoria de Amabile, segundo a qual um julgamento sobre um único produto não é 

confiável, pois não há parâmetro de comparação. O próprio autor (PRIEST, 2006) pondera 

que, de acordo com a teoria de Amabile, a confiabilidade da avaliação geralmente aumenta 

com o incremento do número de juízes avaliando uma coleção de produtos criativos. Como na 

pesquisa anterior44

                                                 
44 Id., 2001. 

, os estudantes considerados mais criativos mostraram capacidade de 

atentar para vários atributos musicais, negociando as relações entre aspectos globais e 
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parâmetros musicais específicos, criticando positivamente suas composições, enquanto os 

outros eram mais limitados à análise global das peças. Nesse sentido, o autor conclui que a 

autoavaliação e a análise de composições de colegas parece ser um caminho frutífero para 

desenvolver a composição musical. 

Referindo-se à avaliação nas artes visuais, Raney e Hollands (2000) também 

valorizam o “falar sobre” o que é feito, pois isso permite ao aluno organizar o seu pensamento 

e articular o seu discurso. Nesse sentido, os autores alertam que o professor deve procurar 

fazer questões abertas às crianças, porque tais questões revelam interesse em compreender o 

que a criança sente e conhece, modificando a ideia de que as perguntas só podem ser 

respondidas de uma única maneira.  

Tanto na abordagem da TAC quanto nos trabalhos que focalizam o olhar das crianças 

sobre as práticas musicais, as pesquisas sobre a avaliação da composição musical revelam que 

os critérios utilizados por professores, músicos (teóricos ou compositores) e estudantes são 

distintos (BARRET, 2003; FOLKESTAD, 2004; HICKEY, 2001; MELLOR, 2000; PRIEST, 

2001; 2006; YOUNG, 2003), aspecto que deve ser considerado na avaliação das produções 

musicais de estudantes. Apesar das divergências entre os trabalhos, convém observar: 

À medida que o professor avalia regularmente o que os alunos estão construindo em 
sala de aula, poderá atuar como um crítico sensível e articulado às relações que se 
vão estabelecendo com a música em sala de aula, auxiliando os estudantes a também 
refletirem sobre as suas práticas musicais. [...] Ao compartilhar esse processo com 
os alunos, o educador musical instiga-os a construir o seu próprio conhecimento nos 
âmbitos da autonomia de pensamento, fluência e crítica musical (BEINEKE, 2003, 
p. 104). 

Sintetizando essa abordagem das pesquisas sobre a avaliação de composições 

musicais, percebe-se que, partindo do objetivo de construir critérios técnicos para avaliar os 

produtos musicais de crianças e jovens, as pesquisas foram gradativamente reconhecendo que 

as composições dos estudantes poderiam ser avaliadas segundo outras perspectivas. 

Inicialmente, os critérios eram restritos a elementos musicais intrínsecos, sendo 

gradativamente ampliados para incluir também critérios subjetivos e relativos ao contexto de 

produção das composições. Diante dessa constatação, as pesquisas passaram a focalizar mais 

a participação dos estudantes na avaliação, utilizando como recursos a conversação reflexiva, 

a autoavaliação e as avaliações colaborativas, consideradas de maior relevância na análise de 

composições produzidas em situações educacionais.  
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2.2.3 Contexto e variáveis sociais na atividade de composição musical  

Desde o final da década de 90, crescem as pesquisas que focalizam o contexto e o 

impacto de variáveis sociais na realização de composições musicais, como amizade e 

processos colaborativos nos trabalhos em grupo; status social dos alunos na classe; processos 

de diálogo e comunicação entre os estudantes; relações de gênero na composição; influência 

do nível de fluxo em atividades de composição em grupo; o papel das experiências prévias e 

mundos sonoros dos estudantes em composições coletivas e a influência da apreciação no 

processo de composição. Os trabalhos situados nesse grupo de pesquisas guardam em comum 

o reconhecimento das dimensões socioafetivas, de interação e o contexto educativo no qual a 

composição está inserida como determinantes do processo e resultados composicionais45

McDonald e Miell (2000) chamaram atenção para o fato de as pesquisas terem 

focalizado mais os processos e produtos criativos do que o contexto social no qual as 

composições acontecem. Procurando identificar algumas variáveis-chave que afetam a 

criatividade no fazer musical, os autores analisam de que forma a amizade entre os estudantes 

interfere no processo e no produto de composições colaborativas. Os resultados mostraram 

que crianças amigas produzem composições de melhor qualidade do que as crianças que não 

mantêm relação de amizade. As crianças com relação de amizade também utilizaram mais a 

comunicação transativa

. 

Dado esse enfoque, a maior parte das pesquisas foram realizadas em ambientes escolares, 

favorecendo a análise dos contextos educativos através de metodologias naturalistas ou 

trabalhos de pesquisa-ação.  

46

                                                 
45 Apesar dessas semelhanças, é relevante salientar que as pesquisas com foco nas variáveis sociais tendem a 
isolar variáveis específicas na realização da pesquisa (por exemplo: utilizando critérios de amizade, gênero, 
inteligência etc.), enquanto outras pesquisas entendem o contexto mais amplamente, focalizando as 
características e a natureza do contexto no qual a atividade de composição se desenvolve. 
46 No original em inglês é utilizada a expressão transactive communication, conceito desenvolvido por Kruger 
(apud HEWITT, 2008) para a qual não foi encontrada tradução em português. Segundo McDonald e Miell 
(2000), a comunicação transativa é aquela que permite ampliar as ideias que são verbalizadas por si mesmo e 
por outra pessoa, sendo sua presença considerada um fator chave na qualidade da colaboração. Para que um 
diálogo seja considerado uma comunicação transativa “[...] ele precisa significar a operação de um participante 
sobre uma ideia iniciada previamente por ele mesmo ou por seu parceiro e essa operação precisa, de alguma 
maneira, estender ou desenvolver a natureza dessa ideia” (HEWITT, 2008, p. 14, tradução minha). 

, tanto verbal quanto musical, enquanto nas interações entre crianças 

sem relação de amizade foi gasto mais tempo na experimentação individual de instrumentos, 

não sendo desenvolvidas ideias conjuntamente. Segundo os autores, as crianças necessitam de 

compreensão mútua e se sentem mais seguras ao interagir com amigos/as, facilitando as 

atividades em sala de aula. 
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Também investigando como a formação de grupos influencia os resultados de 

composições, Burland e Davidson (2001) compararam os resultados de agrupamentos 

estabelecidos segundo critérios de amizade, gênero, inteligência e randômicos. Com 

resultados diferentes dos encontrados por McDonald e Miell (2000), Burland e Davidson47

A colaboração nos trabalhos em grupo também foi investigada por Seddon (2006), 

mas em um contexto bastante distinto: composições colaborativas realizadas pela internet

 

não identificaram diferenças na qualidade das composições em relação à formação dos 

grupos, mas encontraram mais qualidade na interação dos grupos formados com critério de 

amizade e gênero.  

48

Na pesquisa de McDonald, Byrne e Carlton (2006), a tarefa de composição e o 

ambiente em sala de aula foram planejados tomando como referência pressupostos da Teoria 

do Fluxo de Csikszentmihalyi

. 

Nessa pesquisa, estudantes com idades entre treze e catorze anos realizaram as composições 

via e-mail, sem interferência de mentor. A pesquisa demonstrou engajamento crítico e 

diálogos complexos entre os estudantes, concluindo que a tecnologia facilita a comunicação 

nos níveis musicais e textuais. Comparando esse resultado com aqueles dos dois trabalhos já 

citados, aqui infere-se que na interação pela internet fatores relacionados à amizade ou gênero 

podem não ser tão determinantes na qualidade das interações como nas composições 

realizadas em grupos de forma presencial. 

49

                                                 
47 Ibid. 
48 O uso de recursos tecnológicos aplicados à música e à educação configura um amplo campo de pesquisas na 
área de educação musical (ADDESSI; PACHET, 2005; BAUTISTA, 2007; BYRNE, 2003; FRITSCH et al., 
2003; KRÜGER et al., 2003; LEME; BELLOCHIO, 2007). Sob essa perspectiva, a atividade de composição 
musical também vem sendo abordada, incluindo estudos sobre composições interativas pela internet (SEDDON, 
2006), a utilização de ferramentas digitais e softwares em atividades de composição (BOLTON, 2008; 
DELALANDE, 2007; DILLON; MIELL, 2003; GALL; BREEZE, 2008; HEWITT, 2008; MELLOR, 2003; 
NILSSON; FOLKESTAD, 2003; SAVAGE; CHALLIS, 2001; SAVAGE, 2005; SÖDERMAN; FOLKESTAD, 
2003) e recursos de gravação aplicados à composição musical (LORENZI, 2007; SÖDERMAN; FOLKESTAD, 
2003). Considerando o escopo desta pesquisa e a amplitude do tema, situado na interface de pesquisas sobre 
tecnologias na educação e atividades de composição, o mesmo não será abordado neste trabalho. 
49 Segundo MacDonald, Byrne e Carlton (2006), o conceito de fluxo (flow) desenvolvido por Csikszentmihalyi 
refere-se à experiência holística que as pessoas sentem quando executam uma atividade totalmente envolvidas. 

  

, estabelecendo que os alunos, no caso estudantes 

universitários de música, eram livres para selecionar os materiais que de alguma forma 

considerassem as suas experiências anteriores, interesses, experiências e especialidades dos 

membros do grupo; as avaliações eram informais, a fim de reduzir o fator de “erro e 

fracasso”; foi enfatizado que o processo era mais importante que o produto, para diminuir a 

ansiedade dos participantes na realização das composições. A pesquisa focalizou a relação 

entre o produto criativo de um projeto de composição e as reflexões dos estudantes sobre a 
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qualidade da sua experiência quando engajados no processo, analisando se um alto nível de 

fluxo se reflete na qualidade da composição. Os resultados mostraram que níveis mais 

elevados de fluxo estão relacionados a níveis mais altos de criatividade. Além disso, os 

autores observaram que o nível de fluxo do grupo é mais importante do que o nível de fluxo 

individual dos participantes, revelando que o resultado das composições é mais um reflexo do 

esforço do grupo e da sua dinâmica durante o processo de composição do que do esforço 

individual.  

Os estudos sobre a criatividade em grupo desenvolvidos por Sawyer (2006) podem 

ampliar a compreensão da pesquisa relatada acima, aprofundando teoricamente as relações 

entre a realização de composições em grupo e o fluxo. O autor diferencia o fluxo da teoria de 

Csikszentmihalyi, formulado como uma característica psicológica individual, do fluxo 

coletivo, uma propriedade do grupo todo como uma unidade coletiva. “O fluxo do grupo é 

uma propriedade emergente do grupo e não é a mesma coisa que o estado psicológico do 

fluxo. Ele depende da interação entre os executantes e emerge deste processo” (SAWYER, 

2006, p. 159, tradução minha). Inclusive, o fluxo do grupo independe do fluxo individual dos 

participantes, podendo ocorrer o fluxo do grupo sem que os participantes estejam no estado de 

fluxo. O fluxo do grupo depende fundamentalmente das dinâmicas de interação entre os 

membros durante a performance.  

Focalizando a aprendizagem cooperativa entre adolescentes, McGillen e McMillan 

(2005) ressaltam a importância do estabelecimento de relações sociomusicais positivas em 

situações de aprendizagem que retiram o professor do centro do processo. Com base nesse 

estudo, os autores sugerem que o sucesso do grupo surge da clara percepção que cada 

participante tem sobre sua função no grupo, facilitando a emergência de composições que 

fundem estilos contemporâneos e populares, em uma dinâmica de relações nas quais não 

predominam as influências estilísticas de um nem de outro participante. No Brasil, Lorenzi 

(2007) investigou os processos composicionais de adolescentes vinculados ao registro sonoro 

e gravação de um CD, revelando como as suas identidades musicais são refletidas nas 

composições, em um processo fortemente permeado pelas relações socioafetivas do grupo. 

Como analisa Espeland (2003a, 2003b), o resultado final de uma composição na escola reflete 

o processo que está por trás dela, isto é, a maneira como a composição foi construída pelos 

grupos. 

Com um enfoque mais pedagógico, a pesquisa de Savage (2003) reflete sobre a 

importância do engajamento pessoal dos estudantes e da valorização das suas experiências 

musicais prévias, normalmente relacionadas à música popular. O autor sugere que os modelos 
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de prática composicional utilizados por músicos populares sejam analisados e incorporados ao 

contexto do ensino musical escolar, visando ao estabelecimento de pontes entre as 

experiências musicais propostas pelo professor e as vivências dos alunos.  

Através do trabalho colaborativo, os participantes descobrem o senso de 

pertencimento, participam do crescimento uns dos outros e incrementam a construção 

conjunta de conhecimento. A partir dessa ideia, St. John (2006) argumenta que as relações 

sociais estabelecidas no ambiente de sala de aula desempenham um papel fundamental nas 

experiências de aprendizagem das crianças. A pesquisa da autora teve o objetivo de melhor 

compreender os esforços colaborativos de crianças de 4-5 anos de idade na aula de música, 

examinando como a aprendizagem é influenciada pelas estratégias sociais empregadas por 

elas quando manipulam e negociam o material.  

Considerando as crianças como naturalmente colaborativas e que os seus variados 

contextos sociais e culturais convergem na sala de aula, St. John50 observa que a realização de 

tarefas de criação colaborativa permite desenvolver e expandir sua compreensão e construção 

de significados. Nesse sentido, a autora entende que para que a criatividade coletiva e a 

colaboração floresçam, as práticas de ensino devem criar um ambiente de liberdade, onde as 

crianças possam descobrir e explorar suas próprias ideias. Fazendo música em conjunto, 

trocando ideias e transformando os conteúdos propostos pelo professor, elas podem descobrir 

o prazer da expressão musical, porquanto as interações entre os pares influenciam 

grandemente a qualidade da experiência. Como agentes de sua própria aprendizagem, as 

crianças mostram o que pode facilitar sua compreensão e quando o professor observa e honra 

suas interpretações, ele valoriza os esforços dos alunos no desenvolvimento de habilidades 

musicais e na experiência prazerosa do fazer musical coletivo51

 Comparando os discursos sobre as próprias composições musicais e as suas práticas, 

Charles (2004) analisa a construção de gênero de meninos e meninas através da composição 

musical, com o objetivo de compreender tanto a maneira como o gênero afeta a forma como 

as crianças compõem (prática de composição), como a natureza da composição em si mesma 

(produto da composição). Investigando crianças da escola primária e professores de música, a 

. Por outro lado, pesquisando 

crianças de 5 a 11 anos, Stauffer (2003) enfatiza que os alunos também precisam ter 

oportunidades para compor individualmente, desenvolvendo sua voz e identidade musical, 

que emergem muito cedo nas suas composições, refletindo o universo e a vida individual de 

cada um.  

                                                 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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pesquisa demonstra que o contexto microcósmico da sala de aula reproduz o pensamento 

macrocósmico a respeito dos conceitos de gênero construídos social e culturalmente na 

sociedade. O interessante é que em seus discursos, tanto alunos como professores repetem 

ideias do senso comum acerca das diferenças de gênero na composição musical, mas há uma 

contradição, porque na prática musical das crianças essas diferenças não ocorrem. Nesse 

sentido, a pesquisa também alerta para a importância de não serem estudados apenas os 

discursos de professores e alunos, mas também suas práticas. 

Kennedy (2002) focalizou três elementos que interferem na composição de 

adolescentes de 15 a 18 anos: a importância da apreciação musical, a necessidade de tempo 

individual para pensar e o caráter improvisatório do produto final. O estudo revela que a 

apreciação desempenha um papel fundamental no processo de composição, tanto a apreciação 

das coleções particulares de CDs dos participantes, quanto as escutas da própria composição, 

durante o processo. Esse aspecto é também apontado na pesquisa de Lorenzi (2007, p. 121), 

que analisa como o registro sonoro e a gravação das composições pelos adolescentes 

possibilitam a ampliação das suas escutas, instigando-os a tomar decisões e, 

consequentemente, alargando seus horizontes perceptivo-musicais. As possibilidades de 

produção e análise musical proporcionadas por práticas de composição associadas a gravação 

e edição, cada vez mais comuns entre os adolescentes, também são consideradas muito 

significativas por Delalande (2007) e Bautista (2007), não podendo ser ignoradas pelos 

educadores musicais. Uma contribuição importante para a educação musical, na perspectiva 

de Kennedy (2002), é que isto não quer dizer que os professores devam trazer mais músicas 

para ouvir nas suas aulas, mas considerar que os estudantes trazem para a sala de aula seus 

próprios mundos sonoros, que precisam ser validados pelos professores, possibilitando-lhes 

utilizá-los nas suas composições.  

Analisando características da interação musical em jogos cantados no contexto 

informal de parques, Marsh (1995, 2008) observa os processos de composição em que as 

crianças colaborativamente transformam e variam textos, música e movimento, claramente 

influenciadas pela colaboração interativa entre elas. A autora observa que as composições são 

reguladas através de um ciclo interdependente de composição e performance em grupo, num 

processo cíclico de execução e criação relacionado à tradição das músicas orais. Focalizando 

a improvisação, Burnard (2002) também constata que as interações entre os alunos na sala de 

aula são determinantes dos trabalhos produzidos, porquanto as crianças aprendem 

coletivamente a transpor seus potenciais individuais, negociando funções e papéis que 

acontecem dentro e fora da performance.  
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Essa forma de compor e improvisar música pode ser relacionada ao que Sawyer 

(2006) chama de criatividade em grupo. Segundo o autor, a tendência é atribuir a criatividade 

do grupo a um único participante, em vez de perceber a emergência da dinâmica grupal. 

Assim como nas composições no playground das crianças citadas por Marsh (1995, 2008), 

nas improvisações de jazz os processos criativos são regidos por convenções comuns aos 

participantes, que viabilizam a comunicação. O autor concorda com Campbell (2006), ao 

afirmar que as crianças aprendem práticas musicais socializadas informalmente em uma 

comunidade de prática52

Nessa abordagem, a meta dos educadores musicais para o desenvolvimento criativo 

não se resumem a técnicas de composição e a transmissão de conhecimentos, mas abrange a 

criação de comunidades musicais de prática, fundadas nos princípios da criatividade e 

colaboração musical. Nessas comunidades, estabelecidas no contexto do ensino de música, as 

atividades em grupo permitem diferentes níveis de participação, acomodando diferentes 

estilos de aprendizagem e níveis de desenvolvimento. Segundo Sawyer (2006), cada estudante 

pode participar de maneira significativa em seu próprio nível, e a atividade é organizada de 

forma que cada nível de participação naturalmente impele a criança para uma crescente 

apropriação, mestria e participação central. Em uma sala de aula assim organizada as crianças 

aprendem muito mais que os mecanismos musicais, aprendem habilidades de interação, como 

ouvir e responder apropriadamente, a colaborar e a se comunicar em um contexto social

, sua cultura de pares. Também sintonizada com as perspectivas de 

Campbell (2006) e Sawyer (2006), Burnard (2002) concorda que as crianças são socializadas 

dentro de práticas musicais coletivas. Nessa perspectiva, pode-se observar um 

redimensionamento do conceito de processo de composição, porque quando as músicas das 

crianças são separadas do contexto de produção, o conceito de processo torna-se abstrato e  

distante das músicas das crianças (YOUNG, 2003). 

53

Em relação à prática em sala de aula, as pesquisas sobre o contexto e variáveis 

sociais na realização de composições musicais contribuem para a compreensão de como os 

estudantes interagem na realização de atividades de composição musical, ressaltando a 

importância de a sala de aula refletir um ambiente de confiança e respeito, de serem 

reconhecidos os laços de amizade e relações socioafetivas positivas entre os alunos na 

. 

                                                 
52 Uma comunidade de prática, segundo Wenger (2008), caracteriza-se pelo (1) engajamento mútuo entre 
pessoas envolvidas em ações cujos significados são negociados entre si; (2) articulação empreendedora, que 
resulta de um processo coletivo de negociação entre os membros da comunidade; e (3) repertório compartilhado 
entre os participantes, o qual pode incluir rotinas, palavras, ferramentas, formas de fazer as coisas, histórias, 
gestos, símbolos, ações e conceitos produzidos ou adotados pela comunidade.  
53 Ibid. 
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condução dos trabalhos, relações de gênero e fatores motivacionais, como o reconhecimento 

dos mundos musicais dos alunos nos trabalhos ou a produção de um CD com as suas 

composições. Todas essas questões podem oferecer um suporte para o planejamento e a ação 

pedagógica do professor, à medida que as pesquisas são ressignificadas com suas 

experiências, crenças e concepções pedagógico-musicais. As maneiras como as concepções e 

práticas dos professores interferem, determinam ou são refletidas em atividades de 

composição configuram outro grupo de investigações, apresentadas a seguir.   

2.2.4 Concepções e práticas dos professores  

Nessa abordagem, as pesquisas discutem questões em torno da atuação do professor, 

metodologias de ensino e concepções sobre composição e criatividade que orientam as 

práticas em sala de aula.  Segundo Barret (2006), o corpo de conhecimento construído sobre a 

composição musical geralmente focaliza o aluno, sendo raros os trabalhos que focalizam a 

ação do professor. Stand (2006) e Odena Caballol (2007b) observam também que existe uma 

distância entre as definições de composição e criatividade apresentadas pelos professores e 

aquelas propostas pelos pesquisadores, dificultando a compreensão e o diálogo entre eles.  

A maior parte das pesquisas sobre a atividade de composição não focaliza o ensino 

da composição segundo a perspectiva do professor, apesar de trabalhos com enfoques 

diversos discutirem os resultados traçando diretrizes, orientando ou fazendo recomendações 

para os professores. No grupo de pesquisas sobre os processos e produtos da composição 

musical, Glover (1990) recomenda que os professores adquiram o hábito de observar o fazer 

musical das crianças para que possam compreender ou avaliar sua compreensão musical. 

Dessa forma, os professores também podem valorizar os interesses, conhecimentos, 

experiências e mundos sonoros dos estudantes (BURNARD, 2002; KENNEDY, 2002; 

MELLOR, 2000; OCKELFORD, 2007), estabelecendo pontes entre suas experiências prévias 

e as propostas do professor (SAVAGE, 2003). St. John (2006) observa que os professores 

precisam considerar as interpretações que as crianças fazem do material proposto em sala de 

aula, porque assim elas revelam o que necessitam naquele momento. 

As pesquisas sobre o contexto de produção de composições em sala de aula também 

demonstram a importância do papel do professor na condução da aula de música, visando: 
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proporcionar condições para que os alunos colaborem e interajam com qualidade; estabelecer 

relações de confiança e lidar de forma sensível com as relações afetivas e de status entre os 

alunos. Criar ambientes de aprendizagem que facilitem a comunicação transativa também é 

aspecto importante no papel do professor (McDONALD; MIELL, 2000).  

Leite (2003) argumenta que a atuação do professor em sala de aula é fator 

determinante para desenvolver a criatividade em atividades de composição. A autora destaca 

também a importância de um ambiente mais humano, que estimule o desenvolvimento da 

autoconfiança como força motivadora. No estudo realizado, Leite avaliou que a professora 

observada promoveu um ambiente adequado para as atividades, orientando e incentivando, 

com postura aberta e flexível, para não interferir na liberdade de expressão, criação e 

imaginação dos alunos.  

Apesar das implicações e recomendações contidas nos trabalhos acima, a ação do 

professor é um aspecto complementar das pesquisas, diferenciando-os dos trabalhos 

apresentados a seguir.  

Constatando a grande lacuna de estudos sobre concepções e práticas dos professores, 

Barret (2006) desenvolveu uma pesquisa em que o foco sai do aluno e se volta para o 

professor de composição, examinando o ensino e a aprendizagem em um contexto em que são 

desenvolvidas habilidades e competências composicionais em um curso de bacharelado em 

composição. Nessa pesquisa, Barret54

Buscando compreender a influência do professor na aprendizagem da composição no 

currículo inglês, Berkley (2001) mapeou as razões para o relativo sucesso de diferentes 

 identifica doze estratégias de ensino e três temas 

complementares a respeito das concepções e práticas no ensino da composição. As estratégias 

incluem: a extensão do pensamento pelo professor, colocando possibilidades ao estudante; 

referenciar a composição em relação a outras obras; colocar parâmetros de identidade como 

compositor; provocar o estudante a descrever e explicar; questionar objetivos; mover-se para 

trás e para frente entre níveis micro e macro; prover múltiplas alternativas de análise do 

trabalho do estudante; iniciar o estudante na sua auto-análise; encorajar a colocação de metas 

e identificação de tarefas; engajar o aluno na identificação e na solução de problemas; prover 

segurança; dar chance para mudanças. As estratégias dão uma ideia de como são complexos e 

idiossincráticos o ensino e a aprendizagem da composição. Embora a pesquisa tenha sido 

realizada com adultos, a autora identifica formas potenciais de aplicação dos resultados em 

outros contextos, como o ensino e aprendizagem de composição com alunos iniciantes. 

                                                 
54 Ibid. 
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métodos de ensino e as concepções de composição dos professores que influenciam a prática 

em sala de aula. Os resultados mostram que a qualidade das atividades de composição está 

relacionada ao ambiente estabelecido pelo professor para a realização dos trabalhos, sendo 

importante que os alunos sejam incentivados e adquiram confiança para explorar novas ideias 

no seu fazer musical. Nesse sentido, estilos abertos de ensino são mais favoráveis para o 

desenvolvimento criativo, porque promovem a iniciativa, espontaneidade, sensibilidade, 

flexibilidade e pensamento divergente dos estudantes.  

A pesquisa realizada por Fautley (2004) demonstra como a composição pode ser 

trabalhada de diferentes formas pelo professor no ensino “geral” de música. Analisando as 

práticas de dois professores, o autor observa que são bem diferentes as maneiras como eles 

interagem e participam do processo composicional dos alunos. Um dos professores 

praticamente não intervém durante o processo de composição, mas utiliza essas informações 

para uso futuro, como em uma plenária pós-composição ou na estruturação de uma próxima 

tarefa de composição. Esse tipo de intervenção é menos intrusivo e não intervir é entendido 

como uma abordagem apropriadamente sensível à composição. Na outra abordagem, o 

professor intervém diretamente no processo de composição, dando um retorno imediato aos 

alunos, demonstrando capacidade para compreender, comentar e partilhar com eles os 

elementos que a performance requer. Sem julgar uma das abordagens como mais eficaz do 

que a outra, Fautley55

A forma como os professores engajam seus alunos em atividades de composição 

também foi focalizada por Blom (2003). A autora identifica dois grupos de professores: 

aqueles que levam os alunos a compor peças “pastiche”, e os que levam os estudantes a 

compor expandindo os conceitos composicionais dados. Os professores “pastiche” realizaram 

mais atividades não relacionadas à composição, como performance, notação, software de 

computador, informações culturais e improvisação. Já os professores “expansivos” 

focalizaram mais seu trabalho na composição em si mesma. Todos os professores iniciaram 

seus trabalhos de composição com tarefas mais prescritivas, que resultam em composições 

semelhantes. A diferença é que os professores “pastiche” sempre focalizaram esse tipo de 

atividades. Já os professores “expansivos” adotaram a posição de possibilitar, guiar e ensinar 

como compositores, compreendendo o processo composicional através de uma experiência 

pessoal de composição; focalizaram os estudantes na atividade de composição sem distração; 

 revela um universo complexo de interações que tomam lugar durante as 

composições em grupos. 

                                                 
55 Ibid. 



 64 

discutiram estrutura e construção; possibilitaram aos alunos compor em grupos e 

individualmente; encorajaram os alunos a dar títulos às suas composições; equilibraram 

diversos aspectos de tempo na classe de composição. Segundo a autora (BLOM, 2003), esses 

professores conseguiram que os estudantes compreendessem o significado da tarefa de 

composição em sala de aula, o que, segundo Berkley (2004) torna-os mais capazes de pensar 

estrategicamente na construção de hipóteses e tomadas de decisão. 

 Segundo Tafuri (2006), os resultados das composições de crianças estão fortemente 

relacionados à natureza da tarefa solicitada, sendo o potencial criativo maximizado em tarefas 

que incluem restrições sem serem prescritivas. Essa também é uma constatação da pesquisa 

de Weichselbaum (2003), realizada no Brasil. Tomando como referencial teórico o Modelo 

Espiral de Desenvolvimento Musical de Swanwick para avaliar composições musicais, a 

autora percebeu uma tendência de conseguir modos mais elevados do Modelo quando os 

professores solicitavam tarefas composicionais menos restritivas.  

Por outro lado, questionando os resultados de pesquisas sobre didática da educação 

musical, os professores investigados por Odena56

Também focalizando o pensamento do professor, Dogani (2004) realizou seis 

estudos de caso com professores da escola primária que valorizam trabalhos de composição 

nas aulas, investigando as concepções que orientam a condução de atividades de composição 

na escola. A autora argumenta que as escolhas do professor são reguladas pelas circunstâncias 

e pela sua percepção dessas circunstâncias enquanto interagem com crianças na atividade de 

composição. Ela procura revelar o foco dos professores na realização das atividades, 

entendendo que focalizar a prática é uma faculdade mental particular, uma provocação, uma 

resposta pessoal e um padrão de escolhas através das opções percebidas. A autora encontrou 

 (ODENA, 2005; ODENA CABALLOL, 

2007b) comentaram que alguns alunos obtêm melhores resultados quando as tarefas de 

composição estão definidas passo a passo, enquanto outros preferem atividades mais livres. O 

autor conclui que os professores precisam considerar os diferentes estilos de aprendizagem 

dos estudantes, propondo atividades que possam potencializá-la. Odena Caballol (2007b) 

explora as concepções de criatividade dos professores, valorizando as suas perspectivas, 

enfoque ainda pouco explorado nas pesquisas sobre a composição no ensino. Os resultados 

revelam que existe uma relação problemática entre a percepção dos professores sobre 

criatividade e as pesquisas prévias sobre o assunto, que muitas vezes estão distantes das 

situações educativas concretas.  

                                                 
56 Óscar Odena Caballol utiliza o sobrenome Odena nas publicações em inglês e Odena Caballol em algumas 
publicações em espanhol, o que justifica as duas formas de referência ao mesmo autor.  
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padrões pelos quais os professores veem a sua prática e constata que, embora a composição 

sempre esteja presente, muitas vezes eles interpretam a criatividade para compor como um 

procedimento essencialmente técnico e racional, percepção que contrasta com o fazer musical 

intuitivo das crianças, baseado na interação social. Por outro lado, Dogani (2004) também 

encontrou o que ela denomina práticas excepcionais, que acontecem quando o professor 

desempenha um papel que permite às crianças tempo para uma aprendizagem independente 

através da experimentação e tempo de reflexão durante o processo criativo, possibilitando que 

elas abordem a criação musical de forma pessoal e significativa.  

Explorando a forma como os professores focalizam suas práticas, a pesquisa 

identifica modelos que demonstram distintas compreensões sobre as práticas desses 

professores57

Segundo Dogani (2004), o professor que se engaja em um processo contínuo de 

reflexão-na-ação e sobre-a-ação

. A pesquisa conclui que um enquadramento compreensivo e efetivo para a 

composição na escola primária depende da familiaridade dos professores com a experiência 

artística, que os capacita a desenhar intuitivamente, por sua experiência como indivíduos 

criativos, músicos criativos e professores criativos. Sobre isso, Odena Caballol (2007a) e 

Odena e Welch (2007) avaliam que os professores com experiências em composição e 

conhecimento prático em diferentes estilos musicais são mais articulados para descrever o 

ambiente para a criatividade e avaliar os trabalhos dos alunos. Os autores observam que, 

tomando esses resultados em conta, conclui-se que os professores iniciantes precisam ter 

oportunidades para trabalhar criativamente em diferentes estilos musicais durante a formação 

inicial e continuada. 

Na mesma direção, Berkley (2004) constata que uma das dificuldades dos 

professores para trabalhar com a composição deve-se à ausência de formação nessa área, 

tendo, muitas vezes, apenas uma ideia vaga do que seja ensinar a compor. Segundo a autora,  

A composição exige que o professor tenha alguma proficiência como compositor e 
que compreenda tanto o seu processo de aprendizagem como o dos seus alunos. Ela 
requer que o professor administre um complexo sistema multiestágios de processos 
de aprendizagem [...] (BERKLEY, 2001, p. 135, tradução minha). 

58

                                                 
57 Ibid., p. 269. 
58 Conforme conceitação de Schön (1983). 

 poderá mais facilmente realizar uma aula de composição 

que para ele se torna uma improvisação criativa do material pessoal e uma resposta às 

experiências trazidas pelas crianças. Craft, Cremin, Burnard e Chappel (2008) também 
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salientam a relevância da habilidade do professor em perceber como as crianças respondem e 

se engajam nas atividades, e sua capacidade de reflexão sobre o que está acontecendo, para 

ajustar a pedagogia a essas exigências.  

Além das diferenças de desenvolvimento e abordagens didáticas do ensino de 
música, o professor irá colaborar com a criança de forma que a música que ela cria 
seja repleta de significados e com menos fala-fala durante a aula. No ensino do fazer 
musical criativo, os professores precisam rever o equilíbrio ao proporcionar que as 
crianças tenham tanto experiências públicas como privadas no fazer artístico, 
valorizando e celebrando com outros. Os professores precisam redescobrir suas 
próprias habilidades para que possam responder, sensível e intuitivamente, “como 
artistas” nas experiências criativas das crianças (DOGANI, 2004, p. 277, tradução 
minha).  

Em sua pesquisa, Dogani59

As pesquisas apresentadas apontam características importantes no ensino da 

composição na aula de música, discutindo possíveis abordagens metodológicas, concepções 

sobre composição e a importância dos conhecimentos práticos em composição dos 

professores, apontando necessidades formativas dos educadores musicais. Além disso, como 

salienta Dogani

 revela vários parâmetros envolvidos no fazer musical das 

crianças, os quais precisam interagir para que as soluções de problemas musicais não lhes 

sejam impostos, mas que elas sejam encorajadas a encontrar as suas próprias respostas. A 

autora propõe um trabalho de composição em que a realização musical seja mais o resultado 

da qualidade de interação entre seres humanos, um encontro educacional do que um diálogo 

técnico, ajudando cada criança a desenvolver sua voz pessoal e transformá-la por meio de um 

genuíno diálogo com as outras pessoas.  

60

                                                 
59 Ibid. 
60 Ibid. 

, é necessário que os professores deem condições para que a sala de aula se 

torne um ambiente de trabalho instigante, valorizando as relações humanas e as perspectivas 

dos alunos nas práticas musicais. Essa visão educacional decorre de tendências educacionais 

que procuram conhecer e valorizar os pensamentos e significados que os próprios alunos 

atribuem aos seus trabalhos, abrindo espaço à voz de cada aluno na sala de aula. Como será 

visto a seguir, essa é uma tendência atual das pesquisas em composição musical, que vem 

sendo construída nos últimos anos. 



 67 

2.2.5 Perspectivas das crianças sobre composição 

O foco inicial das pesquisas sobre a composição musical em processos e produtos 

indica a tendência atual de investigar questões mais subjetivas sobre a relação que as crianças 

estabelecem com a atividade de composição musical e os significados que elas atribuem a 

seus processos e produtos composicionais. Essa perspectiva enriquece as pesquisas na área de 

educação musical, por envolver o pensamento do próprio autor/compositor sobre a sua 

produção. 

Campbell (2006) percebe um movimento da comunidade científica, em diversas 

disciplinas, como antropologia e sociologia, em busca de saber como as crianças agem em 

seus contextos sociais e culturais, com a finalidade de conhecê-las mais amplamente, 

reconhecendo que elas aprendem de uma forma que é unicamente delas. Segundo a autora, 

tradicionalmente a antropologia estava mais concentrada em saber o que os adultos faziam ou 

ofereciam às crianças, assumindo que elas recebiam passivamente as expressões artísticas e 

linguísticas dos adultos. Na sociologia, por outro lado, o foco das pesquisas se voltava para os 

processos de socialização das crianças e como eram influenciadas e modeladas pelo mundo 

adulto, em vez de examinar os processos pelos quais elas constroem seus próprios mundos 

sociais.  

Atualmente, vêm sendo elaboradas metodologias de pesquisa para compreender as 

crianças como crianças, reconhecendo que cada uma tem sua própria identidade, estabelecida 

na interação com seus pares, sua família e interagindo com diversas forças. Contrariando as 

perspectivas de pesquisa adultocêntricas, vêm sendo envidados esforços para compreender os 

pontos de vista das crianças e suas experiências, entendendo-as como agentes da sua 

aprendizagem. Nessa perspectiva, são importantes as contribuições teórico-reflexivas de 

estudos emergentes na antropologia da criança. Segundo Stein (2007, p. 59), nessas pesquisas 

“a criança é reconhecida como sujeito social ativo, interlocutora diante do mundo social e da 

produção acadêmica, não mais vista como um adulto em miniatura, sujeito receptáculo de 

transmissões culturais e reproduções sociais”.  

Em estudo etnográfico com uma classe de crianças de oito anos de idade, 

Kanellopoulos (1999) buscou compreender as concepções de improvisação das crianças como 

manifestadas em seus discursos e práticas. O trabalho revela como elas criam um ambiente 

significativo para o engajamento em suas produções musicais, sustentadas na interação e na 
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acumulação de experiências. A autora observa que as crianças não fazem música a partir de 

um conceito de “obra de arte”, entendendo que o valor musical não está na peça ou no estilo, 

mas na forma como as pessoas se relacionam para ouvir e tocar. Igualmente, o importante não 

são as habilidades técnicas para fazer música, mas os conceitos inerentes à natureza da música 

e do fazer musical, ações sociais imersas em um processo coletivo de negociações sutis 

(KANELLOPOULOS, 1999).  

Analisando a produção mais recente de pesquisas sobre a composição musical de 

crianças, Burnard (2006b) identifica as contribuições da psicologia social e das teorias 

socioculturais que ressaltam a importância de serem as pesquisas realizadas nos próprios 

contextos das crianças e visando à compreensão das perspectivas dos próprios estudantes 

sobre os trabalhos de composição. Burnard (2004b) avalia que as pesquisas sobre a 

composição musical de crianças trazem maiores evidências sobre os processos e produtos 

obtidos através da observação do seu fazer musical ou da avaliação dos seus produtos, mas o 

ponto de vista dos alunos não é considerado. A autora questiona até que ponto essas 

abordagens podem explicar adequadamente como as crianças compreendem as suas 

experiências e quais são os significados atribuídos à composição por elas próprias. Ela se 

surpreende com a escassez de estudos sobre as concepções das crianças a respeito da 

improvisação construída tanto social como musicalmente61

Segundo Burnard

.  
62

Os resultados encontrados por Burnard (2000b) apontam uma série de implicações 

para o ensino de música. Uma delas é que inevitavelmente os professores têm seus pré-

, o conceito de voz do aluno vem se tornando corrente nas 

pesquisas com crianças e está sendo descoberto que elas têm muito a dizer sobre o que e como 

pensam. Com esse objetivo, Burnard revela três maneiras pelas quais as crianças 

compreendem a relação entre a improvisação e a composição: (1) improvisação e composição 

como fins em si mesmos e atividades orientadas de maneira diferente; (2) improvisação e 

composição como entidades relacionadas em que a improvisação é utilizada a serviço do fazer 

da composição; e (3) improvisação e composição como formas indistinguíveis, que são 

inseparáveis na sua intenção. Daí emerge que as crianças incorporam a improvisação dentro 

do processo composicional, mas suas intenções subjacentes resultam em diferentes formas de 

vivenciar a improvisação e a composição, demonstrando a variedade de compreensões que as 

crianças têm sobre a natureza e as relações entre a composição e a improvisação (BURNARD, 

2000b). 

                                                 
61 Id., 2002. 
62 Id., 2000b. 
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conceitos a respeito da improvisação e da composição e isso influencia sua abordagem 

pedagógica. Entretanto, a autora adverte que os resultados encontrados na sua pesquisa 

sugerem que é vantajoso aproveitar o potencial tanto da improvisação como da composição 

para alcançar uma dimensão social do ensino de música que reconheça o significado das 

perspectivas das crianças. Assim, ao invés de impor os seus valores, os professores poderão 

encorajar os alunos a discutir e desenvolver os seus próprios valores (BURNARD, 2000b). 

Outro ponto trazido à discussão por Burnard63 é que as crianças devem ser 

encorajadas a discutir e refletir sobre as experiências musicais, para que possam compreender 

melhor as formas pelas quais estão compondo, resultando em melhor articulação dos seus 

conhecimentos. Assim sendo, a autora defende que os currículos destinem mais tempo para a 

reflexão dos alunos, permitindo que eles falem, reflitam e escrevam sobre suas experiências 

musicais. Segundo a autora, “As crianças podem falar eloquentemente sobre sua própria 

experiência musical quando sua criatividade é valorizada e suas crenças musicais são 

respeitadas e aceitas”64

Burnard

.  
65

Segundo Burnard (2004c), para os alunos a aprendizagem está relacionada 

principalmente à percepção social que eles têm sobre a colaboração e a interação na 

 argumenta que se sabe muito sobre a forma como os alunos aprendem, 

sobre a sequência de aprendizagem e como se desenvolvem como aprendizes, mas se conhece 

muito pouco sobre a perspectiva dos alunos a respeito da própria aprendizagem. A autora 

discute a importância da perspectiva dos alunos – suas vozes e visões sobre a aprendizagem e 

também as concepções do professor sobre a aprendizagem dos estudantes. As falas da 

professora revelam que ela se concentra em compreender como ocorre a aprendizagem e o 

que é aprendido. Os alunos, por outro lado, concentram suas reflexões no quando e onde a 

aprendizagem ocorre. Suas falas demonstram a importância que os alunos atribuem à sua 

autonomia como aprendizes, as vantagens de aprender com seus amigos, os aspectos relativos 

à participação e engajamento na aprendizagem. Na perspectiva dos alunos, é enfatizado 

principalmente quando ocorrem as oportunidades de aprendizagem, que são os momentos em 

que eles participam de atividades coletivas, trabalham com os amigos, participam ativamente 

e não estão sendo controlados. Outro aspecto valorizado pelos alunos é onde a aprendizagem 

ocorre, isto é, os momentos de alta participação, nos quais o contexto da aprendizagem 

influencia de forma significativa sua aprendizagem.  

                                                 
63 Id., 2000a. 
64 Ibid., p. 243, tradução minha. 
65 Id., 2004c. 
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realização das atividades. A pesquisa revela que para os alunos a aprendizagem ocorre na 

interação entre eles, nos processos sociais criados nos grupos, quando tomam suas próprias 

decisões, sendo fundamental também a qualidade do seu engajamento no trabalho. Assim, a 

aprendizagem ocorre, segundo os estudantes, quando eles têm o controle sobre a sua própria 

aprendizagem. 

Burnard (2004b, 2004c) revela que há múltiplas formas de entender a aprendizagem. 

As perspectivas dos alunos diferem consideravelmente das perspectivas dos professores, 

apesar de estarem analisando as mesmas situações de aprendizagem. Os alunos também 

mostram que são capazes de interpretar ativamente a própria aprendizagem. Essas ideias dos 

alunos só poderão ser conhecidas se lhes for propiciado falar sobre o que pensam acerca das 

suas experiências em sala de aula. Refletindo sobre esses resultados, que apontam a 

divergência entre as concepções de aprendizagem entre professores e alunos, é necessário 

pensar formas de estabelecer diálogos mais amplos em sala de aula sobre as perspectivas de 

aprendizagem dos alunos e tornar mais claros os papéis que professor e alunos desempenham 

nesse processo.  

Burnard (2004a, 2004b) conclui que as crianças têm grande satisfação em falar sobre 

seus próprios processos criativos e que professores e pesquisadores precisam ouvi-las, pois 

apenas conhecendo a perspectiva das crianças pode-se descrever apropriadamente como elas 

compõem. A autora lembra também que os professores devem conhecer a perspectiva dos 

alunos e reconhecer que eles podem trazer concepções sofisticadas sobre a aprendizagem no 

ensino de música. 

O trabalho de Custodero (2007) procura romper com as perspectivas 

desenvolvimentistas, baseadas na progressão de idades, para explicar o desenvolvimento 

musical. Focalizando improvisações colaborativas de crianças e adultos, seu trabalho revela 

processos não lineares de significação e aprendizagem musicais. Segundo essa orientação 

teórica, a autora argumenta por uma visão fenomenológica das improvisações das crianças, 

situadas em um contexto social de comunicação musical e construção de significados, 

considerando suas ações como intencionais e as experiências de improvisação como 

multifacetadas. Custodero66

                                                 
66 Ibid. 

 conclui que a construção do significado musical resulta 

principalmente da troca de conhecimentos e sistema de valores, experiências que são únicas 

por causa dessas inter-relações. Esses resultados, segundo a autora, têm valiosas informações 

para a compreensão de improvisos de crianças, gerando algumas proposições, como seguem. 
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- Os improvisadores trazem às suas performances uma história musical pessoal que define 

seu nível (subjetivo) de perícia.  

- Os improvisadores tanto resistem quanto revelam convenções associadas às suas práticas 

musicais. Nesse ponto, Custodero (2007) lembra que existem evidências de que o fazer 

musical das crianças tem características próprias que diferem da cultura musical do adulto, de 

maneira que a avaliação não pode ficar limitada a parâmetros e modelos adultos de mestria 

artística. 

- Os improvisadores utilizam estratégias para manter um engajamento total no momento do 

fazer musical, atuando como agentes ativos no processo. 

- Improvisar pode ser interpretado segundo a maneira como os performers dão e recebem 

espaço musical. Essas decisões envolvem a negociação da própria expressão e reação, em um 

processo de tomadas de decisão que mantêm a própria integridade ao mesmo tempo que é 

aberto e generoso.  

- Os improvisadores incorporam significados musicais através da sua movimentação no 

espaço. 

- Os improvisadores criam um senso da estrutura formal através da sua compreensão 

compartilhada sobre o que é significativo musicalmente (CUSTODERO, 2007). 

No Brasil, as pesquisas desenvolvidas por Santos (2006) e Brito (2007) focalizam as 

ideias de música elaboradas por crianças. Segundo Brito (2007, p. 14), o conceito ideias de 

música é dinâmico, tanto em relação à mobilidade do pensamento musical, em tempos e 

espaços distintos, quanto em relação ao pensamento da criança. Discutindo a ampliação de 

ideias de música a partir de exercícios de escuta e de composição de paisagens sonoras, 

Santos (2006) entende a criação como ato de resistência, que faz proliferar as diferenças. 

Atribuindo significados às suas escutas, as crianças podem ampliar e atualizar suas ideias de 

música, indo além de modelos pré-concebidos. Compartilhando a proposição de que “as 

criações das crianças atualizam suas idéias de música” (BRITO, 2007, p. 183), a autora 

procura compreender o fazer/pensar musical das crianças como processos emergentes e 

singulares, não cartesianos de desenvolvimento. Segundo Brito, os educadores musicais 

devem reconhecer que a música é um sistema aberto e dinâmico elaborado e reelaborado 

continuamente pelas crianças para que possam reconhecer e respeitar a produção musical 

infantil. Ao mesmo tempo, entende que aproximar as crianças de proposições estéticas do 

universo adulto também é uma maneira de contribuir para o redimensionamento das suas 

ideias de música e de considerar as suas produções musicais (BRITO, 2007, p. 78-79). 
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Nos trabalhos analisados, percebe-se um movimento crescente que procura 

compreender as dinâmicas sociais e interativas da sala de aula e as perspectivas de quem 

aprende nas práticas educacionais e na investigação científica. A reflexão sobre as próprias 

experiências e a busca por espaços compartilhados de fazer/pensar música surgem como 

alternativas para um ensino comprometido com os significados construídos individual e 

coletivamente a partir de experiências de composição musical.  

2.3 Tendências e perspectivas nas pesquisas sobre composição e criatividade  

A revisão bibliográfica apresentada sobre as pesquisas na área de educação musical 

focalizando a composição musical revela a construção de um corpo de conhecimentos 

considerável sobre o tema, ampliado de forma não linear pela multiplicidade de abordagens 

teóricas que orientam as pesquisas, com enfoque nos processos e produtos composicionais, 

nos contextos de ensino e aprendizagem, concepções dos professores e aspectos subjetivos de 

significação musical das crianças.  

Questionando essa abordagem nos estudos sobre a composição, Tafuri (2006) 

considera que urge olhar para a criatividade de um ponto de vista educacional, a fim de 

compreender e discutir a composição em sala de aula como atividade criativa. Segundo a 

autora, a composição e a improvisação estão estreitamente relacionadas à criatividade, e os 

professores precisam saber que através dessas atividades podem desenvolver ou inibir o 

potencial criativo dos estudantes.  

Apesar do reconhecimento da importância da composição musical no ensino de 

música e da tradição de pesquisas sobre o tema, ainda é constatada a dificuldade dos 

professores em trabalhar com essa atividade (BARRET, 2006; BERKLEY, 2004; STAND, 

2006; STEPHENS, 2003). Barret (2006) avalia que ainda são muito limitados os 

conhecimentos que possam contribuir com o ensino e a aprendizagem da composição musical, 

enquanto Berkley (2001) observa que a maioria das pesquisas parecem não contemplar o 

dinamismo do processo de aprendizagem.  

Como se viu nas pesquisas relatadas, o tema é complexo e pode ser abordado sob 

várias perspectivas, tornando difícil articular esses conhecimentos na prática pedagógica. Um 

dos principais motivos parece ser a fragmentação dos conhecimentos produzidos, que não 
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contemplam a complexidade do ensino de música no contexto escolar. A revisão das 

pesquisas na área da criatividade e sobre a composição na educação musical revela que a 

maior parte dos trabalhos focaliza alguma dimensão específica do problema, dificultando uma 

visão mais global e articulada das diferentes dimensões que estão implicadas tanto nos 

estudos sobre a criatividade como nos processos de ensino e de aprendizagem. Na área da 

criatividade, Feldman (2007) afirma que a maioria das pesquisas é unidimensional, 

focalizando um ou outro aspecto e negligenciando outros. Segundo o autor, a tendência é que 

os estudos acerca da criatividade procurem analisar a questão de maneira multidimensional, 

como proposto pelas abordagens múltiplas da criatividade. Na avaliação de Hickey (2002, 

2003), esse é o campo que mais tende a crescer na área da educação musical, com o fito de 

compreender como vários componentes convergem para que a criatividade possa emergir.  

A partir dos questionamentos apresentados na revisão bibliográfica sobre a 

criatividade e a composição musical no ensino de música, é evidente que na situação 

complexa de sala de aula é necessário olhar para a criatividade sob diversos ângulos.  Dessa 

forma, optei por uma perspectiva teórica que não fragmentasse o conhecimento e pudesse 

contemplar os vários aspectos envolvidos na prática musical naquele contexto, incluindo o 

conhecimento sobre as perspectivas das crianças e do professor sobre a criatividade em 

atividades de composição musical, aspecto que orientou a elaboração do referencial teórico 

desta pesquisa.  
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3 A APRENDIZAGEM CRIATIVA NA COMPOSIÇÃO MUSICAL 

 
As pesquisas sobre criatividade na Educação, segundo Craft (2005) vêm construindo 

alguns conceitos, considerando as especificidades do tema nesse contexto: (1) na escola é 

insuficiente procurar identificar ou medir a criatividade, pois a meta maior é o 

desenvolvimento criativo de todos os estudantes; (2) o foco das pesquisas não é a criatividade 

“comprovada” de grandes gênios ou produtos notáveis, pois o foco são crianças e jovens em 

situação de aprendizagem.  Segundo Craft67

Para pesquisar a criatividade na sala de aula de forma efetiva, as relações entre o 
professor e o aluno precisam ser o foco do estudo, sendo necessário material 

, na década de 50 os trabalhos sobre criatividade 

na educação enfatizavam a personalidade, a cognição e maneiras de estimular a criatividade.  

Atualmente, a ênfase nas pesquisas mudou, focalizando:  

 
 
Criatividade habitual em vez de genial; 
Caracterização, em vez de medição; 
O sistema social em vez do indivíduo; 
Inclusão de visões de criatividade que incluem produtos, mas não os consideram 
necessários. (CRAFT, 2005, p. 15). 

Analisando diferentes tendências nas pesquisas sobre a criatividade no contexto 

educacional, Craft (2005) considera necessário diferenciar os trabalhos que focalizam o 

ensino criativo, o ensino para a criatividade e a aprendizagem criativa. O ensino criativo 

consiste no uso de abordagens imaginativas que tornem a aprendizagem mais interessante e 

efetiva, focalizando a atuação do professor. O ensino para a criatividade, por outro lado, 

analisa o desenvolvimento do pensamento criativo dos estudantes, focalizando os alunos. A 

aprendizagem criativa é um enfoque mais recente, o qual procura capturar tanto a perspectiva 

do professor como dos alunos. Esse conceito, segundo Craft et al. (2008) e Spendlove e Wyse 

(2008), é um conceito emergente, que vem sendo construído nesta década, e demanda 

pesquisas nos ambientes em que ocorre para que a sua natureza seja mais bem compreendida. 

Craft (2005) entende que os três termos podem ser vistos como diferentes aspectos do mesmo 

processo, sendo necessário aprofundar a compreensão sobre como eles se diferenciam e 

relacionam nas pesquisas sobre a criatividade na escola. 

                                                 
67 Ibid. 
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empírico que possibilite a caracterização e análise da aprendizagem criativa, ensino 
criativo e ensino para a criatividade” (CRAFT, 2005, p. 23, tradução minha).  

Segundo Feldman (2008), o conceito de criatividade, dentro da expressão 

aprendizagem criativa, supõe que é a intenção de transformar o mundo de alguma maneira 

que torna um esforço potencialmente criativo, e se torna criativo quando é julgado como tal68

3.1 Aprendizagem criativa: o foco nas crianças 

. 

Quanto à aprendizagem, no conceito de aprendizagem criativa, o autor define que ela ocorre 

dentro de domínios específicos, envolvendo a aquisição de técnicas, habilidades, informação e 

tecnologia que potencializam o desenvolvimento da criatividade.  

Nessa perspectiva, foi elaborado o referencial teórico desta pesquisa, realizada com o 

objetivo de investigar como as dimensões da aprendizagem criativa se articulam em 

atividades de composição no ensino de música na escola básica, sob uma óptica que 

contemple a multidimensionalidade dos processos de ensino e de aprendizagem, incluindo as 

perspectivas das crianças e do professor no contexto da sala de aula.  

O referencial teórico da presente pesquisa fundamenta-se em dois eixos: a 

perspectiva das crianças e a do professor sobre a aprendizagem criativa, buscando 

compreender como as dimensões presentes em cada uma delas se articulam no contexto 

diverso e dinâmico da sala de aula. Em relação ao primeiro eixo, a fundamentação teórica foi 

construída com base no modelo sistêmico da criatividade de Csikszentmihalyi (1997, 2007), 

revisto através das pesquisas e questionamentos na área da educação musical. O segundo eixo, 

que focaliza o ensino através das concepções e práticas do professor, baseia-se em trabalhos 

da área da Educação, que analisam o papel do professor na construção das relações sociais em 

sala de aula e as dimensões que caracterizam o ensino criativo. 

Pesquisas em educação musical que consideram as perspectivas e significados das 

atividades segundo as próprias crianças (BARRET, 2001; BRITO, 2007; BURNARD, 2000b, 

2006b; CAMPBELL, 2006; GLOVER, 2000; MARSH, 1995; 2008), têm demonstrado que 

suas práticas musicais precisam ser compreendidas segundo seus próprios parâmetros, que 

muitas vezes não correspondem aos critérios dos adultos. Esses parâmetros decorrem do 
                                                 
68 Ibid. 
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mundo social e cultural vivido e internalizado pela criança, compreendida como um sujeito 

que pensa e constrói. Segundo Burnard (2006b, p. 357, tradução minha) “[...] o que representa 

um esforço ou uma realização criativa no mundo musical das crianças não precisa, 

necessariamente, ser visto, julgado ou definido como ‘criativo’ no mundo musical adulto no 

qual a criança está inserida”. Suas pesquisas levam-na a sustentar que a criatividade das 

crianças opera em um modelo qualitativamente diferente daquele dos adultos, que as crianças 

produzem música de forma intencional e, quando realizadas à sua própria maneira, suas 

composições as conectam ao mundo, carregando suas experiências musicais prévias e uma 

ampla ideia do que seja música69

Nessa mesma direção, Barret (2003), argumenta que as experiências composicionais 

e criativas das crianças não são versões das experiências dos adultos, mas que “[...] as funções 

das experiências composicionais e criativas na vida das crianças diferem de forma crucial 

daquelas dos adultos”

.  

70

Relacionando as pesquisas sobre composição na educação musical e a tradição de 

pesquisas sobre criatividade, Burnard (2006b) observa que o desenvolvimento criativo não 

está na criança: depende de fatores sociais e culturais que interagem na sua formação. 

Entendendo a criatividade dessa forma, o foco é deslocado das fases e processos criativos para 

as práticas musicais, situadas culturalmente, nas quais a criatividade ocorre

. Glover (2000) também salienta que as músicas das crianças têm 

características próprias, que não são meras imitações incompetentes dos adultos que as 

rodeiam. Esses trabalhos revelam que as pesquisas sobre a criatividade na educação musical 

precisam voltar seu olhar para a perspectiva das crianças, buscando compreender como elas 

entendem suas composições musicais no contexto da aula de música. 

71

Como foi apresentado no capítulo 1, o modelo sistêmico proposto por 

Csikszentmihalyi

. Burnard 

(2006b) argumenta que é necessário ampliar as lentes para as bases sociais e culturais da 

aprendizagem, com o intuito de compreender como a criatividade musical é mediada 

culturalmente. Nessa perspectiva, a autora sugere que a visão sistêmica de criatividade 

desenvolvida por Csikszentmihalyi (1997) oferece um suporte para que a criatividade seja 

observada como um construto cultural.  

72

                                                 
69 Id., 2006c, p. 114. 
70 Ibid., p. 5, tradução minha. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 

 parte da ideia de que, em vez de tentar definir a criatividade, é necessário 

observar onde ela está, com a finalidade de compreender como um produto chega a ser 
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considerado criativo e é incorporado à cultura. De acordo com essa proposição, a criatividade 

pode ser observada somente na inter-relação de um sistema composto por três elementos: o 

domínio, o campo e o indivíduo. Segundo esse modelo, o conhecimento em algum domínio é 

indispensável para que um indivíduo possa ser criativo, dominando o conjunto de regras que 

caracteriza o domínio em particular no qual ele atua. O segundo fator é o campo, que envolve 

os especialistas em determinada área de conhecimento que vão identificar quais ideias são 

criativas e podem ser incluídas no domínio, isto é, na área de conhecimento em questão. Por 

fim, o terceiro componente é o indivíduo, que precisa adquirir conhecimento do domínio e 

apresentar características afetivas que podem contribuir para o processo criativo 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1997). 

Para ser utilizado na área de educação musical, o modelo sistêmico de 

Csikszentmihalyi73

O modelo sistêmico de Csikszentmihalyi

 deve ser repensado dentro de uma perspectiva educacional, porque foi 

construído com base em pesquisa sobre o universo cultural da criatividade humana, estudando 

as realizações criativas segundo expoentes atuais representativos de diferentes domínios, em 

uma perspectiva da Criatividade com C maiúsculo, a qual não contempla os processos de 

ensino e de aprendizagem de crianças e jovens iniciantes em determinado domínio; no caso 

desta pesquisa, a música. O próprio Csikszentmihalyi sinaliza essa questão quando introduz a 

obra Criatividade: fluxo e a psicologia da descoberta e invenção: 

Este livro não é sobre as primorosas coisas que as crianças frequentemente falam, ou 
sobre a criatividade que todos nós compartilhamos porque temos uma mente e 
podemos pensar. Ele não se ocupa com grandes ideias para dar as cartas nos 
negócios, novas formas de rechear alcachofras ou formas originais de decorar a sala 
de estar para uma festa. Estes são exemplos da criatividade com c minúsculo, que 
são ingredientes importantes da vida diária e que nós decididamente devemos tentar 
aumentar. Mas para fazer isso melhor, é necessário, primeiramente, entender a 
Criatividade – e é isso que este livro tenta realizar (CSIKSZENTMIHALYI, 1997, p. 
7-8, tradução minha).  
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73 Ibid. 
74 Ibid. 

 oferece uma fundamentação teórica para a 

compreensão da criatividade na perspectiva das crianças, considerando as diversas dimensões 

implicadas na realização criativa, mas focalizando o contexto educacional e, mais 

especificamente, a aula de música. Nessa perspectiva, é necessário rever as dimensões da 

criatividade com o intuito de compreender como se configuram na educação musical escolar. 

Sob essa óptica, pergunto: de que maneira a teoria sistêmica pode contribuir para a 
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compreensão de como as dimensões da criatividade se organizam, se articulam e se 

transformam em atividades de composição musical na sala de aula?  

Nesta pesquisa, o modelo sistêmico de criatividade suscita uma série de perguntas 

que orientam a discussão a seguir: como pode ser compreendido o domínio musical em 

atividades de composição na educação musical escolar? Como e quem configura o campo em 

atividades de composição na escola? Como acontecem as contribuições individuais e coletivas 

dos alunos na aprendizagem criativa? Essas questões orientam a construção do referencial 

teórico para a análise da perspectiva das crianças sobre as atividades de composição 

observadas em aulas de música.  

3.1.1 Domínio: as ideias de música na visão das crianças 

Compreender a criatividade no ambiente da aula de música na escola básica sob a 

perspectiva de sistemas implica discutir e conceitualizar como se configura o domínio musical 

nesse contexto. Burnard (2006b) discute essa questão, argumentando que as crianças iniciam 

a vida no convívio familiar e, progressivamente, vão ampliando suas experiências sociais de 

forma a incluir múltiplas culturas e esferas de influência. Dessa forma, a cultura das crianças 

vai dilatando-se, em círculos concêntricos cada vez mais amplos que representam os mundos 

individuais e sociais da supracultura da criatividade musical de crianças (ver figura 2). Como 

explica a autora,  

O desenvolvimento criativo da criança ocorre dentro de várias unidades sociais e 
culturais, bem como da influência de pais e cuidadores no núcleo familiar, ou na 
interface dos contextos sociais com amigos e colegas dentro e fora das comunidades 
escolares e como membros de múltiplas culturas [...]. São os mundos individuais e 
sociais que interagem para criar a dinâmica cultural que estabelece mudanças no 
desenvolvimento (BURNARD, 2006b, p. 354, tradução minha).  

Ampliando o foco para compreender como a criatividade das crianças é mediada 

culturalmente, são iluminadas as interseções entre a supracultura (tanto das crianças como de 

modo geral), as subculturas (como idade, gênero, etnia), as microculturas (da sala de aula, da 

comunidade do coro ou banda de garagem) e as interculturas (que constituem, por exemplo, 

ouvintes de música popular de massa (BURNARD, 2006b, p. 368). Assim, Burnard (2006b, 

p. 357) sugere que a criatividade musical tome lugar como atividade contextualizada, devendo 
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ser compreendida nas dinâmicas entre os diferentes contextos, que incluem os mundos 

individuais e culturais da criança. Entende-se que a criança pode engajar-se criativamente na 

música dentro de uma grande variedade de comunidades de prática, como a aula de música na 

escola, uma banda comunitária, ambientes recreativos, praças e parques, no ambiente familiar 

e um sem número de outras comunidades musicais das quais as crianças podem participar 

(BURNARD, 2006b, p. 358)75.  

 

 

Figura 2: A supracultura da criatividade musical de crianças 

Fonte: Burnard, 2006b, p. 368. 

Com essa perspectiva teórica, Burnard (2006b, p. 369) propõe que, em vez de 

focalizar o desenvolvimento em uma perspectiva relacionada a estágios ou idades, as 

pesquisas devem concentrar-se nas práticas musicais em que a criatividade musical emerge. 

                                                 
75 Como explica Wenger (2008, p. 4, grifo do autor, tradução minha), a participação em uma comunidade de 
prática não se refere somente à participação em eventos isolados de engajamento em certas atividades, mas “[...] 
um processo mais abrangente de participar ativamente nas práticas de comunidades sociais e construção de 
identidades em relação a essas comunidades. Esse tipo de participação configura não só o que fazemos, mas 
também quem nós somos e como interpretamos o fazemos”.  
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Dessa forma, deve ser compreendida toda a gama de práticas culturais, qualidades de 

interação e relações entre os indivíduos e seus ambientes sociais. Como caminho para essa 

compreensão, a autora sugere que sejam contempladas as crenças e significados atribuídos 

pelas próprias crianças à criatividade musical. O próprio fazer musical das crianças, como 

apontou Burnard (2006b), está conectado às práticas musicais a que elas têm acesso, cabendo 

ao processo educativo ampliar essas possibilidades de acesso e sua compreensão.  

Refletindo sobre a importância de serem valorizadas as perspectivas das crianças no 

processo de ensino de música, Barret (2001) pergunta: “Como nós podemos prover um nicho 

social e funcional para as múltiplas formas de as crianças construírem e comunicarem 

pensamentos musicais em uma cultura musical viva e diversa?”76. A autora observa que é 

difícil, no contexto de sala de aula, dispor de tempo para as crianças individualmente, mas 

enfatiza que, na condição de educadores, se queremos compreender melhor as construções do 

pensamento musical, devemos dar muito mais oportunidades para que as crianças gerem 

múltiplas representações do pensamento77

Buscando uma expressão que diferencie o domínio musical, no sentido cultural 

amplo proposto por Csikszentmihalyi (1997), do domínio musical mais restrito da sala de 

aula, utilizo nesta pesquisa a expressão ideias de música (SANTOS, 2006; BRITO, 2007) 

para definir o fazer musical, as concepções sobre o que é música e o que ela significa ou 

representa para as crianças. Segundo Brito (2007), o conceito ideias de música é dinâmico, 

tanto em relação à mobilidade do pensamento musical, em tempos e espaços distintos, quanto 

ao pensamento da criança. Segundo a autora, “Temos ciência de que idéias de música 

emergem, se estabelecem e se transformam continuamente, em diferentes escalas de tempo. 

Para cada pessoa, para um grupo, para um período histórico”

.  

Na área da educação musical, observa-se uma preocupação progressiva com 

perspectivas educacionais que procuram ouvir as crianças, valorizando seus conhecimentos e 

maneiras de fazer e significar suas experiências musicais dentro e fora da escola. Essas 

discussões referem-se ao conceito de domínio musical, que tradicionalmente é considerado 

em uma perspectiva dos adultos, sem considerar que as crianças podem ter uma compreensão 

diferente sobre música, como revelam as pesquisas de Barret (2003); Burnard (2000b, 2002); 

Brito (2007), Campbell (2006), Custodero (2007), Marsh (2008) e Young (2008).  

78

                                                 
76 Ibid., p. 43, tradução minha. 
77 Ibid. 
78 Ibid., p. 14. 

. Nessa perspectiva, a 

expressão ideias de música procura contemplar o dinamismo que caracteriza as maneiras 
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próprias das crianças de pensar e fazer música, as quais se conectam aos seus mundos 

musicais, como explica Burnard (2006b).  

Em relação a esta pesquisa, pergunto: quais são as ideias de música das crianças? 

Como as composições musicais das crianças se comunicam com as vivências e experiências 

musicais fora da escola?  

3.1.2 Campo: a comunidade da sala de aula 

Outra questão conceitual que precisa ser discutida nesta pesquisa é o conceito de 

campo proposto pelo modelo sistêmico. Segundo Csikszentmihalyi (1997), o campo é 

formado pelos especialistas do domínio, considerando o aspecto social que compõe o modelo 

que, no caso da música, inclui inúmeras instâncias da sociedade, desde músicos, críticos e 

editores, até o público em geral. Tratando-se do contexto educativo há toda uma tradição de 

trabalhos que procuram estabelecer critérios para avaliar composições musicais (HICKEY e 

LIPSCOMB, 2006; SALAMAN, 1988; SWANWICK e TILLMAN, 1986; WEBSTER, 

1992). Nesses casos, como Csikszentmihalyi (1997) já apontou em relação aos testes de 

criatividade e aos critérios de avaliação de produtos criativos, aqueles que elaboram os testes 

e critérios estão desempenhando a função de campo na criatividade. Nesses trabalhos, a 

pergunta é: quem está mais habilitado para avaliar as composições de crianças: professores, 

alunos, compositores, teóricos da música? 

Refletindo sobre a revisão que Csikszentmihalyi e Rich (1997) fazem sobre a noção 

de campo nas pesquisas sobre a criatividade de crianças na área educacional, Barret (2005) 

relata que os autores questionam o fato de que nessas pesquisas normalmente quem avalia as 

realizações criativas das crianças são os adultos, professores ou estudantes de pós-graduação. 

Isso distorce o conceito de campo, que prevê o julgamento dos produtos criativos pelos seus 

pares. Segundo Barret79

Essa forma de conceber a constituição do campo nos estudos sobre a criatividade em 

contextos educacionais também é fundamentada nas pesquisas de Amabile (1996). 

, essa posição sugere que nas pesquisas sobre a criatividade com 

crianças o foco esteja nos julgamentos sobre criatividade feitos pelos seus pares, isto é, as 

próprias crianças, e não somente por professores, compositores ou pesquisadores.  

                                                 
79 Ibid., p. 182. 
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Entendendo a criatividade sob a perspectiva do c minúsculo, a autora considera um produto 

criativo quando observadores apropriados concordam que ele é criativo. Ela parte da 

concepção de que o contexto social e cultural é fundamental para a compreensão do produto 

criativo, e esse contexto envolve as pessoas que conhecem e compreendem os produtos 

criativos, daí a necessidade de discutir o conceito de campo na realização criativa quando se 

trata de educação musical, pensando sobre quem conhece e compreende melhor os produtos 

musicais das crianças.  

Essa proposição é um dos pilares do modelo sistêmico, pois coloca o campo como 

central para a criatividade, à medida que uma realização criativa depende do reconhecimento 

do campo para que possa ser incorporada ao domínio. Na sala de aula, é necessário refletir 

sobre como o campo se configura. O que pode ser considerado original ou inovador na aula de 

música? Quem pode fazer essa avaliação e de que forma? Relacionado ao conceito de 

domínio, que precisa ser atualizado e revisto quando é focalizada a criatividade de crianças, 

também é necessário contextualizar a definição de campo da teoria sistêmica, a fim de 

contemplar as especificidades dos processos de avaliação/validação do que é produzido em 

sala de aula. Se a concepção de domínio no âmbito da educação musical precisa incluir as 

concepções de música das crianças, o domínio precisa ser pensado em relação ao campo. 

Caso contrário, os critérios para a avaliação das composições musicais das crianças seriam 

determinados exclusivamente pelos cânones do domínio musical, elaborado pelos adultos.  

Na perspectiva da aprendizagem criativa, é necessário considerar que o grupo em 

sala de aula configura uma comunidade de prática que está se iniciando coletivamente em um 

domínio específico: a música. Segundo Wenger (2008, p. 53), participar em uma comunidade 

envolve negociar os sentidos das suas práticas, o que implica: um processo ativo e dinâmico 

construído ao longo do tempo; um mundo de resistência e maleabilidade; a habilidade mútua 

de afetar e ser afetado; o engajamento de uma multiplicidade de fatores e perspectivas; a 

produção de novas resoluções para que esses fatores e perspectivas se tornem convergentes; a 

incompletude dessas resoluções, que podem ser parciais, efêmeras e específicas a cada 

situação. Dessa maneira, a comunidade em sala de aula estabelece os critérios e participa da 

validação e da recriação das ideias de música nas suas práticas musicais, em processo 

intersubjetivo no qual as ideias de música são atualizadas e incorporadas por essa 

comunidade. 
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3.1.3 Contribuições individuais e coletivas  

Por fim, em relação à dimensão individual da criatividade apontada por 

Csikszentmihalyi (1997, 2007), é necessário observar que o autor pesquisou indivíduos 

considerados excepcionalmente criativos nos domínios que representam, enquanto no 

contexto educacional da educação básica, foco desta pesquisa, o objetivo é compreender a 

aprendizagem criativa das crianças.  

Segundo Csikszentmihalyi (1997, 2007), as contribuições individuais para a 

criatividade são o foco da maior parte das pesquisas sobre o assunto, desde os primórdios das 

pesquisas sobre criatividade, cabendo rever essas contribuições com base no modelo 

sistêmico, situando-as quanto ao contexto e condições em que ocorrem. Discutindo o modelo 

sistêmico de Csikszentmihalyi em relação à educação musical, Tafuri (2006, p. 135) 

argumenta que sob uma perspectiva desenvolvimentista, pode ser entendida como inovação 

aquilo que é produzido pela primeira vez por uma criança que não está copiando, repetindo ou 

imitando, mas inventando. Nesse sentido, a autora esclarece: 

Em síntese, eu entendo que na área do desenvolvimento um produto é criativo 
quando ele é novo para o seu autor, não para a sociedade da área a que se remete, 
quando o processo de associação, combinação ou transformação de materiais 
concretos (sons, palavras, imagens etc.), normas ou conceitos acontecem 
intencionalmente naquela criança pela primeira vez. “Intencionalmente” significa 
que ele não é produzido ao acaso, mas não necessariamente envolve a consciência 
do que foi feito (TAFURI, 2006, p. 135, tradução minha). 

Na perspectiva do modelo sistêmico, a posição de Tafuri80

                                                 
80 Ibid. 

 pode ser revista e 

ampliada, à medida que se entende que as produções das crianças precisam ser analisadas 

dentro das suas ideias de música e ainda em relação ao grupo em sala de aula, que configura o 

campo. Dessa forma, é fato que ao manipular e explorar materiais musicais, as crianças estão 

exercitando o seu potencial criativo, mas acrescenta-se a isso que em uma sala de aula elas 

não estão trabalhando sozinhas e, portanto, suas produções musicais serão avaliadas segundo 

os critérios que derivam das ideias de música que vêm sendo construídas em sala de aula, 

tanto individual como coletivamente. Dessa maneira, a aprendizagem criativa é caracterizada 

pelo movimento dinâmico gerado pelas produções musicais das crianças e sua incorporação 

pelo grupo, ou não. Essa dinâmica pode determinar de que forma os alunos significam e 
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vivenciam essas atividades e como o grupo avalia e julga as ideias de música construídas no 

fazer e no pensar musical.  

No âmbito desta pesquisa é necessário considerar, ainda, a dimensão coletiva da 

criatividade, porquanto nas atividades de composição realizadas na educação básica, grande 

parte dos trabalhos é realizado em grupo. Por isso, é necessário agregar à dimensão individual 

do sistema o componente coletivo da criatividade. Segundo Sawyer (2006), a criatividade em 

grupo tem três características chave:  

 
 
Improvisação: na maior parte das formas de criatividade em grupo, a criatividade 
acontece no momento do encontro. Na música e no teatro, os participantes não são 
meros intérpretes, são artistas criativos. 
Colaboração: a criatividade de um grupo não pode ser associada a uma única 
pessoa. Todos os membros contribuem e sua dinâmica de interação resulta na 
performance.  
Fenômenos emergentes: a emergência se refere ao fenômeno coletivo em si, como 
quando se diz que ‘o todo é maior do que a soma das partes’. Estudos acadêmicos 
complexos sobre a emergência sugerem que os fenômenos emergentes são 
imprevisíveis, contingentes e difíceis de explicar em termos dos componentes do 
grupo (SAWYER, 2006, p. 148, grifo do autor, tradução minha). 

Segundo o autor, essas características são constantemente desconsideradas, sendo 

muito frequente que a criatividade de um grupo seja atribuída somente a um indivíduo, em 

vez de se entender que ela resulta da dinâmica do grupo. Nesse sentido, é necessário 

considerar que a aprendizagem criativa no âmbito da educação musical na escola relaciona-se 

também com a criatividade em grupo. 

Nesta pesquisa, o modelo sistêmico é entendido como uma moldura teórica para a 

compreensão das perspectivas das crianças sobre a atividade de composição na aula de 

música, em práticas particulares e situadas, pois em cada grupo o domínio e o campo 

adquirem características próprias, revelando o dinamismo da interação e da comunicação na 

aprendizagem criativa.  

3.2 O papel do professor na aprendizagem criativa 

Nesta pesquisa, que focaliza a aula de música para compreender a natureza da 

criatividade em atividades de composição musical, cumpre analisar tanto a perspectiva das 
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crianças quanto a perspectiva do professor sobre a criatividade e as atividades de composição 

em sala de aula. 

As pesquisas sobre a composição em sala de aula recomendam que os professores 

valorizem os conhecimentos e experiências prévias dos alunos (BURNARD, 2002; 

KENNEDY, 2002; MELLOR, 2000; OCKELFORD, 2007; SAVAGE, 2003), observando os 

fazeres musicais das crianças (GLOVER, 1990) e as maneiras como interpretam o material 

proposto em classe (ST. JOHN, 2006). Outra questão abordada nos trabalhos com foco no 

professor refere-se ao seu papel em desenvolver a aula de forma a estabelecer um ambiente de 

trabalho colaborativo, relações de confiança com os alunos e sensibilidade em lidar com as 

interações entre as crianças em sala de aula (BERKLEY, 2001, 2004; LEITE, 2003; 

McDONALD; MIELL, 2000). Esse posicionamento reflete a necessidade do professor de 

conhecer as crianças, seus modos de fazer e pensar música, para que possa promover a 

aprendizagem criativa. Nesse sentido, serão analisadas aqui as dimensões da criatividade 

segundo a perspectiva das crianças e também a compreensão do professor sobre a 

aprendizagem criativa.  

Discutindo as atividades de composição musical na perspectiva do professor, as 

pesquisas de Blom (2003), Dogani (2004) e Fautley (2004) revelam que a maneira como o 

professor entende e dinamiza as atividades docentes em classe determina fortemente os 

resultados composicionais dos alunos. Por isso, considerei pertinente para este trabalho buscar 

um referencial que permitisse analisar esses aspectos da práxis do professor. Com essa 

finalidade, utilizo estudos da área da Educação sobre a natureza do ensino e da aprendizagem 

criativos, que consideram tanto a perspectiva dos alunos quanto o papel do professor na 

configuração do contexto da sala de aula. 

3.2.1 O contexto em sala de aula e a ação do professor 

Focalizando o ensino e a aprendizagem de música, é importante compreender a 

interação que se estabelece entre o professor e os alunos. Como já foi discutido na revisão das 

pesquisas sobre composição que discutem a prática pedagógica do professor, não pode ser 

desconsiderado o contexto social que ali se estabelece, com o intuito de compreender como 

esse contexto contribui na realização das atividades de composição. Segundo Blom (2003), a 
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maneira como os professores engajam seus alunos nas atividades em classe é determinante na 

qualidade dos resultados. A pesquisa de Leite (2003) também conclui que o desenvolvimento 

da criatividade não depende somente de capacidades intrínsecas das crianças, mas também 

das propostas de atividades, do ambiente em sala de aula e da atuação do professor. Segundo 

a autora, o papel do professor é importante porque promove um ambiente adequado às 

atividades, orientando e incentivando, com uma postura aberta e flexível que permita a 

expressão dos alunos. 

Discutindo a aprendizagem criativa, Dower (2008) revela em suas pesquisas que um 

ambiente inspirador, seguro e de confiança é fundamental para o engajamento dos alunos no 

trabalho, e esse ambiente depende, em grande parte, de como o professor interage com os 

alunos e promove as participações sociais deles. Craft et al. (2008) também concordam que a 

forma como os adultos valorizam o agenciamento das crianças em sala de aula promove a 

motivação e o engajamento na atividade criativa. Nessa abordagem, os professores dão espaço 

e tempo às crianças para terem ideias, permitindo-lhes conduzir a ação pedagógica.  

Craft et al.81

Buscando conceituar a natureza da aprendizagem criativa, Jeffrey e Woods

 destacam que a aprendizagem criativa depende, em grande parte, da 

habilidade do professor em perceber como as crianças respondem e se engajam nas atividades 

e sua capacidade em refletir sobre o que está acontecendo em sala de aula, ajustando 

convenientemente a sua pedagogia. Dessa forma, os próximos passos do trabalho educativo 

são sempre redimensionados para a continuidade da aprendizagem. 

Esses trabalhos revelam que a ação do professor é um elemento chave para que a 

aprendizagem criativa possa ocorrer, sendo necessário que ele conheça a perspectiva das 

crianças sobre a própria aprendizagem, conhecimento este que pode nortear a sua prática em 

sala de aula. Além disso, o ambiente que se estabelece nas aulas está diretamente relacionado 

com a maneira como o professor estabelece as relações sociais no grupo, tanto entre as 

próprias crianças como entre professor e alunos. Segundo Jeffrey e Woods (2009), é esse 

“clima” em sala de aula que alimenta o processo criativo.  
82

                                                 
81 Ibid. 
82 Ibid. 

 

argumentam que a aprendizagem das crianças está diretamente relacionada às interações 

sociais, no caso da educação básica, as interações promovidas e ocorridas na sala de aula, que 

potencializam aprendizagens, de forma que se as relações sociais em classe diminuem, a 

aprendizagem se torna menos significativa. Por isso, as interações pessoais devem ser 

valorizadas sobremaneira nas construções e nas qualificações do ensino e da aprendizagem. 
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Os autores definem três tipos de participação social em sala de aula necessários à 

aprendizagem criativa: coparticipação, colaboração e coletividade, sendo que o professor, no 

papel de coparticipante do processo educativo, tem uma função fundamental no 

estabelecimento dessas relações em sala de aula.  

A coparticipação é definida por Jeffrey e Woods83 como a relação interativa entre 

alunos e o professor, que desenvolvem e investigam conjuntamente conhecimentos que 

promovam o processo de ensino e de aprendizagem. A coparticipação ocorre também quando 

as crianças investigam uma experiência de aprendizagem que está imersa em um contexto de 

aprendizagem social na sala de aula. Dessa forma, os alunos trabalham como coparticipantes, 

individualmente ou em grupos, mas tendo como referência um processo coletivo do grupo 

quando atuam como um recurso para os outros colegas e grupos, partilhando suas 

experiências e contribuindo com toda a classe. Assim, a coparticipação ocorre também 

quando os recursos gerados pelos colegas podem servir como referência para o 

desenvolvimento ou crítica das próprias soluções e problemas84

A inovação resultante da aprendizagem criativa é o desenvolvimento da 
compreensão do currículo pelos estudantes, da pedagogia e da aprendizagem social, 
a aquisição de conhecimentos significativos e novas habilidades para se engajar na 
aprendizagem (JEFFREY; WOODS, 2009, p. 81, tradução minha). 

. 

A participação colaborativa refere-se aos projetos em que os alunos trabalham em 

pequenos grupos ou pares para produzir algo ou resolver um problema (JEFFREY; WOODS, 

2009, p. 48). Assim, os participantes trabalham com base em uma explosão de ideias e 

interações, as quais dão suporte às suas realizações. A propriedade coletiva emerge quando 

todos contribuem, incluindo também a coparticipação. Nesse processo, ideias são negociadas 

e decisões são tomadas pelo grupo, que faz as suas escolhas, participando de forma ativa na 

construção da aprendizagem. 

A participação coletiva ocorre quando são realizados trabalhos por toda a classe em 

conjunto, construindo seus projetos e socializando as experiências dos alunos (JEFFREY; 

WOODS, 2009, p. 51), como, por exemplo, nos momentos em que os projetos colaborativos 

são apresentados para a turma, que atua como audiência para o restante da classe, que critica, 

avalia e julga os trabalhos dos colegas. Nessa abordagem, os professores precisam ser hábeis 

em construir uma cultura de participação coletiva, utilizando as experiências, perspectivas e a 

imaginação das crianças, aceitando as suas contribuições como válidas. Segundo os autores, 

                                                 
83 Ibid., p. 46. 
84 Ibid., p. 47. 
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Os autores (JEFFREY; WOODS, 2009) dizem que assim há uma transformação da 

atitude em relação à aprendizagem, sendo construídos conhecimentos para a vida. 

3.2.2 A natureza do ensino criativo 

A ação pedagógica do professor em sala de aula é, segundo Jeffrey e Woods (2009), 

uma das chaves, se não for o elemento central para que a aprendizagem criativa ocorra. Nessa 

perspectiva, é fundamental compreender a natureza do ensino criativo e de uma aprendizagem 

relevante e significativa para os alunos. Segundo os autores, a aprendizagem relevante 

envolve um ensino que é conectado a interesses e preocupações dos alunos, levando as 

crianças a reconhecer e identificar essas características. Os autores identificam três áreas da 

pedagogia do professor que são especialmente significativas para o ensino relevante: garantir 

relações sociais positivas, engajar interesses e valorizar contribuições. 

As relações sociais positivas entre professor e alunos são, segundo Jeffrey e Woods 

(2009), centrais ao desenvolvimento da aprendizagem criativa, determinando como os 

indivíduos atuam nas situações e como suas identidades são criadas. Segundo os autores, “A 

maneira como os estudantes são tratados pelos seus professores determina as suas reações à 

aprendizagem em si mesma e de todo o seu engajamento com professores e escolas no 

processo de aprendizagem” (JEFFREY; WOODS, 2009, p. 16, tradução minha). 

Corroborando essa afirmação, os autores discutem a questão na perspectiva dos alunos e dos 

professores, destacando como é importante o professor considerar os interesses dos alunos, 

valorizá-los como indivíduos e não padronizá-los.   

O compromisso, o comprometimento e o engajamento emocional do professor com o 

seu trabalho também são fatores que mostram aos alunos que eles estão sendo “levados a 

sério” pelo professor, que procura contemplar os interesses dos estudantes nas aulas85

A maneira como se configuram as relações do professor com as crianças também 

estão relacionadas à forma como ele contribui para as relações sociais na turma, 

. No 

caso das crianças de escola primária estudadas pelos autores, suas conexões emocionais e 

afetivas com o professor são primordiais para a aprendizagem, como uma moldura contextual 

para que as atividades educativas se desenvolvam.  

                                                 
85 Ibid., p. 17. 
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possibilitando que as crianças tenham espaço para falar e criando dinâmicas que lhes 

permitam relacionar-se de diferentes maneiras em sala de aula, adquirindo confiança para se 

expressar perante o professor e os colegas. Para isso, o aluno precisa sentir-se respeitado e 

valorizado em suas opiniões e argumentos. 

O engajamento de interesses dos alunos na prática do professor muitas vezes resulta 

em um ensino que eles consideram prazeroso, indicando um envolvimento profundo e 

relações afetivas no processo de aprendizagem (JEFFREY; WOODS, 2009, p. 20). Dessa 

forma, brincar e trabalhar são atividades que se confundem na sala de aula. Segundo os 

autores, nesse ambiente, com clima adequado à aprendizagem, ser criativo é uma qualidade 

que emerge naturalmente. Aprender é percebido pelas crianças como coisa fácil, e os desafios 

motivam as crianças. Em um contexto no qual os alunos se sentem confiantes da sua 

capacidade e também respeitados em sua individualidade, correr riscos faz parte de uma 

aprendizagem significativa. 

Segundo Gimeno Sacristán (2005, p. 200, grifo do autor), o professor precisa “Ter 

confiança no sujeito que aprende e apostar por ele”, observando que os alunos demonstram 

interesse em aprender muitas coisas fora do ambiente escolar e que somente será possível 

obter esse engajamento quando o que se aprende é interessante. Esse “estar interessado”, 

segundo o autor, é uma condição subjetiva, pois depende do sujeito que aprende. Nessa 

perspectiva, os objetos culturais não são interessantes por si mesmos, cabendo ao professor a 

tarefa de torná-los atraentes. Dessa forma, o autor entende que a aprendizagem nas escolas 

não deve subordinar-se aos interesses que os alunos já têm, mas deve gerar esses interesses.  

Tudo o que se pode ensinar sempre é potencialmente possível de aprender por 
alguém com interesse. Não estamos propondo apenas o ensino do que satisfaça 
plenamente os interesses já criados nos alunos, mas dizendo que é possível aprender 
com interesse. O ser humano tem, inclusive, a incrível capacidade de adquirir o que 
não lhe interessa (até o que é absurdo) e algumas vezes deverá fazê-lo. O problema é 
despertar o interesse pelo que pretendemos que se aprenda, avaliar sua relevância 
real – nem sempre garantida pelo fato de ter feito parte da tradição das matérias – e 
tornar atraente o que interessa aos adultos (GIMENO SACRISTÁN, 2005, p. 200). 

A relevância dos conteúdos em aula também cresce quando estes se conectam a 

eventos reais percebidos como úteis pelas crianças, eventos decorrentes de situações sociais 

vividas e internalizadas, e ainda quando expressam rigor intelectual das atividades realizadas 

em classe (JEFFREY; WOODS, 2009). Trabalhos realizados em grupo, que possibilitam a 

interação das crianças com os colegas, também tornam a aprendizagem mais relevante, 
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engajando os seus interesses e tornando a aprendizagem prazerosa e significativa (JEFFREY; 

WOODS, 2009, p. 25).  

A valorização das contribuições das crianças em sala de aula, pelo professor e pelas 

próprias crianças, implica reconhecer que elas vêm à escola com opiniões, crenças, 

perspectivas e reflexões, que são capazes de participar de discussões, negociações e 

avaliações86

                                                 
86 Ibid., p. 25. 

. Dessa forma, a relevância do ensino cresce quando elas têm a oportunidade de 

expressar seus pontos de vista. Segundo os autores 

Se eles [os alunos] são autorizados a contribuir, vão vivenciar a aprendizagem como 
uma experiência aberta e transformadora. Ou, se isso não ocorrer, eles vão se 
conformando e desenvolvendo uma crescente relação de dependência dos adultos na 
escola (Pollard et al., 2000). (JEFFREY; WOODS, 2009, p. 25, tradução minha). 

Segundo Jeffrey e Woods (2009), quando as crianças participam ativamente do 

processo de aprendizagem e trabalham para que ela se torne significativa, elas vão 

aprendendo também sobre o próprio processo de ensino e a ação do professor em sala de aula, 

tornando-se capazes de analisar e avaliar esse processo. Dessa forma, as crianças usam suas 

argumentações avaliativas para fazer recomendações, tanto ao professor quanto aos colegas, 

com o fito de tornar a aprendizagem mais significativa. Estabelecer relações dessa natureza 

em sala de aula depende, em grande parte, da ação pedagógica do professor. Por isso, é 

importante que ele inclua os alunos na avaliação do seu programa de ensino, tornando-o 

global e inclusivo (JEFFREY; WOODS, 2009, p. 28). Segundo os autores, as crianças são 

capazes de contribuir espontaneamente e fazer avaliações críticas, daí a importância de o 

professor possibilitar que os alunos participem das discussões sobre sua prática, porque assim 

as crianças percebem a relevância dessa prática. Encorajando participações ativas dos alunos, 

o professor também agrega entusiasmo e comprometimento, componentes essenciais à 

aprendizagem criativa (JEFFREY; WOODS, 2009, p. 29). 

O interesse em compreender as perspectivas dos alunos e do professor sobre a 

criatividade na composição musical, no contexto do ensino de música na escola básica, 

orientou a elaboração da metodologia desta pesquisa, exposta a seguir.   
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Considerando o objetivo desta pesquisa, que é investigar como as dimensões da 

aprendizagem criativa se articulam em atividades de composição musical no contexto da 

escola básica, segundo as perspectivas dos alunos e do professor, optei por realizar um estudo 

de caso com uma turma da segunda série do ensino fundamental, opção que remete aos 

estudos de natureza qualitativa. Com esse enfoque, procuro contemplar a complexidade da 

sala de aula, ouvindo as crianças e o professor para discutir a criatividade em atividades de 

composição musical. 

De modo geral, a pesquisa qualitativa “consiste em um conjunto de práticas materiais 

e interpretativas que dão visibilidade ao mundo” (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17), em uma 

abordagem naturalista e interpretativa, com trabalhos realizados nos cenários naturais e 

podendo utilizar vários materiais empíricos, como entrevistas, histórias de vida, experiência 

pessoal, artefatos, textos e produções culturais87

Na abordagem qualitativa de pesquisa o conhecimento é entendido como uma 

construção humana. Nessa perspectiva, “O propósito é construir uma memória experiencial 

mais clara e ajudar as pessoas a obter um conhecimento mais sofisticado das coisas” 

(BRESLER, 2006b, p. 61, tradução minha). Nesse sentido, ela tem como característica a 

descrição contextual de pessoas e eventos e a ênfase na interpretação, tanto de questões 

êmicas como de questões éticas

. O objetivo dos pesquisadores qualitativos é 

sempre compreender ou interpretar fenômenos quanto aos significados que eles têm para as 

pessoas (DENZIN; LINCOLN, 2006; BRESLER, 2006b; BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

88

                                                 
87 Ibid. 
88 Ibid., p. 60. 

. Na pesquisa qualitativa a neutralidade não existe e a 

objetividade é sempre relativa (MARTINS, 2004), princípio que pode ser substituído pelo 

princípio de interdependência e intersubjetividade (TORRE, 2006).  

A intersubjetividade está presente no processo de construção do conhecimento. 
Trata-se do reconhecimento da impossibilidade de um conhecimento objetivo do 
mundo e da realidade, pois depende da interdependência existente entre observador, 
processo de observação e objeto observável, podendo ser este último outro sujeito 
implicado no mesmo processo relacional (TORRE; MORAES, 2006, p. 38, tradução 
minha).  
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Como explica Bresler (2006b), os estudos qualitativos são valorizados pelos 

pesquisadores que desejam compreender a singularidade de determinados processos de ensino 

e/ou aprendizagem, entendendo que grande parte do conhecimento sobre educação é 

situacional e que a variedade de percepções e as diferentes intencionalidades dos atores fazem 

parte da investigação. Como argumentam Denzin e Lincoln (2006, p. 19), a utilização de uma 

multiplicidade de métodos é inerente à pesquisa qualitativa, pois é “[...] uma estratégia que 

acrescenta rigor, fôlego, complexidade, riqueza e profundidade a qualquer investigação 

(FLICK, 1998, p. 231)”. Segundo Torre (2006), quando a investigação é pensada em termos 

de problemas e não de hipóteses, pode-se pensar em estratégias de pesquisa em vez de vias 

demonstrativas. Para o autor, compreender a metodologia de pesquisa como estratégia 

construtiva do conhecimento permite que ela se acomode e se adapte à maneira de proceder 

do pesquisador em relação ao problema estudado, sem deixar de dar uma perspectiva ampla 

do conjunto.  

Na pesquisa qualitativa o conhecimento não é compreendido como causa-efeito ou 

testagem de hipóteses previamente estabelecidas. Ao contrário, é considerado que os homens 

fazem a sua história a cada instante, gerindo sua vida cotidiana, em circunstâncias 

reconstruídas constantemente nas interações da vida diária (LAPASSADE, 2005). Nessa 

perspectiva, a pesquisa qualitativa é definida por Schwandt (2006) como uma arena para a 

crítica científica social, reunindo pesquisadores de diferentes tradições epistemológicas em 

torno de alguns princípios em comum para a pesquisa social, como a fidelidade em relação 

aos fenômenos, o respeito à experiência de vida e a atenção aos detalhes do cotidiano.  

O objetivo desta pesquisa prevê a compreensão das perspectivas dos alunos e do 

professor sobre as atividades de composição em sala de aula, investigando como se articulam 

as dimensões da aprendizagem criativa no contexto deste estudo de caso, já presente um 

posicionamento epistemológico, orientado pelos seguintes princípios da pesquisa qualitativa 

interpretativa:  

(i) o reconhecimento de que a ação humana é significativa e intencional 

(SCHWANDT, 2006). Dessa forma, o investigador deve compreender o 

significado que constitui essa ação89

(ii) o reconhecimento de que existem realidades múltiplas, o que implica o 

reconhecimento de que a compreensão da realidade é construída 

;  

                                                 
89 Ibid. 
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conjuntamente pelo pesquisador e pelos participantes da pesquisa 

(DENZIN; LINCOLN, 2006); 

(iii) o entendimento de que o conhecimento não pode ser separado do 

conhecedor (LINCOLN; GUBA, 2006), reconhecendo que a perspectiva do 

pesquisador sempre estará presente na maneira como ele interpreta as 

práticas e discursos dos participantes da pesquisa; 

(iv) o princípio da honestidade, da forma como a entendem Lincoln e Guba 

(2006, p. 185), segundo a qual “todas as opiniões, perspectivas, 

reivindicações, inquietações e vozes do colaborador deveriam estar visíveis 

no texto”. Dessa forma, a omissão das perspectivas dos 

colaboradores/participantes da pesquisa é entendida como tendenciosidade; 

(v) o comprometimento ético em relação às experiências de vida dos 

participantes da pesquisa, na forma de respeito e fidelidade aos seus 

posicionamentos pessoais (DENZIN; LINCOLN, 2006) e respeito aos 

valores da comunidade na qual é conduzida a pesquisa (TORRE, 2006). 

Esses princípios orientaram a construção da metodologia e procedimentos de 

pesquisa, descritos a seguir. 

4.1 O estudo de caso 

O estudo de caso caracteriza-se, segundo Stake (2003), pelo interesse inerente aos 

casos estudados. A principal questão dos estudos de caso, para o autor, é o que, em especial, 

pode ser aprendido de um único caso. Um caso pode ser simples ou complexo, mas o que 

determina o estudo de caso é o tempo que o pesquisador concentra no estudo do caso em 

particular90

                                                 
90 Ibid. 

. Nessa perspectiva, o estudo de caso não visa à generalização dos resultados para 

outras situações educativas, buscando compreender o que cada caso tem de singular (STAKE, 

2003). Como explica Sarmento (2003, p. 140, grifo do autor), nos estudos de caso, as 

investigações nas escolas encontram a possibilidade de “[...] estudo concreto dos contextos 

singulares de acção, as condições para a formulação de perspectivas, teorias e conclusões de 
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implicação teórico-prática de múltiplos valores e sentido”91

Os estudos de caso podem ser intrínsecos ou instrumentais (STAKE, 2003). Os 

estudos de caso intrínsecos são aqueles em que o pesquisador está interessado em 

compreender melhor um caso em especial, sendo esse caso motivo de interesse em si mesmo. 

Nesse tipo de caso o objetivo não é compreender algum fenômeno genérico, mas o interesse 

intrínseco ao caso. Já os estudos de caso instrumentais caracterizam-se pelo objetivo do 

pesquisador de compreender melhor alguma questão mais ampla, que ultrapassa o caso em si. 

Aí o caso é de interesse secundário, funcionando como suporte para a compreensão de algo 

mais genérico do que o caso em particular. Segundo Stake

. Esse posicionamento implica 

reconhecer que os fenômenos estudados são sempre, em parte, subjetivos, singulares e 

mediados pelo contexto (PÉREZ GOMEZ, 1998, p. 105). 

92

4.1.1 O contato com a professora e com a escola 

, muitas vezes os limites entre o 

estudo de caso intrínseco e instrumental não estão muito definidos, porque o pesquisador pode 

ter vários interesses simultaneamente, deslocando seu olhar do particular para o geral e vice-

versa. No caso desta pesquisa, considero o estudo de caso de caráter intrínseco, valorizando as 

características singulares do caso estudado, focalizando a composição musical como o eixo 

norteador das práticas de ensino e de aprendizagem musical. Mas também de interesse 

instrumental, à medida que focalizo o tema da criatividade na área de educação musical, o 

qual é mais amplo do que o caso em si mesmo. 

O processo de escolha da escola para a realização do estudo de caso iniciou com a 

seleção do professor de música, com base em critérios (DEMARRAIS, 2004, p. 59), processo 

em que é elaborada uma lista de atributos ou características que os participantes na pesquisa 

precisam ter. No caso deste trabalho, era necessário que o professor: 

(i) tivesse experiência sobre o foco do estudo em particular93

(ii) demonstrasse interesse e disponibilidade para participar da pesquisa; 

, no caso, o 

trabalho com a composição em sala de aula; 

                                                 
91 Nas citações de obras em português de Portugal foi mantido o texto original. 
92 Ibid. 
93 Ibid. 
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(iii) atuasse no ensino de música nos anos iniciais do ensino fundamental da 

escola básica, com atividades de composição musical previstas no período 

das observações. 

A partir desses critérios, foi feito um contato informal com a professora Madalena94

2ª série: estão com um trabalho mais efetivo na composição. Já fizeram trabalhos de 
criação com parlendas, estrutura ABA, ostinato... Estarão entrando agora com 
escalas, penta e diatônica. E ainda pergunta e resposta e fraseado musical. Acho que 
aqui tu vai achar bastante material. Já estão bem adiantados também no processo de 
análise e crítica musical (informação pessoal)

 

em setembro de 2007, por e-mail, com a finalidade de marcar uma conversa inicial sobre a 

pesquisa e convidá-la a participar. Ela retornou o e-mail no dia seguinte, dizendo que teria 

muito prazer em participar da pesquisa, porque isso “faria muito bem à sua produção, como 

educadora”. Perguntou também qual turma eu gostaria de acompanhar e me mandou uma 

pequena descrição de cada uma das turmas nas quais ela trabalha, da educação infantil à 

terceira série. Considerando que a pesquisa focaliza a atividade de composição, inicialmente 

considerei que a turma da 2ª série atenderia os critérios estabelecidos, tendo em vista a 

descrição que Madalena fez do trabalho com essa turma:  

95

Na ocasião desse encontro com a professora na escola, Madalena perguntou se eu 

não gostaria de ser apresentada à diretora, que estava disponível naquele momento. 

Informalmente, a professora me apresentou à diretora e reiterou seu interesse em participar da 

pesquisa. A diretora me convidou a sentar e explicar o tema, objetivos e procedimentos 

metodológicos da pesquisa, ao que lhe fui respondendo e informando também sobre os 

procedimentos éticos do trabalho

. 

No próximo e-mail a professora informou os horários das aulas com cada uma das 

turmas e também os horários de que ela disporia para conversarmos sobre a pesquisa. 

Agendamos o encontro na escola, onde expliquei sobre os objetivos da pesquisa e 

metodologia da coleta de dados, oficializando o convite para a sua participação. Ela o aceitou 

e me disse que já conversara com a diretora da escola sobre a possibilidade de participar da 

pesquisa e que havia alguns trâmites a cumprir, mas que a escola também teria interesse na 

pesquisa.   

96

                                                 
94 Pseudônimo da professora participante.  
95 Madalena, informação recebida por e-mail em 22 set. 2007. 
96 Os princípios e procedimentos éticos desta pesquisa são detalhados na seção seguinte. 

. Em suma, nessa reunião com a diretora foram tratados os 

seguintes assuntos: 
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- exposição dos objetivos e metodologia da pesquisa;  

- explicações sobre questões metodológicas, que incluem a necessidade de 

realizar gravações em vídeo das aulas de música; de realizar entrevistas com 

crianças voluntárias, necessitando de apoio da escola para o encaminhamento 

de bilhetes aos pais; necessidade de a escola encaminhar autorizações dos 

alunos para a realização das filmagens; 

- conversa sobre o melhor encaminhamento do convite aos pais para a 

participação das crianças na pesquisa e qual a melhor forma de viabilizar os 

horários para os grupos focais.  

- viabilidade para a realização dos grupos focais com os alunos, horários e 

espaço para fazê-lo. 

A diretora disse que a pesquisa poderia ser realizada na escola, seguindo alguns 

trâmites: pedido por escrito com apresentação em papel timbrado e assinado pela orientadora; 

entrega de uma cópia do projeto de pesquisa, currículo da pesquisadora e detalhes sobre o que 

a escola deveria providenciar para viabilizar a pesquisa. Quando informada sobre a 

necessidade de serem filmadas as aulas, a diretora solicitou que também fosse incluído um 

documento de autorização destinado aos pais dos alunos. Após esse contato inicial, fiquei de 

providenciar tudo para iniciar o processo na semana seguinte, para que a equipe da direção 

tivesse o material para analisar. Durante este período, fui autorizada a observar algumas aulas 

de música, sem uso da filmadora.  

Na semana seguinte voltei à escola para entregar à diretora os documentos 

solicitados. Nesse dia foram entregues: 

- ofício assinado pela orientadora, solicitando permissão para realizar a pesquisa na 

escola (ofício no Apêndice A); 

- ofício solicitando encaminhamentos à equipe da escola para a realização da 

pesquisa, como o encaminhamento dos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido aos 

pais dos alunos e alocação de um espaço físico e horários para realização das entrevistas com 

os alunos (ofício no Apêndice B); 

- resumo do projeto de pesquisa, incluindo os roteiros de todas as entrevistas; 

- Comunicado e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinado aos pais dos 

alunos ou responsáveis (documento no Apêndice C)97

                                                 
97 No Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinado aos pais dos alunos ou responsáveis e à professora 
ainda consta o título provisório da tese, modificado posteriormente. 

; 
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- currículo da pesquisadora. 

No início das observações, entreguei à professora um resumo do projeto de tese, 

incluindo os roteiros de entrevista e um documento com as informações a respeito dos 

procedimentos éticos, solicitando a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (documento no Apêndice D). Para melhor conhecer o trabalho desenvolvido pela 

professora na escola e para poder decidir sobre a turma a ser selecionada para a pesquisa com 

base em dados mais concretos, na primeira semana de outubro assisti às aulas das turmas de 

1ª, 2ª e 3ª séries do ensino fundamental. Essas observações foram feitas sem filmadora, para 

deixar as crianças mais à vontade no nosso primeiro contato. Como os encaminhamentos na 

escola para a realização da pesquisa ainda estavam tramitando, naquele momento não me 

apresentei como pesquisadora, mas como professora de música que estuda em Porto Alegre e 

gostaria de conhecer o trabalho deles. 

Após assistir às aulas naquelas classes, confirmei a opção de realizar a pesquisa com 

a segunda série, que me pareceu estar mais diretamente envolvida com a atividade de 

composição naquele momento. Então foram enviados às famílias, pela professora regente, os 

termos de consentimento livre e informado, que lhe retornaram assinados nas semanas 

seguintes, durante o período de observação. Ficou combinado com a escola que, no caso de 

alguma família não permitir a participação do seu filho/a na pesquisa, o rosto da criança seria 

manipulado digitalmente, para não ser reconhecido. Feita a opção, as aulas de música com a 

2ª série foram observadas e registradas em vídeo de forma ininterrupta até a conclusão do ano 

letivo, totalizando sete observações98

4.1.2 Princípios e procedimentos éticos 

.  

A seguir, descrevo os princípios e procedimentos éticos que orientaram a pesquisa na 

escola. 

Mais do que qualquer outra, segundo Martins (2004), a pesquisa qualitativa levanta 

questões éticas, principalmente pela proximidade entre pesquisador e pesquisado. Ao 

contrário do modelo das ciências naturais, que se preocupa em neutralizar os interesses 

                                                 
98 As observações foram realizadas de 10 outubro a 12 de dezembro, no total de sete aulas porque a escola 
realizou atividades extras no horário da aula de música e também porque a professora não pôde ministrar a aula 
para a turma pesquisada em algumas semanas. 
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políticos e éticos do analista, na pesquisa qualitativa em ciências sociais hoje é mais 

importante produzir um conhecimento que, além de útil, seja orientado eticamente visando a 

solidariedade, harmonia e criatividade (MARTINS, 2004, p. 208).  

Além das questões legais, regidas por normas específicas, a pesquisa qualitativa 

demanda novas qualificações do pesquisador também em aspectos subjetivos, como o 

ambiente em que se produz a pesquisa, em clima de proximidade, verdade e confiabilidade 

(BRESLER, 1996). Além disso, como destaca Torre (2006, p. 29), “investigação ética é 

aquela que respeita os valores da comunidade em que é produzida”. 

Na condução ética da pesquisa qualitativa, é destacada a importância do retorno da 

pesquisa para os participantes e a postura sensível do pesquisador em relação às perspectivas 

dos pesquisados (BRESLER, 1996), que transcende um mero contrato ou documento escrito. 

No caso desta investigação estavam envolvidos a escola, o professor/a e os alunos, cada um 

envolvendo diferentes interesses e formas de compromisso ético. No caso da escola, o 

principal retorno é o próprio trabalho de pesquisa, sendo uma cópia da tese doada à 

instituição. No caso de pesquisas realizadas em sala de aula, o compromisso maior do 

pesquisador é com os processos de formação, ensino e aprendizagem, mesmo não sendo esse 

o foco da investigação. Nessa perspectiva, a pesquisa procurou valorizar os conhecimentos do 

professor/a, oferecendo a possibilidade de reflexão sobre a própria prática e a construção de 

conhecimentos a partir dessa e para essa prática. Além disso, a pesquisa possibilitou o registro 

em vídeo do trabalho do professor, que recebeu uma cópia em DVD de todas as aulas 

observadas, um rico material pedagógico e documental.  

Em relação aos alunos, Kramer (2002) alerta que, mesmo não respondendo 

legalmente por sua participação nos trabalhos de investigação, os estudantes devem ser 

entendidos como sujeitos da pesquisa e, portanto, com direito ao mesmo compromisso do 

pesquisador em relação à compreensão do seu papel no trabalho e de devolução dos dados99

                                                 
99 Ibid. 

. 

Nesse sentido, as filmagens realizadas nas aulas despertavam neles a curiosidade natural de 

conhecer esses registros. Buscando responder a esse interesse e dar um retorno mais imediato 

da pesquisa aos estudantes, nos grupos focais eles assistiram à apresentação dos seus 

trabalhos de composição. Dessa forma, a participação na pesquisa se tornou mais significativa 

também para os alunos, que puderam beneficiar-se com o acesso ao registro dos seus 

trabalhos produzidos em sala de aula. 
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Além dos alunos e da professora, nesta investigação também se envolveram 

indiretamente os pais dos alunos (ou responsáveis), que legalmente respondem por eles. Por 

isso, foram tomados alguns cuidados para que eles também se sentissem seguros em relação à 

condução da pesquisa. Nesse sentido, julgo importante que os pais ou responsáveis tenham 

acesso ao projeto de pesquisa, através de uma cópia que ficou disponível para consulta na 

direção da escola. Da mesma forma, após a conclusão das observações, foi produzido um 

DVD contendo os trabalhos de composição musical de cada grupo100, imagens que depois de 

aprovadas pelo professor de música participante ficaram também disponíveis na direção da 

escola, não apenas para acesso, mas sujeita a corte de alguma cena que envolvesse seu filho/a, 

para exibição pública101

Os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido, dirigidos aos pais/responsáveis 

dos alunos e à professora, foram elaborados em concordância com as exigências da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, do Conselho Nacional de Saúde - CNS, para a 

realização de pesquisa envolvendo seres humanos (Resolução 196/96 e 251/97 do CNS)

. Esse procedimento talvez tenha sido o principal motivo da adesão de 

praticamente todas as famílias dos alunos na pesquisa. Além disso, pude perceber um grande 

comprometimento dos próprios alunos com a realização da pesquisa. Em especial nos grupos 

focais, foi visível sua confiança em mim como pesquisadora, o entusiasmo com a própria 

participação no trabalho e o orgulho em assistir as próprias composições. Atribuo essa 

confiança que me foi dispensada ao valor da aula de música para esses alunos, à admiração e 

respeito que eles devotam a sua professora de música, à confiança demonstrada pela 

professora de música em relação ao meu trabalho como pesquisadora e professora de música 

e, por fim, à condução do processo de pesquisa. 

102

                                                 
100 Considerando que a aula de música no contexto escolar não é pública e que disponibilizar as imagens das 
aulas na íntegra à escola poderia gerar constrangimentos ao professor e mesmo ferir a ética escolar, ficaram 
disponíveis DVDs especialmente editados para essa finalidade com o registro das atividades de composição em 
grupo (processo e produto) e sua apresentação para a turma. O critério para tal seleção foi julgar que essas 
imagens são fundamentais para a divulgação e plena compreensão da presente pesquisa, sendo importante liberar 
os direitos de uso dessas imagens em atividades acadêmicas e científicas. 
101 Os DVDS ficaram disponíveis na escola pelo período de seis meses após a conclusão das observações. 

, a 

qual determina a explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios previstos e potenciais riscos, autorizando a participação 

voluntária na pesquisa. Além disso, o CONEP prevê que sejam assegurados aos sujeitos da 

pesquisa os benefícios resultantes do projeto, o que pode ocorrer em termos do retorno social, 

acesso aos procedimentos ou produtos da pesquisa. 

102 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Resolução nº 196/96. Diretrizes e Normas 
Regulamentadoras sobre Pesquisa envolvendo Seres Humanos. Disponível em: 
<http://conselho.saude.gov.br/docs/Resolucoes/reso196.doc>. Acesso em 06/06/2005. 

http://conselho.saude.gov.br/docs/Resolucoes/reso196.doc�
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Na elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram consideradas 

as seguintes normativas (Resolução 196/96 e 251/97 do CNS): 

- utilizar linguagem simples e acessível, garantindo a compreensão dos objetivos e 

procedimentos da pesquisa; 

- garantir esclarecimentos, antes e durante o curso da pesquisa; 

- fornecer contato (e-mail e telefone) da pesquisadora responsável, caso alguém 

desejasse informações adicionais sobre a pesquisa; 

- liberdade dos sujeitos para retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, 

sem necessidade de justificativa; 

- garantir anonimato da instituição e dos participantes, identificados com 

pseudônimos103

No Comunicado aos Pais ou Responsáveis e no Comunicado à Professora 

(Apêndices C e D) também foi esclarecido que os trechos das filmagens autorizados para uso 

serão exibidos somente em atividades acadêmicas e científicas relacionadas à pesquisa. 

Convém salientar que o uso das imagens das crianças e da professora nos vídeos foi 

autorizado pelos participantes para tais finalidades, permitindo usá-los na tese

; 

- informar que não haverá remuneração pela participação na pesquisa. 

104

Após a elaboração de uma versão provisória, o estudo de caso foi entregue à 

professora de música para leitura e análise. Além de se configurar um retorno concreto da 

pesquisa à professora, esse procedimento também reforça a dimensão da relação colaborativa 

da pesquisa

.  

No caso dos alunos, os Termos de Consentimento foram assinados pelos pais, mas 

houve também um cuidado em explicar aos alunos, em linguagem adequada àquela faixa 

etária, o projeto que estava sendo desenvolvido com sua turma, os objetivos e o valor da 

pesquisa para o ensino de música na escola. Além disso, foi-lhes explicado que a sua 

participação não era obrigatória, deixando-os livres para participarem do trabalho, mesmo 

quando autorizados por pais ou responsáveis.  

105

                                                 
103 No caso desta pesquisa, considerei mais adequado utilizar pseudônimos do que letras ou números para 
identificar os alunos, o que poderia, segundo Kramer (2002, p. 47), interferir na transcrição e na força dos 
diálogos das crianças. 
104 Embora os vídeos exibam as crianças e a professora, optou-se por preservar-lhes a identidade utilizando 
pseudônimos para não personalizar os participantes da pesquisa.  
105 Para Sarmento (2003) essa dimensão colaborativa não deve ser confundida com a investigação colaborativa 
(ou pesquisa-ação), que supõe uma participação mais ampla da comunidade estudada na pesquisa. 

 e, segundo Sarmento (2003), ainda valida os resultados da investigação: 
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Ao submeter as versões provisórias ao julgamento dos actores, o investigador pode 
recolher algumas indicações preciosas para corrigir imprecisões, modificar alguns 
pormenores, acrescentar informação, esclarecer pontos de obscuridade e, sobretudo, 
caucionar ou, ao invés, problematizar as suas interpretações. Mas, ao mesmo tempo, 
algumas novas questões emergem para análise, bem como factos ou situações, que, 
numa primeira abordagem, tinham passado despercebidas ou subvalorizadas, podem 
ganhar novo relevo, permitindo novas imputações (SARMENTO, 2003, p. 170-171). 

O autor enfatiza também os aspectos éticos relacionados a esse procedimento, como 

um dever do investigador de dar acesso ao relatório de pesquisa primeiramente àqueles que 

lhe abriram as portas para a realização da investigação (SARMENTO, 2003). Assim, o 

pesquisador submete os resultados das suas interpretações aos participantes, que poderão 

colaborar, interferir e dar sua aprovação (ou não) sobre a utilização dos dados coletados. Em 

relação à professora participante, essa posição é mais facilmente viabilizada, tendo em vista o 

tipo de linguagem em que um relatório de pesquisa é redigido, o que não acontece com os 

alunos participantes, porquanto o texto de pesquisa não é apropriado a esse público, 

dificultando um retorno da mesma natureza para as crianças. Por isso, o relatório preliminar 

foi retornado à professora Madalena. 

4.2 Desenho metodológico da pesquisa 

A questão de pesquisa proposta neste projeto exigiu a construção de um desenho 

metodológico que pudesse captar, de forma dinâmica, as práticas de ensino e aprendizagem 

no contexto da educação musical na escola básica, considerando as perspectivas dos alunos e 

da professora. Nesse sentido, elaborei um desenho metodológico com múltiplas formas de 

coleta de dados, incluindo observação direta, entrevistas semiestruturadas e de reflexão com 

vídeo com a professora e grupos focais com os alunos, acreditando que assim poderiam ser 

obtidos dados empíricos na profundidade e na complexidade exigidas pela pesquisa. 

O desenho de pesquisa previu a observação e registro em vídeo (OBS) de uma 

sequência de aulas de música, sempre na mesma turma, não sendo previamente determinado o 

número de observações que seriam realizadas. Além disso, o desenho metodológico previu a 

realização de grupos focais (GF) com as crianças. Com relação à professora, o desenho da 

pesquisa previu uma entrevista semiestruturada (ESE) e sessões de entrevistas de reflexão 
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com vídeo (ERV), em número não determinado previamente, dependendo da disponibilidade 

da professora, tempo disponível para cada sessão e qualidade dos dados obtidos.  

Esse conjunto de instrumentos de coleta de dados foi organizado conforme a figura 

abaixo (figura 3); detalhes e justificativas são dados a seguir.  

 

 

Figura 3: Esquema do desenho metodológico da pesquisa 

4.2.1 Observações e registros em vídeo das aulas de música 

Segundo Hays (2004, p. 229), a observação direta é uma forma importante de coleta 

de dados nos estudos de caso, em especial naqueles que envolvem a sala de aula, porque a 

interação entre as pessoas não pode ser compreendida sem observá-las. No caso desta 

pesquisa, a observação também foi gravada em vídeo, procedimento considerado adequado 

por Sadalla e Larocca (2004) para captar a prática pedagógica, sua vivacidade e dinamismo. 

Em relação à atitude do observador, Estrela (1994) situa três características a definir: 

(1) observação participante ou não participante; (2) participação distanciada ou participada e 

(3) participação intencional ou espontânea. No presente caso, avaliei que seria mais adequada 
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a observação participada do pesquisador na vida do grupo observado, modalidade 

intermediária entre a observação participante e a não participante. Segundo Estrela, 

A observação participada corresponde a uma observação em que o observador 
poderá participar, de algum modo, na actividade do observado, mas sem deixar de 
representar o seu papel de observador e, consequentemente, sem perder o respectivo 
estatuto (ESTRELA,1994, p. 35). 

O autor considera essa modalidade de observação adequada principalmente em aulas 

em que os alunos possam se concentrar em algum trabalho sem depender diretamente da 

palavra ou da ação do professor, como oficinas ou aulas de educação física e também aulas de 

música, nas quais são desenvolvidas atividades de composição musical pelos alunos. Nesse 

tipo de observação o pesquisador pode, eventualmente, fazer perguntas aos alunos ou solicitar 

esclarecimento sobre o que eles estão fazendo (ESTRELA, 1994). 

Esse tipo de observação tem algumas particularidades que são importantes para esta 

pesquisa: (1) o papel do observador não é afetado, não havendo sentimentos de ambiguidade 

do observado em relação ao observador; (2) as opiniões dos observados, por serem emitidas 

no momento da ação observada, trazem dados complementares relevantes à pesquisa; (3) as 

inferências do observador podem ser confrontadas com as opiniões emitidas pelo observado, 

permitindo conhecer alguns significados intrínsecos dos comportamentos observados; (4) os 

dados assim coletados são variados e ricos, além de relacionados especificamente à situação 

observada106

Quanto ao processo de avaliação, Estrela (1994) situa três modalidades: observação 

ocasional, sistemática e naturalista. No caso desta pesquisa, a observação naturalista foi 

considerada mais coerente com os objetivos da pesquisa e com a orientação epistemológica, 

pois permite observar o comportamento dos indivíduos na situação cotidiana da sala de aula, 

sem controle experimental da situação observada. As principais características dessa 

modalidade de observação, descritas por Estrela

. Além disso, considerei essa modalidade de observação importante por permitir 

um contato mais próximo com os alunos, o que seria importante posteriormente, para a 

realização dos grupos focais. 

107

                                                 
106 Ibid., p. 35. 
107 Ibid. 

 e pertinentes a esta pesquisa são: (1) não é 

uma observação seletiva, permitindo uma acumulação de dados pouco seletiva, mas passível 

de análise rigorosa; (2) preocupa-se principalmente com a apreensão dos comportamentos 

dentro do contexto em que eles ocorrem e (3) o processo se caracteriza pela não interrupção, 
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sendo vital o critério de continuidade das observações (1994, p. 46). Este último critério, o 

princípio de continuidade, foi fundamental para esta pesquisa e constou da observação de uma 

sequência contínua das aulas de música na turma participante. Assim, embora a pesquisa 

focalizasse a atividade de composição musical, essa atividade foi estudada dentro do seu 

contexto maior: as aulas de música.  

As observações foram integralmente gravadas em vídeo108

Quanto à fragmentação dos registros dos processos de composição nos grupos, uma 

alternativa poderia ser o uso de diversas câmeras, uma para cada grupo, mas avaliei que tal 

procedimento poderia descaracterizar o ambiente da sala de aula. Outra ideia, cogitada no 

decorrer da coleta de dados, seria focalizar apenas um dos grupos durante o processo de 

composição, mas essa também foi descartada, por dois motivos principais: (1) para a pesquisa 

é importante conhecer e analisar o conjunto dos trabalhos, pois é esse conjunto que pode 

revelar as dimensões da criatividade no contexto da aula de música e (2) seria difícil sustentar, 

perante a turma, que somente um dos grupos seria filmado, o que poderia comprometer toda a 

coleta de dados. Além disso, considerei importante que a filmagem fosse realizada por mim, 

isto é, a filmadora me acompanhava enquanto eu observava as produções das crianças, 

caracterizando meu interesse no que elas estavam produzindo, e não uma relação impessoal 

caso eu optasse por posicionar a câmera em algum espaço e não estivesse presente durante a 

, tanto para auxiliar na 

posterior análise dos dados, como para servir de instrumento para a realização dos grupos 

focais e entrevistas de reflexão com vídeo. Nos momentos em que a professora estava 

conduzindo as atividades com toda a turma, com o auxílio de um tripé a câmera foi 

posicionada de maneira a abranger da melhor forma possível, dentro das limitações de espaço, 

o conjunto da sala de aula. Nos momentos em que os alunos estavam compondo em grupos, 

fui passando com a filmadora de grupo em grupo, filmando algumas cenas do trabalho de 

cada um deles. Para a pesquisa, esses dados são importantes para as interpretações da 

pesquisadora acerca do objeto de estudo, além de fornecerem subsídios para as entrevistas de 

reflexão com vídeo, podendo iluminar as reflexões da professora acerca das dimensões da 

criatividade presentes nas atividades de composição musical. Tal como na pesquisa de Odena 

(2001), neste estudo as observações das aulas não consistem em fins em si mesmos na 

pesquisa, mas como ponto de partida e dados complementares para a sua realização, visto que 

a presente pesquisa focaliza os significados e representações das atividades musicais 

observadas para os alunos e para a professora.  

                                                 
108 Com exceção da primeira aula observada, que não foi filmada, conforme citado anteriormente.   
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filmagem. E, por fim, a justificativa mais importante para essa decisão foi o fato de que a 

pesquisa não focaliza os processos de composição dos alunos, sendo os recortes suficientes 

para produção, análise e interpretação dos dados. Nessa perspectiva, no processo de 

construção do método considerei essa a melhor forma de retratar o conjunto dos trabalhos que 

estavam sendo realizados ali, assumindo que o contexto de sala de aula determina e, até certo 

ponto, pode limitar a coleta de dados, que precisa adaptar-se às suas dinâmicas específicas. 

Como afirma Barret (1998), as pesquisas realizadas no contexto educacional precisam 

acomodar variáveis, em vez de procurar controlar variáveis, devendo ocorrer segundo as 

limitações do contexto natural da sala de aula.  

As observações das aulas foram realizadas de outubro a dezembro de 2007, numa 

sequência de sete aulas da 2ª série do ensino fundamental. A turma era formada por 23 alunos 

com idades entre 7 e 9 anos. Nesse período, foram observados dois conjuntos de atividades de 

composição musical: o primeiro, uma proposta de composição de arranjo para a canção 

Zabelinha109

                                                 
109 Canção tradicional brasileira. 

; e o segundo consistiu na elaboração de uma composição utilizando a escala 

pentatônica. Cada conjunto de atividades incluiu: a apresentação da proposta de composição 

pela professora; a realização da composição pelos alunos, em pequenos grupos; a 

apresentação das composições para a turma e um momento de análise e crítica das 

composições pela classe. 

Cada aula registrada em vídeo no período das observações foi integralmente 

transferida para o computador e gerou a produção de um DVD contendo a aula na sequência 

em que foi gravada em classe, incluindo os momentos em que a professora trabalhou com a 

turma toda e os trechos das filmagens dos alunos enquanto realizavam os trabalhos de 

composição em grupos. Utilizando um editor de vídeos, também foram produzidos DVDs 

registrando, separadamente: (1) os momentos das aulas em que a professora trabalhava com a 

turma toda; (2) vídeos de cada grupo, enquanto realizavam as suas composições e o momento 

da apresentação dos trabalhos, seguido das análises da turma, incluindo os comentários da 

professora (organização dos dados da pesquisa disponível em DVD no Apêndice E). 

Concluídas as observações, os diálogos entre as crianças e entre a professora e as crianças 

foram transcritos, sendo referidos na pesquisa como observações (OBS) e numerados segundo 

a aula a que se referem (OBS1, OBS2, etc.). 
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4.2.2 Entrevistas com a professora 

Outro procedimento para a coleta de dados foram entrevistas com a professora 

participante. Demarrais (2004) utiliza a expressão entrevistas qualitativas para designar o 

método pelo qual os pesquisadores aprendem com os participantes através de conversações 

longas e focadas, com o objetivo de receber um conhecimento aprofundado dos participantes 

sobre determinado fenômeno, experiência ou conjunto de experiências (DEMARRAIS, 2004, 

p. 52). A entrevista, segundo Bresler (2006b, p. 74), permite capturar múltiplas realidades ou 

percepções das situações e ajuda na interpretação do que está acontecendo.  

O que caracteriza a entrevista qualitativa é a discussão, em detalhe, de questões 

relacionadas ao fenômeno em particular que está sendo estudado. Essas questões podem ser 

pensamentos, opiniões, perspectivas ou descrições de experiências específicas. Embora os 

pesquisadores chamem a entrevista de conversação, ela difere totalmente de uma conversa 

informal, porque é conduzida pelo pesquisador, que determina os objetivos da pesquisa, faz o 

desenho do estudo, seleciona os participantes e faz as perguntas, normalmente focalizando a 

conversação na óptica e nas experiências do entrevistado110

Outra modalidade de entrevista realizada com a professora Madalena foi a entrevista 

de reflexão com vídeo, que consistiu em uma reflexão retrospectiva desencadeada através dos 

vídeos obtidos nas observações. O uso de vídeos em entrevistas é um procedimento 

amplamente utilizado em pesquisas educacionais. Os termos e a definição para se referir ao 

. 

O desenho da pesquisa incluiu a realização de duas modalidades de entrevista com a 

professora: entrevistas semiestruturadas e entrevistas de reflexão com vídeo, ambas realizadas 

após a conclusão das observações. A entrevista semiestruturada teve os objetivos de conhecer 

o contexto educativo no qual estava sendo realizada a pesquisa e a prática educativa da 

professora, com ênfase nas atividades de composição musical. Os temas geradores da 

entrevista inicial foram: (1) contextualização do ensino de música na escola onde foi realizada 

a pesquisa e caracterização da turma observada; (2) as vivências musicais da professora e sua 

relação com as atividades de composição desenvolvidas em sala de aula; (3) funções, 

objetivos e atividades da aula de música na perspectiva da professora, especialmente em 

relação às atividades de composição; (4) como a professora compreende a atividade de 

composição musical nas suas aulas (ver roteiro no Apêndice F).  

                                                 
110 Ibid. 
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procedimento variam entre os autores, sugerindo diferentes ênfases em relação aos objetivos 

desse uso. Com base na área da Psicologia, Sadalla e Larocca (2004) utilizam o termo 

autoscopia111

                                                 
111 Segundo Sadalla e Larocca (2004, p. 421) a palavra autoscopia é composta pelos termos auto, que se refere a 
uma ação realizada pelo próprio sujeito, e scopia, que se refere a escopo (do grego skoppós e do latim scopu), 
que quer dizer objetivo, finalidade, meta ou mira. Nesse sentido, autoscopia refere-se a uma ação de objetivar-se, 
na qual o eu se analisa em torno de determinada finalidade. 

, focalizando a autoanálise do sujeito na entrevista. Fundamentando-se em 

Pacheco (1995), na área de música Beineke (2000) e Santos (2007) utilizaram a expressão 

entrevista de estimulação de recordação para essa modalidade de entrevistas, recaindo a 

ênfase da entrevista na explicitação e justificativas dos professores para o que pensam 

enquanto ensinam. Com os mesmos objetivos, Azevedo (2007) associa a entrevista de 

estimulação de recordação com a entrevista focada, utilizando a expressão entrevista focada 

com estimulação de memória. No caso desta pesquisa, o objetivo do uso do vídeo não foi, 

centralmente, a recordação da aula para a reconstrução da ação pedagógica e seus processos 

de tomada de decisão, mas a reflexão sobre o tema da pesquisa, as dimensões da criatividade 

presentes na atividade de composição musical, sendo os vídeos um recurso para provocar 

reflexões na professora. Por isso, neste trabalho será utilizada a expressão entrevista de 

reflexão com vídeo para essa modalidade de entrevista com a professora. 

Nessa entrevista, a professora assistiu às próprias aulas em vídeo, sendo incentivada 

a refletir sobre os sentidos e significados que ela atribui à criatividade, às atividades de 

composição realizadas em sala de aula e ao processo de participação dos alunos nas atividades 

observadas. Cabe ressaltar que nas entrevistas de reflexão com vídeo as questões e os temas 

previstos foram apenas um elemento para desencadear as reflexões da professora e pontos de 

apoio para as minhas intervenções na sua fala. Dessa forma, as questões norteadoras foram 

apresentadas à professora no início de cada entrevista e retomadas em alguns momentos das 

entrevistas, considerando a pertinência dessas questões em relação à sua fala (questões 

norteadoras das entrevistas de reflexão com vídeo disponíveis no Apêndice G).  

O número de sessões das entrevistas de reflexão com vídeo não foi previamente 

definido, pela exigência de considerar a natureza e características das aulas observadas para 

determinar o formato dessas entrevistas, bem como o tempo disponível da professora e a 

minha percepção acerca da manutenção do interesse e da disposição da entrevistada. Além 

disso, como alerta Duarte (2002, p. 144), “enquanto estiverem aparecendo ‘dados’ originais 

ou pistas que possam indicar novas perspectivas à investigação em curso as entrevistas 

precisam continuar sendo feitas”.  
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É importante enfatizar que a aula gravada em vídeo difere da observação da aula 

porque permite captar o dinamismo que caracteriza a prática pedagógica. Segundo Bartel e 

Radocy (2002, p. 1116), “Todos os dados são representações intencionalmente adquiridas 

para a pesquisa. Assim, a aula gravada em vídeo não é mais a aula em si, mas uma 

representação da aula que foi selecionada para a pesquisa para que possa ser vista 

repetidamente” (BARTEL; RADOCY, 2002, p. 1116, tradução minha).  

Para os autores, a gravação de uma aula em vídeo fornece dados complexos para a 

pesquisa, porque permite a análise sob diversas lentes teóricas (BARTEL; RADOCY, 2002, 

p. 1117). Segundo Sadalla e Larocca (2004, p. 422-423), assistindo a si próprio no vídeo “[...] 

o sujeito ressignifica os elementos apresentados, interpretando conteúdos e estabelecendo 

arranjos particulares, procedendo a articulações e atribuindo certos valores aos elementos, 

conforme sua bagagem pessoal e conhecimentos anteriores”.  

A entrevista de reflexão com vídeo, chamada de autoscopia por Sadalla e Larocca 

(2004), é bastante complexa para o entrevistado, porque envolve processos de tomada de 

consciência e reflexão simultâneas de variados códigos expressivos (SADALLA; LAROCCA, 

2004, p. 422). Segundo os autores, esse procedimento de pesquisa apresenta como vantagens 

o fato de facilitar o distanciamento emocional necessário para a análise reflexiva do material 

registrado. Esse distanciamento permite que situações do cotidiano sejam ressignificadas e 

transformadas em novidade quando vistas no vídeo. Outra vantagem é o fato de o vídeo poder 

ser visto várias vezes, potencializando a possibilidade de análise do material ali contido. Os 

autores também concluem que a autoscopia favorece um intenso exercício de atividade 

intelectual, podendo constatar contradições em suas ações, permitindo mudanças de atitude e 

possibilidades de mudança112

Sadalla e Larocca

. 
113

Para o início das entrevistas de reflexão com vídeo foi explicado para a professora o 

material que tínhamos à disposição, iniciando as entrevistas com o primeiro conjunto de 

atividades observadas. Durante as observações dos vídeos, a professora tinha liberdade para 

 também alertam para alguns cuidados que devem ser tomados 

na utilização de imagens gravadas em vídeo na pesquisa, pois o procedimento pode gerar 

ansiedade e atitudes defensivas. Para evitar essas atitudes ou situações de constrangimento, é 

fundamental que se estabeleça uma relação de confiança, respeito e colaboração mútuos entre 

o pesquisador e a professora participantes, devendo a pesquisadora ser sensível na condução 

da entrevista. 

                                                 
112 Ibid., p. 423. 
113 Ibid., p. 424. 
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interromper, retroceder ou avançar os vídeos sempre que julgasse oportuno e desejasse fazer 

algum comentário. Essas entrevistas foram realizadas na casa de Madalena, totalizando quatro 

sessões com duração entre uma e duas horas cada uma, no período de março a abril de 2008, 

segundo sua disponibilidade de tempo114. Nessas sessões assistimos a todos os vídeos 

produzidos, contendo todas as filmagens das aulas observadas115

4.2.3 Grupos focais com os alunos 

. Como as atividades de 

composição se estenderam por mais de uma aula, considerei que seria mais rico para a 

professora se assistisse ao processo de cada grupo, desde o início da atividade de composição 

até o momento de apresentação e crítica dos trabalhos, em vez de observar as aulas em 

sequência linear, o que tornaria mais difícil acompanhar o processo de trabalho de cada grupo. 

As entrevistas semiestruturadas e de reflexão com vídeo foram integralmente 

gravadas em áudio e vídeo, sendo posteriormente transcritas e organizadas em cadernos de 

entrevistas, chamados de caderno da entrevista semiestruturada (ESE) e cadernos das 

entrevistas de reflexão com vídeo (ERV), agrupados por sessões (ERV1, ERV2, etc.). Depois 

de transcritas as entrevistas com Madalena, o material impresso foi entregue à professora para 

revisão e cessão de direitos para a pesquisadora (documento no Apêndice H).  

Outro procedimento de coleta de dados previsto no desenho metodológico desta 

pesquisa foi a realização de grupos focais com os alunos116

                                                 
114 Detalhes sobre a data e o tempo de cada entrevista podem ser vistos no Apêndice E – Organização dos dados 
da pesquisa em DVD.  
115 Conforme descrito anteriormente, os vídeos das aulas foram editados tomando como critério a natureza das 
atividades observadas em aula, sendo produzidos clipes contendo, separadamente: (1) os momentos das aulas em 
que a professora trabalhava com a turma toda; (2) vídeos de cada grupo, enquanto realizavam as suas 
composições e o momento da apresentação dos trabalhos, seguido da análise da turma, incluindo os comentários 
da professora. Detalhes sobre o conteúdo e a duração dos vídeos utilizados nas entrevistas podem ser vistos no 
Apêndice E – Organização dos dados da pesquisa em DVD.  
116 A participação dos alunos em grupos focais foi facultada aos que tivessem autorização dos pais através do 
Termo de Consentimento Livre e Informado e que desejassem realizar a entrevista, embora alguns alunos não 
tenham participado por terem faltado à aula no dia agendado para realização dos grupos focais. 

, com o objetivo de conhecer as 

suas concepções e pensamentos sobre música, sobre a aula de música e sobre a atividade de 

composição musical. Dessa forma, procurou-se conhecer a perspectiva das crianças sobre os 

trabalhos realizados em sala de aula. Como argumenta Sefton-Green (2000, p. 227), valorizar 

as atividades criativas significa valorizar os alunos como pessoas que têm algo a dizer. Na 
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área de educação musical, Burnard (2006c, p. 9, tradução minha) afirma que “Toda criança 

pequena é capaz de falar e de prover evidências sobre as características e estratégias para a 

aprendizagem criativa e é capaz de discutir seus próprios processos de pensamento, bem 

como avaliar as situações de aprendizagem”. 

Segundo Morgan et al. (2002), o grupo focal é uma metodologia que pode ajudar a 

compreender as perspectivas, experiências e relações das crianças com o objeto de pesquisa. 

Kleiber (2004, p. 89) considera o processo dos grupos focais profundos em seu potencial para 

revelar significados construídos socialmente e atitudes subjacentes. Segundo a autora, é um 

procedimento especialmente útil quando se acredita que o conhecimento é socialmente 

construído e que a realidade de interesse é resultado de uma interação social (KLEIBER, 

2004, p. 89). Os grupos focais trabalham com a ideia de que o todo é maior do que a soma das 

suas partes, e assim, o método depende da interação do grupo para estimular os participantes a 

pensar além dos seus próprios pensamentos particulares e a articular suas opiniões. As 

pessoas se mobilizam além do particular quando precisam formular, representar, dar 

evidências, receber feedback e então responder117

Na visão de Francischini e Campos (2005), a pesquisa com crianças, envolve 

especificidades teóricas e metodológicas, havendo necessidade de discutir a relação 

pesquisador-pesquisado, a escolha dos procedimentos metodológicos e as possibilidades de 

análise e interpretação dos dados. Quanto à relação entre o pesquisador e as crianças, é 

necessário ressaltar a assimetria presente, não apenas pelo poder que o adulto exerce nas 

relações sociais em geral, mas também pelo poder inerente ao status de pesquisador

.  

118

Um pré-requisito na realização das entrevistas, indicado por autores que pesquisam 

com crianças, é a necessidade de ser estabelecido um vínculo com elas (FRANCISCHINI; 

CAMPOS, 2005). Existe um consenso de que é preciso haver um certo grau de respeito e de 

intimidade ao realizar as entrevistas. Outra questão que não pode ser desconsiderada refere-se 

. 

Segundo os autores, a forma como essas relações serão estabelecidas na pesquisa precisa ser 

cuidadosamente analisada. Questões que precisam ser refletidas dizem respeito às 

expectativas que as crianças criam por estarem sendo avaliadas; ao preparo do pesquisador 

para responder às necessidades da criança quando a sua afetividade é mobilizada pela 

pesquisa e ao cuidado do pesquisador em não julgar aqueles valores apresentados pelas 

crianças que podem ser substancialmente diferentes dos seus. 

                                                 
117  Ibid., p. 91. 
118 Ibid. 
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ao “querer” e “não querer” participar da entrevista, porque aí está embutida uma série de 

significados fundamentais para o pesquisador (FRANCISCHINI; CAMPOS, 2005). 

A função do moderador ou facilitador, que nesta pesquisa foi realizada por mim, é 

conduzir a discussão em uma atmosfera de respeito mútuo e facilitar a interação entre os 

participantes de forma a compreender concepções e atitudes subjacentes. O consenso nunca é 

uma meta dos grupos focais (KLEIBER, 2004, p. 91). Essa atmosfera, de forma geral, pode 

ser desenvolvida através de grandes guias, dadas no início de cada grupo focal, que conduzam 

à confidencialidade, expondo os objetivos do grupo focal, o uso que fará das informações, 

responsabilidades do moderador e expectativas dos participantes (KLEIBER, 2004, p. 91-92). 

Referindo-se especificamente aos grupos focais com crianças, Morgan et al. (2002, p. 8, 

tradução minha), afirmam que “Uma tarefa chave para o facilitador é manter um balanço 

apropriado no poder em termos de direção e controle do grupo, criando uma atmosfera em 

que os participantes se sintam livres para discutir”. 

Nesse sentido, o facilitador precisa estabelecer um ambiente que encoraje a 

contribuição espontânea das crianças. Para isso, também é importante que, principalmente em 

pesquisas com crianças, elas já tenham certa familiaridade com o pesquisador/moderador ao 

participarem dos grupos focais. Nesta pesquisa, aproximei-me das crianças através da 

observação participada das aulas de música.  

As sessões dos grupos focais foram organizadas em duas partes. Na primeira, 

realizada somente na primeira sessão com cada grupo, a entrevista teve como questões 

norteadoras os pensamentos dos alunos sobre música, sobre a aula de música na escola, 

composição musical e sobre a experiência de participar em atividades de composição. Na 

segunda, específica sobre os trabalhos de composição observados, os alunos assistiram à 

apresentação das composições de cada grupo para a turma e foram incentivados a falar sobre 

esses trabalhos (ver questões norteadoras no Apêndice I). Considerei importante que todos os 

grupos assistissem a todos os trabalhos, para que os alunos tivessem a referência não apenas 

dos seus próprios trabalhos para analisá-los. Sobre isso, Priest (2006) avalia, com base nas 

teorias de Amabile (1996), que a realização de um único julgamento sobre um único produto 

não é tão confiável como a comparação entre diversos produtos. Segundo Amabile (1996), a 

confiabilidade geralmente aumenta com o incremento do número de juízes avaliando uma 

coleção de produtos criativos. Com essa finalidade, produzi um DVD especificamente para os 

grupos focais, contendo a apresentação de cada uma das composições produzidas no período 
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das observações, totalizando cinco arranjos para a canção Zabelinha e sete composições 

utilizando a escala pentatônica119

Os grupos focais foram realizados em dois blocos. O primeiro, chamado de Grupo 

Focal A (GFA), foi realizado depois de cinco observações. O GFA foi composto das duas 

partes previstas, sendo entrevistados os cinco grupos que realizaram a primeira atividade de 

composição observada, de arranjo da canção Zabelinha. O GFB constou apenas da segunda 

parte da entrevista, tendo em vista que a primeira parte, de caráter geral, já havia sido 

realizada no GFA. Do GFB participaram seis grupos

.  

Durante a realização dos grupos focais fui percebendo como essa modalidade de 

entrevistas, especialmente com crianças, exige habilidade e experiência do moderador em 

interagir com crianças, mantendo a sua atenção, interesse e foco no trabalho. Por isso, 

também foi necessário ser muito flexível quanto à sequência das questões na condução da 

entrevista. Em alguns grupos, por exemplo, a segunda parte da entrevista foi antecipada, em 

razão da grande expectativa dos alunos em assistirem aos vídeos, o que estava diminuindo a 

atenção no trabalho. Nesses casos, as questões norteadoras da primeira parte da entrevista 

foram realizadas durante a segunda parte, entre um vídeo e outro. Na própria realização dos 

grupos focais também fui elaborando a melhor maneira de formular as perguntas, com um 

vocabulário mais próprio às crianças, facilitando a condução dos grupos focais e a nossa 

comunicação. Morgan et al. (2002) consideram esta uma característica inerente a esse tipo de 

estudo, pois é difícil antecipar, no início do estudo, os termos usados pelas crianças.  

120

Os grupos focais foram integralmente gravados em áudio e vídeo, pois assim 

poderiam ser captados, além das falas, os comportamentos não verbais dos alunos (KLEIBER, 

2004), facilitando ainda a identificação dos alunos nas transcrições

 que realizaram a segunda atividade de 

composição observada, a composição pentatônica. Ressalto que a formação dos grupos para 

os grupos focais teve como critério manter os grupos formados pelas crianças para realizar os 

dois conjuntos de atividades de composição musical observados.  

121

                                                 
119 Detalhes sobre a duração dos vídeos das composições vistos pelas crianças nos grupos focais podem ser 
vistos no Apêndice E – Organização dos dados da pesquisa em DVD.  
120 Foram apresentadas sete composições no segundo conjunto de atividades, mas como um menino apresentou-
se individualmente e depois com um grupo de colegas, ele participou do grupo focal somente uma vez. 
121 Detalhes sobre a data e o tempo de entrevista com cada grupo podem ser vistos no Apêndice E – Organização 
dos dados da pesquisa em DVD.  

. Posteriormente, os 

grupos focais foram transcritos e organizados em dois cadernos: o primeiro relativo à 

atividade de arranjo, chamado de GFA, e o segundo, relativo à composição pentatônica, de 

GFB.   
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4.2.4 Síntese dos procedimentos da coleta de dados 

Apresento a seguir uma síntese dos procedimentos da coleta de dados desta pesquisa: 

- contato com a professora de música, conversando informalmente sobre a pesquisa, 

interesse e disponibilidade em participar do projeto;  

- conversa com a professora sobre o planejamento que ela vem desenvolvendo nas 

turmas em que atua, observando a presença da atividade de composição musical; 

- com a mediação da professora, foi realizada uma reunião com a direção da escola 

na qual ela atua, para explicar os objetivos e a metodologia da pesquisa;  

- encaminhamento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido às famílias dos 

alunos; 

- observação e gravação em vídeo das aulas de música na turma selecionada, 

totalizando sete aulas;  

- concluído cada conjunto de atividades de composição observadas, foram agendados 

e realizados os grupos focais com os alunos; 

- agendamento e realização da entrevista semiestruturada com a professora, 

entregando-lhe com antecedência o resumo do projeto de pesquisa e o roteiro da entrevista;  

- concluídas as observações, foram agendadas e realizadas as entrevistas de reflexão 

com vídeo com a professora, totalizando quatro sessões; 

- entrega do material impresso das entrevistas transcritas para a professora Madalena, 

para revisão e cessão de direitos para a pesquisadora.  

Na figura abaixo (figura 4) apresento novamente o esquema da coleta de dados, 

detalhando o número de observações, entrevistas com a professora e grupos focais com os 

alunos, situando-os numa linha de tempo. 
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Figura 4: Esquema detalhado do desenho metodológico da pesquisa 

4.3 Procedimentos de análise dos dados 

Após a transcrição das entrevistas com a professora, dos grupos focais com os alunos 

e dos diálogos captados pelas filmagens em sala de aula, iniciei uma leitura preliminar dos 

dados, categorizando-os segundo as temáticas abordadas. Para Szymanski, Almeida e 

Prandini (2004, p. 75), a categorização surge das leituras e releituras do texto, que fazem 

emergir novas articulações conceituais, permitindo a elaboração de sínteses provisórias e 

agrupamentos por assunto, os quais constituem as categorias de análise. Segundo as 

autoras122

No processo de análise dos dados, inicialmente fiz diversas leituras do material em 

cópias impressas, anotando achados às margens do texto. A seguir, passei a utilizar o software 

NVivo 8

, é esse diálogo constante entre os temas e as categorias que permite um 

aprofundamento da compreensão do fenômeno pesquisado, à medida que estabelece a sua 

conexão com contextos mais amplos envolvidos na pesquisa. 

123

                                                 
122 Ibid. 
123 O software NVivo 8 é produzido pela QSR International Pty Ltd. (copyright © 2008). 

, um dos programas disponíveis no mercado do sistema CAQDAS (Computer-

aided qualitative data analysis software), elaborado para auxiliar o pesquisador na análise de 

dados qualitativos.  

LEGENDA 

    ESE: entrevista semiestruturada  
    OBS: observação e registro em vídeo das aulas 
    GF: grupos focais 
    ERV: entrevista de reflexão com vídeo 
     

ESE 

Coleta de dados com a professora 

GFA 

Coleta de dados com os alunos 

OBS1 

 

 
 
 

linha de tempo 
OBS2 OBS3 OBS4 OBS5 OBS6 OBS7 

GFB 

ERV1 ERV2 ERV3 ERV4 Out/07 Nov/07 Dez/07 

Mar/08 Abr/08 
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Esses programas começaram a ser desenvolvidos na década de 80, essencialmente 
nos Estados Unidos e na Inglaterra, por e para pesquisadores da área de Ciências 
Humanas ligados à pesquisa qualitativa. Esse desenvolvimento visa suprir a 
demanda por programas aplicados à pesquisa qualitativa que, até então, oferecia uma 
série de obstáculos em sua viabilização operacional, tais como: grande gastos (sic) 
de tempo, custos, perda em relação a dados quando se trabalhava com grandes 
massas de dados, entre outros (TEIXEIRA; BECKER, 2001, p. 95). 

Como a maioria dos programas de análise de dados qualitativos, o NVivo 8 tem por 

base o princípio de codificação, permitindo codificar documentos de texto e arquivos de vídeo 

e áudio124. Como explicam Teixeira e Becker125, os códigos são arquivados em um sistema 

chamado de nodes – nós, que vão conter as referências para os conceitos e categorias do 

pesquisador. Dessa forma, cada nó vai conter a referência ao texto que foi codificado. Nesse 

sistema de codificação, o pesquisador poderá construir árvores de nós, isto é, esquemas 

conceituais hierarquizados. Na figura 5, o primeiro esquema de análise e codificação 

elaborado com o NVivo.  

 

 

Figura 5: Esquema inicial de análise dos dados utilizando o programa NVivo 8 

                                                 
124 As versões anteriores do NVivo permitiam apenas a análise de documentos de texto, mas o NVivo 8, lançado 
em março de 2008, ampliou os recursos do programa, permitindo também a análise de vídeos e arquivos de 
áudio. Nesta pesquisa, o recurso de análise de arquivos de áudio e vídeo foi utilizado somente de forma 
exploratória, pois na própria edição dos vídeos já foram feitos os recortes necessários. 
125 Ibid. 
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Além dos nós, o NVivo oferece o recurso de trabalhar com cases – casos, que são 

unidades analíticas, mostrando-se especialmente útil nesta pesquisa, porque permitiu agrupar 

todos os dados que se referiam à mesma composição musical das crianças, com diferentes 

atributos (informações ou variáveis atribuídas ao caso), como fala das crianças sobre os 

trabalhos dos colegas, reflexões da professora sobre o trabalho de cada grupo, além de 

permitir também a inclusão de meus comentários e reflexões sobre cada uma das composições 

elaboradas no decorrer da pesquisa. Como se vê na figura 6, cada composição das crianças foi 

codificada como um caso, que aparece na janela superior. Na janela inferior aparecem os 

documentos que estão sendo analisados, podendo ser vistas também, na lateral direita, as 

categorias de análise (reference), isto é, as codificações que já foram feitas no texto. No 

NVivo, essa imagem das categorias representada por linhas coloridas, com uma cor diferente 

para cada categoria, simula as tradicionais marcações coloridas na análise de textos realizadas 

manualmente.  

 

 

Figura 6: Codificação de casos no NVivo 8 
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Nessa categorização inicial, ou exploratória, como nomeia Esteves (2006), as 

categorias emergiram do próprio material coletado. Segundo a autora126

Depois dessa categorização exploratória, realizada com o NVivo, retomei o 

referencial teórico do trabalho para olhar novamente os dados, fazendo um esforço para situar 

essas categorias em relação ao referencial teórico, resultando em um esquema de análise que 

chamo de esquema provisório de análise (ver esquema no Apêndice J). Para elaborar esse 

esquema, reorganizei os dados da pesquisa, criando documentos no Word com os recortes 

realizados no NVivo. Para a leitura desses materiais, recorri novamente ao sistema manual de 

análise, fazendo marcações no texto impresso

, esse procedimento é 

frequente na investigação educacional e refere-se a um processo essencialmente indutivo, pois 

parte-se dos dados empíricos para formular uma classificação que seja adequada a esses 

dados. Nessa etapa do meu trabalho de análise não me detive no referencial teórico da 

pesquisa para estabelecer as categorias, mas é importante reconhecer que esse referencial 

estava refletido no meu olhar sobre os dados, mesmo implicitamente, desde as suas primeiras 

leituras.  

127

Ao mesmo tempo que buscava as categorias de análise, também procurei 

compreender e reconstruir alguns eventos na análise dos dados, eventos estes que considerei 

especialmente significativos e reveladores para a pesquisa. Os recortes por categorias não 

possibilitavam uma análise que procurasse, simultaneamente, revelar as diferentes 

perspectivas, possibilidades de compreensão e leitura desses eventos, isto é, um olhar mais 

global para as situações observadas em sala de aula. O capítulo 7 da tese reflete a 

reconstrução de alguns desses eventos na análise dos dados, dessa vez buscando a sua 

integração, através de diferentes entradas e possibilidades de leitura e compreensão dessas 

.   

Nessa etapa da análise, utilizei simultaneamente os documentos contendo as 

transcrições originais, os recortes do NVivo e as análises do NVivo, que permite novas leituras 

e sistemas de categorização dos dados. Dessa forma, pude reformular as análises com idas e 

voltas do conjunto de dados para os recortes (categorias) e dos recortes para os dados 

completos, que permitiam a contextualização desses recortes no conjunto dos dados. Nessa 

etapa também produzi muitos esquemas conceituais de análise, refletindo sobre as 

possibilidades de teorização com base nos dados, como os esquemas mostrados no Apêndice 

K.  

                                                 
126 Ibid., p. 110. 
127 Retornei ao sistema manual de análise, intercalando-o com as análises no NVivo, em razão do cansaço visual 
de trabalhar em frente ao computador no decorrer de todo o processo de análise. 
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situações. Na reconstrução desses eventos, o recurso dos casos do NVivo foi bastante 

utilizado, por facilitar a localização dos dados de diferentes fontes. 

Dessa forma, a análise dos dados foi realizada simultaneamente sob dois enfoques: o 

primeiro partindo das categorizações, do levantamento de temas e, posteriormente, da 

releitura desses temas a partir do referencial teórico. O segundo, buscando elos que ligassem 

os acontecimentos da sala de aula e as reflexões daí derivadas, procurou contemplar a 

multiplicidade de olhares que um mesmo acontecimento permitia, a partir das perspectivas 

das crianças, da professora Madalena e das observações.   

O esquema final da análise dos dados, que resultou nos capítulos 5, 6 e 7 da tese, foi 

sendo continuamente revisado no processo de escrita do texto final, estando o sistema final de 

categorização retratado no sumário desses capítulos. Nesse processo de construção da análise 

e discussão dos dados, optei por iniciar o capítulo 5 apresentando a escola em que foi 

realizada a pesquisa, seguida por uma síntese das aulas observadas. A seguir, ainda no mesmo 

capítulo, apresento as perspectivas das crianças sobre as atividades de composição realizadas 

em sala de aula. No capítulo 6, analiso as perspectivas da professora sobre o seu papel na 

aprendizagem criativa128

 

. Por fim, no capítulo 7 faço uma análise multidimensional dos 

dados, tomando como eixo alguns eventos da sala de aula e inferências a partir desse 

cruzamento de olhares sobre o tema de pesquisa, que investiga como se articulam as 

dimensões da aprendizagem criativa em atividades de composição musical no contexto de 

uma turma da 2ª série dos anos iniciais da escola de educação básica.    

                                                 
128 Com a finalidade de tornar o texto mais fluente, preciso e de fácil leitura, as falas da professora passaram por 
uma textualização (GATTAZ, 1996, p. 135). Na textualização das citações da professora, foram suprimidas 
repetições e reformulações que ela fazia durante a própria fala, enquanto articulava suas ideias, as quais, em 
muitas ocasiões, dificultavam a compreensão do texto. Para garantir a confiabilidade dessa textualização, os 
textos finais da tese foram previamente lidos pela professora. Em relação às citações das crianças, procurei fazer 
o mínimo de alterações nas suas falas originais, retratando mais literalmente possível a maneira como se 
expressaram. Essa diferença em relação ao tratamento das citações da professora e das crianças deve-se ao fato 
de que considerei importante refletir na tese a maneira como as crianças falaram sobre música nos grupos focais 
e nas aulas, normalmente de forma muito breve e concisa, às vezes sendo necessário fazer inferências para 
compreender os pensamentos ou ideias de música que permeavam suas falas.  
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5 DIMENSÕES DA CRIATIVIDADE NA PERSPECTIVA DAS CRIANÇAS 

A pesquisa foi realizada numa escola comunitária da rede particular de ensino, 

localizada na região central de Porto Alegre, atendendo principalmente alunos de classe média 

daquele bairro. No ano de 2007, quando foram realizadas as observações em sala de aula, o 

ensino fundamental ainda estava estruturado no sistema de oito anos e a escola atendia desde 

o último nível da Educação Infantil até o 3º ano do Ensino Médio, totalizando cerca de 350 

alunos. Ali o ensino de música está previsto na matriz curricular desde a Educação Infantil até 

a 8ª série do Ensino Fundamental, com uma aula semanal de 50 minutos. Sobre o ensino de 

música na escola observada, a professora Madalena comenta: 

[Esta é] uma escola que tem o ensino de música no currículo como mais uma 
ciência, vamos dizer, mais um trabalho de formação do ser humano integral. A 
música na escola não é um perfume, a gente não está aqui passando o tempo, para 
mostrar para a sociedade: “olha, a escola também tem música, matriculem seus 
filhos”. Existe um trabalho muito sério, muito longo, da organização da música no 
currículo da escola. (Madalena, ESE1, p. 1). 

As aulas de música são realizadas em uma sala equipada com vários instrumentos 

musicais de percussão, como xilofones, metalofones, pandeiros, triângulos, chocalhos, 

tambores e flautas doces, além de um violão e um piano. O espaço físico é restrito, com 

aproximadamente 20m2, mas nas atividades de composição em pequenos grupos os alunos 

utilizam também o espaço físico bastante amplo do saguão que fica em frente à sala de 

música.  

As observações das aulas deste Estudo de Caso foram realizadas de outubro a 

dezembro de 2007, observando uma sequência de sete aulas da 2ª série dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. A turma era formada por 23 alunos com idades entre 7 e 9 anos. Foram 

observados dois conjuntos de atividades de composição musical: o primeiro consistia numa 

proposta de composição de arranjo para a canção Zabelinha129

                                                 
129 Canção tradicional brasileira. 

, com duração de três aulas. Na 

terceira aula foi iniciado o segundo conjunto de atividades, a proposta de elaboração de uma 

composição utilizando uma escala pentatônica, a qual se estendeu por quatro aulas. Na sétima 

aula foi preparada uma apresentação de final de ano.  
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A canção Zabelinha já havia sido trabalhada com os alunos na aula anterior à 

primeira observação130. Segundo relato da professora, inicialmente os alunos cantaram a 

canção com a letra131 e depois solfejando os nomes das notas132

Na aula seguinte (OBS2) os grupos se reuniram para continuar os arranjos. A 

professora havia anotado a formação dos grupos e os instrumentos que eles estavam 

utilizando na aula anterior, auxiliando na retomada do trabalho. Alguns grupos ficaram 

trabalhando na sala de música e outros se reuniram no saguão, espaço que não é ocupado 

nesse horário. Nos 20 minutos finais da aula, os grupos se reuniram novamente na sala de 

música e apresentaram seus trabalhos, que foram analisados e discutidos pelos colegas. Para 

essa atividade, a professora organizou a sala de música em dois espaços, a plateia e o palco, 

espaço para os grupos se apresentarem. Nessas análises, a professora deixava os alunos 

 que compõem a melodia, 

escrita no quadro branco. A professora explicou que as crianças não dominam a leitura de 

partitura, mas têm contato com a escrita convencional e localizam algumas notas na pauta. O 

principal objetivo de cantar a canção com os nomes das notas era facilitar a sua execução nos 

xilofones e metalofones para a posterior realização de arranjos pelas crianças. Madalena 

explicou também que essa canção foi selecionada para a atividade de arranjo porque poderia 

ser tocada nos xilofones e metalofones disponíveis na escola e se adequar ao nível de 

habilidade dos alunos na execução instrumental. 

No início da primeira aula observada (OBS1) prosseguiu a atividade da aula anterior, 

retomando o canto da canção com a letra e com os nomes das notas. Logo em seguida, os 

alunos se reuniram em grupos para tentar tocar a melodia nos xilofones e metalofones, por 

aproximadamente 15 minutos. A seguir, solicitou que os alunos parassem de tocar nos grupos 

para executar um arranjo coletivo, com toda a turma. Escreveu a melodia no quadro branco e 

os alunos cantaram em conjunto. Esse arranjo foi definido pela professora, que estabeleceu 

que a melodia seria cantada duas vezes e na 3ª e 4ª repetição entrariam os instrumentos, com 

os xilolofones tocando a primeira frase e os metalofones a segunda. Já os instrumentos de 

percussão de altura indefinida deveriam decidir como tocar na 3ª e 4ª repetição, sem padrão 

pré-estabelecido. A turma tocou o arranjo algumas vezes, regidos por Madalena. Depois se 

reuniram em cinco pequenos grupos, formados pela professora para realizar seus próprios 

arranjos da canção.  

                                                 
130 Esta aula não pôde ser observada porque nem todos os alunos haviam trazido o protocolo de consentimento 
informado assinado por pais ou responsáveis. 
131 Letra da canção: Zabelinha come pão, come pão, come pão. Deixa o resto no fogão, no fogão, no fogão. 
132 Do mi sol sol sol lá sol, sol lá sol, sol lá sol, sol lá sol fá mi re dó, mi mi dó, mi mi dó. 
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falarem e ia procurando sistematizar o que eles estavam dizendo. Ela procurava levar os 

alunos a entender a estrutura do arranjo de cada grupo, inclusive pedindo que apresentassem 

mais de uma vez, em meio à discussão/avaliação, para que os colegas (chamados de público 

ou plateia pela professora) compreendessem algum aspecto que não haviam observado 

anteriormente. Esse momento se revestia de uma preocupação mais formal com a turma: a 

professora destacava a importância de os alunos apresentarem os trabalhos e também de 

assumirem o papel do público, na função de fazer uma análise e crítica musical dos trabalhos 

dos colegas. Até o final da aula apresentaram-se quatro grupos; o quinto não se apresentou 

porque vários integrantes não estavam presentes naquele dia. 

Na aula seguinte (OBS3) os alunos lembraram à professora que um dos grupos não 

havia apresentado o arranjo da Zabelinha. Esse grupo se retirou da sala para concluir o 

trabalho no saguão, enquanto a professora iniciou a proposta seguinte com a turma. Após 

aproximadamente 30 minutos, o grupo que estava concluindo o trabalho de arranjo voltou 

para a sala de música para apresentá-lo. Os colegas interromperam seu trabalho de 

composição e se organizaram para assistir à apresentação. Depois de ouvir o arranjo, fizeram 

os comentários. No final da aula, a professora colocou a gravação de uma versão da música 

Zabelinha para ouvirem, executada pelo grupo Rodapião133

Na observação 4 (OBS4), a professora retomou o trabalho sobre a escala pentatônica, 

lembrando os alunos de quem eram os componentes de cada grupo, como formados na aula 

anterior. As crianças pegaram os instrumentos para recomeçar seus trabalhos. Alguns grupos 

ficaram na sala de música e outros do lado de fora, totalizando seis grupos, que trabalharam 

juntos até o final da aula. A mesma dinâmica foi mantida na observação 5 (OBS5), tendo em 

vista que os trabalhos de composição ainda não haviam sido concluídos. Nessa aula um aluno 

. Os alunos ouviram, comentaram, 

depois ouviram novamente, fazendo nova análise.  

O segundo conjunto de atividades de composição foi iniciado na terceira aula 

observada, quando a professora retomou um conteúdo surgido em trabalho anterior com essa 

turma, a escala pentatônica. Um aluno tocou a escala no violão, os alunos a cantaram dizendo 

o nome das notas e em seguida se reuniram em grupos, definidos por eles mesmos, para 

realizar a composição. Nessa aula os grupos trabalharam pouco tempo na proposta, pois ainda 

faltava concluir a atividade da Zabelinha, como descrito acima.  

                                                 
133 O Rodapião é um duo de Belo Horizonte/MG que produz espetáculos musicais para crianças, formado pelos 
músicos Eugênio Tadeu e Miguel Queiroz. A canção Zabelinha foi gravada por eles no CD “Dois a Dois” 
(Palavra Cantada). 
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separou-se do seu grupo e fez seu trabalho sozinho. Aproximadamente no meio da aula, cada 

grupo apresentou sua composição, seguida de uma análise e discussão com a turma.  

Na aula seguinte (OBS6) foram apresentados os outros trabalhos de composição com 

a escala pentatônica. Enquanto os grupos que ainda não tinham se apresentado relembravam e 

ensaiavam suas composições do lado de fora da sala de música, a professora iniciou um 

trabalho para uma apresentação de Natal com o restante da turma. Após cerca de 20 minutos, 

a turma foi reunida novamente para assistir e discutir a apresentação das composições, 

atividade que se estendeu pelo restante do tempo da aula.  

Na última aula observada (OBS7), que foi também a última aula do ano letivo, o 

trabalho foi todo centrado no ensaio de uma música com encenação, para a participação da 

turma em uma apresentação de Natal. 

Considerando que esta pesquisa visa investigar como se articulam as dimensões da 

aprendizagem criativa em atividades de composição musical, a seguir serão analisadas as 

dimensões da criatividade do modelo sistêmico (CSIKSZENTMIHALYI, 1997, 2007) 

segundo as perspectivas reveladas pelas crianças. Inicialmente, será descrita a dimensão 

relativa às crianças e ao grupo em sala de aula, apresentando as crianças que participam da 

pesquisa com suas experiências musicais, características individuais, relações sociais na turma 

e sua relação com a aula de música. A seguir, serão descritas as ideias de música evidenciadas 

pelas crianças, incluindo as funções que elas atribuem ao fazer musical na sociedade e 

critérios que elas consideram na análise das composições musicais produzidas em aula. Por 

fim, serão descritas situações em que as crianças exercem o papel de campo em sala de aula, 

com o intuito de compreender a participação das crianças na construção do campo e como 

essa participação se articula com as suas ideias de música.  

5.1 As crianças e o grupo em sala de aula sob a óptica das crianças 

Na teoria de Csikszentmihalyi (1997, 2007) a dimensão indivíduo compreende as 

características dos indivíduos, como pensamento divergente, capacidade de resolução de 

problemas, habilidade de convencer o campo sobre o seu trabalho, traços de personalidade, 

facilidade de expressão, oportunidades de acesso ao domínio, experiências familiares e 

aprendizagens informais. Além dessas, o autor salienta que o indivíduo precisa conhecer as 
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preferências e os critérios do campo e aprender as funções e conteúdos do domínio para atuar 

criativamente. Para isso, o indivíduo precisa ter acesso à área de conhecimento, aprendendo 

suas regras, o que também exige interesse e motivação.  

No ambiente de sala de aula, algumas características das crianças são focalizadas por 

elas, ao refletirem sobre as suas práticas musicais, mostrando-se relevantes para compreender 

como as crianças percebem essa dimensão da criatividade. Considerando a natureza coletiva 

das atividades de composição conduzidas pela professora Madalena, também serão analisadas 

as relações que se estabelecem entre elas na realização dos trabalhos em grupo, bem como as 

dificuldades e potenciais que elas reconhecem nos colegas, os quais provocam e orientam os 

processos de negociação na realização das atividades colaborativas de composição.  

5.1.1 Vivências musicais das crianças fora da escola 

Neste trabalho, focalizo o universo musical vivido nas aulas de música, mas sem 

perder de vista que tal universo está sempre inserido nas experiências musicais que as 

crianças vivem fora da escola. Por isso, é necessário buscar compreender como as crianças 

entendem o fazer musical, tanto em sala de aula como em outros espaços, conhecendo suas 

práticas e concepções sobre o fazer musical fora da escola e como essas ideias se manifestam 

na aula de música.   

Nos grupos focais, as crianças falaram sobre as atividades musicais que desenvolvem 

na família, relatando que têm os seus próprios CDs, que ouvem música com os seus pais e que 

gostam de assistir a programas musicais na TV. Parte das suas preferências estão relacionadas 

às músicas que os pais costumam ouvir, sendo citados os grupos Barão Vermelho134, Cássia 

Eller135, Ivete Sangalo136, Cachorro Grande137, Bruno e Marrone, Zezé de Camargo e 

Luciano138, Ben Harper139, Rolling Stones140

                                                 
134 Banda de rock fundada em 1981 no Rio de Janeiro/RJ. 

, rock, música clássica e músicas de tango.  As 

crianças também se referem a músicas ouvidas em casa, mas sem identificar vocalista nem 

135 Cássia Rejane Eller foi uma cantora e violonista do rock brasileiro dos anos noventa, do Rio de Janeiro/RJ. 
136 Cantora de Salvador/BA. Interpreta principalmente músicas no gênero musical chamado popularmente de 
Axé. 
137 Banda de rock formada em 1999 na cidade de Porto Alegre/RS. 
138 Bruno & Marrone e Zezé de Camargo & Luciano são duas duplas de música sertaneja, ambas de Goiás. 
139 Músico nascido na Califórnia, Estados Unidos, com repertório que combina heavy metal, funk e folk music. 
140 Banda de rock inglesa que iniciou seus trabalhos na década de 60 e continua em atividade. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vocal�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock_brasileiro�
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Funk�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folk�
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banda. É o caso de Dante. Perguntando sobre o que o faz gostar das músicas que escuta, 

respondeu “é que minha mãe também gosta dessa música” (GFA, p. 5). Segundo as crianças, 

a música permeia suas atividades cotidianas em família, como mostram seus relatos:  

Dante: Às vezes eu fico cozinhando com a minha mãe e a gente fica escutando 
Cachorro Grande (GFA, G1, p. 2).  

Violeta: Eu tenho que ouvir música toda hora, porque o meu irmão fica pedindo para 
a minha mãe ligar o rádio (GFA, G4, p. 41). 

Bento: Eu também faço música em casa. E meus irmãos fazem banda de rock. 
(GFA, G3, p. 27) 
Maiara: O meu pai gosta dos Rolling Stones. 
Violeta: Ah, eu não lembro. 
Marisa: O meu pai gosta de Rolling Stones, de Barão Vermelho. Eu também gosto 
de Barão Vermelho. Eu acho que a minha mãe gosta de música clássica. 
Violeta: Ah, a minha mãe também gosta de música clássica (GFA, G4, p. 42). 

Dante: Ah... em casa... em casa eu não faço nada de música. 
Viviane: Nem escuta? 
Dante: Escuto. Eu chego em casa, fico... deito no sofá e fico olhando o canal que é 
da música. 
Luciano: Eu escuto música. 
Dante: Eu também (GFA, G1, p. 3). 

Já Adriana Partimpim141, Saltimbancos142, Rebelde143, High School Musical144, 

Sandy e Júnior145, Kelly Key146 e Latino147

Natacha: Eu gosto daquela “fico assim sem você”

 são citados como grupos e artistas selecionados 

pelas próprias crianças para ouvir em casa.  

Marisa: Eu entro no quarto, fecho a porta e fico ouvindo High School Musical 2... 
fico ouvindo Sandy e Júnior também (GFA, G4, p. 41). 

148

                                                 
141 Pseudônimo da cantora e compositora brasileira Adriana Calcanhoto, de Porto Alegre/RS. Seu repertório 
inclui 

, sabe? 

samba, bossa nova, rock, pop e baladas. O pseudônimo foi adotado em um álbum direcionado ao público 
infantil. 
142 Saltimbancos é um musical para crianças, de Chico Buarque, Sérgio Bardotti, Luis Enríquez Bacalov. 
143 Novela mexicana exibida na TV aberta brasileira que originou o grupo de música pop RBD. 
144 Filme-musical adolescente da Disney, que conta a história de dois jovens que se conhecem na escola e 
descobrem a paixão em comum pela música. A trilha sonora do filme vendeu milhões de cópias. A história teve 
continuidade com os filmes High School Musical 2 e High School Musical 3. 
145 Dupla de cantores formada pelos irmãos Sandy e Júnior, que iniciaram carreira musical ainda crianças. 
146 Cantora pop do Rio de Janeiro/RJ. 
147 Cantor popular do Rio de Janeiro/RJ. 
148 Canção Avião sem asas, de Cacá Moraes e Abdullah, interpretada por Adriana Partimpim. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Samba�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bossa_nova�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rock�
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_pop�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Balada�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chico_Buarque�
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A9rgio_Bardotti&action=edit&redlink=1�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luis_Enr%C3%ADquez_Bacalov�
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico�
http://pt.wikipedia.org/wiki/RBD�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantores�
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sandy_Leah_Lima�
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Luciano: Ah, aquela...  
E todos cantam “Avião sem asas, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você”149

Natacha: Eu também gosto da Ciranda da Bailarina
.  

150

Luciano: Eu tenho um CD que é do Jota Quest

. (GFA, G1, p. 2-3). 

Luciano: Nos domingos de noite, eu vou pra cima na hora de dormir... eu fico 
dormindo e ouvindo a música que eu gosto (GFA, G1, p. 3). 

Bento: Eu gosto muito de ouvir música. 
Viviane: Que músicas? 
Bento: É, eu escuto. Eu tenho música no computador, né? Não importa o cantor, que 
eu gosto (GFA, G3, p. 27).  

Marisa: [...] E eu escuto música fazendo tema [lição de casa], impressionante como 
eu consigo me concentrar. 
Violeta: Eu também consigo. 
Maiara: E eu também (GFA, G4, p. 41). 

151

                                                 
149 Canção Avião sem asas. 
150 Música do mesmo CD para crianças de Adriana Partimpim. 

. Tudo música boa. 
Dante: Eu tenho um CD da Cássia Eller, que tem uma música... a primeira música eu 
não sei cantar direito...  
[...] 
Dante: Na minha casa, eu ouço muito o Saltimbancos, eu gosto daquela música 
“Dorme a cidade, resta um coração”... (e ele canta a música inteira) (GFA, G1, p. 4). 

Quanto a essas preferências, as crianças enfatizam que algumas dessas músicas nem 

sempre são apreciadas pelos pais, que, em alguns casos, as proíbem de ouvi-las. No Grupo 5, 

Larissa relata que gosta de funk, mas que a mãe não a deixa ouvir. As crianças explicam que 

gostam de músicas de pessoas que cantam bem, que tem uma voz bonita, quando Dalila traz 

para a discussão que esse não é um critério: 

 
 
Dalila: Eu acho que nem todas as pessoas gostam de pessoas que cantam bem. 
Podem não gostar. 
Larissa: Tipo Rebelde. Todos eles cantam bem e quase ninguém... quase ninguém 
gosta. A minha mãe odeia Rebelde.  
Viviane: Porque tu achas que ela não gosta? 
Rebeca: Porque... é que eles são, é que eles são tipo que meio... são tipo rebeldes. 
[...] 
Rebeca: Não é só por isso, é que eles têm as roupas assim, muito... 
Dalila: Exageradas. (GFA, G5, p. 58). 

151 Banda de pop-rock formada em Belo Horizonte em 1993. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte�
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993�
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Da fala das crianças se infere que seus pais não gostam da banda Rebelde porque eles 

representam um modelo inadequado para ser imitado pelas crianças, a começar pelas roupas e 

atitudes. As crianças falam também sobre a relação afetiva que estabelecem com algumas 

músicas, como Bento, que conta que seu pai mora longe e canta uma música que ele lhe 

ensinou: 

Bento: Ele inventou. É que ele é de uma igreja e... essa igreja, ele canta lá... é um 
campo [da Marinha], daí ele fica cantando as músicas. E vem lá do Amazonas, ele tá 
lá... [...] Eu gosto [dessa música], pra lembrar do meu pai, que tá longe, né. E eu não 
consigo ver ele. Só falando pela internet... (GFA, G3, p. 30). 

Cantar, dançar, imitar os grupos ou cantores/as que admiram e brincar de fazer 

música são outras atividades relatadas pelas crianças nos grupos focais.  

Julieta: Quando eu era pequena, o meu pai me ensinou uma música, que eu cantava a 
toda a hora dentro do banho. [...] No High School Musical, o cara assim... ele canta 
no chuveiro e disse que o chuveiro é fã de carteirinha dele (GFA, G3, p. 30). 

Bento: Eu também gosto de inventar músicas. Às vezes eu chego no banheiro, vou 
tomar um banho e fico cantando... [...] Na verdade, eu adoro cantar música. Quase 
todos os dias eu... fico inventando música. (GFA, G3, p. 29-30). 

Larissa: Eu dublo às vezes os CDs. Eu canto a música, só que eu não canto, eu ouço 
a música e mexo a boca. 
Julieta: Eu também faço isso. É legal, pra pensar que a gente tá cantando (GFA, G5, 
p. 55). 

Viviane: E o que vocês fazem quando escutam música? 
Lúcio: Ah, eu fico cantando e dançando junto. 
Natacha: Às vezes eu danço. 
Dante: Às vezes eu canto junto, se eu sei a letra. 
Ramiro: Eu só canto na minha cabeça (GFA, G1, p. 3). 

Larissa: Eu gosto de cantar e às vezes eu boto as minhas bonecas na cama e... 
quando meu irmão vai lá ele leva o violão... eu pego o violão dele e começo a tocar. 
Aí eu coloco no colo de cada boneca que eu tenho e finjo que elas tão tocando... E 
eu pego a flauta e quando umas tão... porque eu coloco várias na frente do violão. 
Quando umas tão tocando violão, uma tá tocando flauta. 
[...] 
Às vezes, lá em casa, eu pego meu teclado e começo a tocar músicas... que eu sei 
fazer bastante músicas no teclado... [toco] alguma, né, aí eu coloco as minhas 
[bonecas] Barbies na cama e começo a tocar e depois eu “pego elas” e faço que elas 
tão tocando (GFA, G5, p. 55). 
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Julieta: Às vezes eu invento que eu sou professora de música em casa. Quando eu 
era pequena, eu fazia que... eu dava aula e que eu tocava junto instrumentos. 
Ensinava flauta pras minhas bonecas. 
Marcela: Às vezes, quando eu tô brincando, eu tenho uma flauta, né, eu pego a 
minha flauta e fico tocando. Como assim... como se fosse professora (GFA, G5, p. 
54). 

A execução e a invenção de instrumentos musicais também são frequentes nos 

relatos das crianças.  

 
 
Luciano: Em casa... eu toco minha guitarrinha de brinquedo. 
Natacha: Em casa às vezes eu brinco de construir instrumentos. 
Luciano: Um dia eu peguei coisas de plástico, umas garrafinhas de plástico e montei 
um piano, só que não tocava direito. Esqueci de colocar na tomada. Um dia eu 
peguei réguas, mas... não ficou muito legal. Eu toquei como se fosse piano (GFA, 
G1, p. 1-2).  

Ramiro: Na minha casa tem um violão, mas eu toco super mal. [...] E num dia, 
quando eu era pequeno, peguei umas latas redondas e peguei uns lápis e comecei... 
(faz gestos de quem está tocando um tambor com baquetas) (GFA, G1, p. 2). 

Luciano: Ah, eu tenho um dom, de tocar as músicas na minha guitarrinha de 
brinquedo sem olhar (GFA, G1, p. 5). 

Joana: Em casa eu tenho assim um monte de instrumentos, porque de vez em quando 
eu faço... eu fiz um chocalho, de vez em quando eu faço uma bateria assim. Eu só 
tenho... eu tenho uma flauta. 
Bento: Violão. 
Joana: Violão. 
Bento: Teclado (GFA, G3, p. 26). 

Graça: Eu uso a guitarra do meu irmão, muitas vezes em casa. 
Maiara: Eu uso a minha flauta e às vezes eu toco piano, que o meu primo leva lá pra 
casa (GFA, G4, p. 40). 

Bento: Às vezes eu me sinto assim... quando eu pego o violão do meu irmão... Ele... 
eu to aprendendo umas notas, né, tocando violão (GFA, G3, p. 29). 

Bento: Às vezes eu faço instrumentos, no chocalho, em vez de eu pegar dois potes 
de iogurte, pego uma caixa de [pastilha] Tic Tac, abro e boto arroz e fecho (GFA, 
G3, p. 32). 

Na turma observada, dois alunos também fazem aula de instrumento em escola de 

música: Lúcio estuda flauta doce e Fernando, violão; estes são os instrumentos que mais 

utilizam em suas atividades de composição musical na aula de música. A fala das crianças 
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revela que várias têm acesso a instrumentos musicais, ouvem música no computador, 

possuem seus próprios CDs, aparelhos de som, além de aparelhos MP3 ou MP4.  

Essas vivências e práticas musicais estão relacionadas aos valores e funções da 

música na vida das crianças, porque, como explica Campbell (2007), desde a infância as 

crianças pensam e dialogam com outros em relação à música, com influências mediadas pelos 

adultos e pares, como pais, colegas e irmãos. Segundo a autora, “Seus comportamentos e 

valores musicais, as funções que a música tem para elas e os processos pelos quais elas 

adquirem/aprendem e transmitem música para outros, refletem sua identidade pessoal e social 

junto à família, vizinhança e cultura de pares” (CAMPBELL, 2007, p. 881).  

O discurso das crianças também revela que elas não apenas falam sobre as músicas 

que escutam ou fazem, mas que entendem a música nas relações que estabelecem entre suas 

experiências musicais e situações do dia a dia, como brincar com bonecas, dançar, fazer a 

lição de casa, descansar ou dublar seus artistas preferidos. Os significados da música parecem 

estar sempre conectados à participação ativa das crianças no fazer musical. Como explica 

Small (1999b), os significados da música e sua função na vida humana não podem ser 

encontrados nas obras musicais por si mesmas, e sim na performance e na apreciação 

musicais das quais as pessoas participam, sem fazer distinção entre quem está tocando e o que 

outros participantes estão fazendo. Dessa forma, a música não é entendida como artefato, mas 

na relação das pessoas com a música e a maneira como a experienciam (STALHÅMMAR, 

2004). 

5.1.2 Relações sociais e características das crianças 

Os relatos das crianças revelam que a amizade e relações sociais nos grupos são 

determinantes para a qualidade das composições, sendo comentados eventos em que esses 

fatores interferiram nas suas produções em sala de aula. Essa questão é exposta por Marisa, 

quando explica o que é importante para uma composição ficar boa: 

Marisa: É [importante] todos gostarem da ideia. Todos os que estão no grupo 
gostarem da ideia, porque se só um gosta, só um vai fazer com vontade (GFB, G7, p. 
35). 
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Na análise da composição pentatônica do grupo 7 (vídeo 1152), a “falta de vontade” 

de Talita ao tocar foi um ponto destacado por Dante: “A Talita tava mais ali... [mais] 

esfregando o pauzinho no agogô do que batendo. Ela fez pouco na música, ficou sem graça...” 

(GFB, G2, p. 13). As crianças dos grupos 1 e 6, apesar de terem elogiado muito o arranjo do 

grupo, também se referem à participação de Talita: 

 
 
Marcela e Larissa: 100!!! 100, 1000... 
Viviane: Gostaram? 
Larissa: Amamos! 
Marcela: A melhor delas. 
Larissa: Elas foram bo... elas tiveram melodia, xilofone e metalofone.  
Marcela: E elas também tiveram bastante ritmo. 
Larissa: Ritmo. 
Marcela: Só que a Talita devia ter um pouco de... 
Larissa: Um pouco mais de entusiasmo, coitadinha, tava assim ó (ela imita a colega 
com falta de entusiasmo). 
Marcela: Larissa, tu lembra que ela não queria por causa das gurias? Ela queria tocar 
com o nosso grupo... (GFB, G6, p. 31-32). 

Natacha: Ela não tava com vontade, a Talita. 
Violeta: É que assim... eu sei porque ela não tava com vontade. É que a Marisa 
queria que ela fizesse com dois... com três... assim, um, dois, três, naquela hora de 
mudar. Aí ela não quis e saiu do grupo e não fez com vontade a música. 
Natacha: É, daí ela tinha saído por uns dias do grupo. 
Violeta: Por um dia (GFB, G1, p. 6). 

 

Vídeo 1: Apresentação da música pentatônica (grupo 7) 

                                                 
152 Instruções sobre a execução dos vídeos são fornecidas no Apêndice L. 
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Nesses dois grupos, as crianças explicam que Talita se desentendera com o grupo 

com o qual se apresentou, demonstrando compreensão para o fato de ela estar ali tão “sem 

entusiasmo”, “coitadinha” e “sem vontade”. No grupo focal com o grupo 7, do qual Talita 

participou, as relações de amizade e coleguismo foram discutidas pelas crianças, quando 

perguntei se elas tinham preferência em fazer os trabalhos com os amigos. 

 
 
Marisa: Os amigos... é, tanto faz, mas às vezes... 
Joana: É melhor. 
Marisa: É, melhor os amigos. 
Maiara: É. 
Viviane: Por quê? 
Marisa: Porque os amigos... a gente já conhece... mas têm alguns amigos que às 
vezes são chatos. 
Joana: De vez em quando tem que formar grupo novo também. 
Marisa: Eu tenho, quer dizer, eu não vou falar o nome da colega, mas eu tenho uma 
colega chata. 
Maiara: É aqui na aula? 
Marisa: É. 
Maiara: Eu também tenho. 
Viviane: Aí é difícil fazer um trabalho? 
Marisa: É terrível, entendeu, sempre ela incomoda, sempre aquela pessoa incomoda. 
Se eu dou uma ideia legal, todo mundo vai achar [legal] e ela não gosta.  
Viviane: Mas será que as músicas, as composições ficam melhores se o grupo se dá 
bem? Ou tanto faz? 
Marisa: Fica melhor. 
Joana e Maiara: Fica melhor... 
Marisa: Quando o grupo se dá bem. 
Joana: De vez em quando... não tem que ser sempre o mesmo grupo assim, de vez 
em quando, tem que ter um grupo novo. 
Marisa: Tipo o nosso grupo foi o único que se ofereceu para ter o Guido.  
Joana: É. 
[...] 
Marisa: Ele só não tem vontade de fazer... nenhum trabalho, ele não faz nada. 
Joana: Mas eu achei legal que ele fez no nosso (GFB, G7, p. 35-36). 

Nesse momento, Marisa e Maiara explicam que Talita não tinha gostado que Guido 

fora convidado para fazer parte do grupo, gerando desentendimentos internos que se 

refletiram na apresentação, segundo a análise dos colegas de outros grupos. É importante 

destacar que Marisa e Maiara decidiram acolher Guido em seu grupo, tendo em vista que ele 

havia sido rejeitado por outros grupos, pelo fato de nem sempre se engajar no trabalho como 

as crianças gostariam. Com essa decisão, o grupo, com exceção de Talita, priorizou o 

coleguismo à amizade e se alegraram porque Guido participou do grupo delas e, mais do que 

isso, colaborou na realização da composição. 
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O diálogo e a confiança para expor suas ideias ao grupo também são considerados 

fatores importantes pelas crianças, como mostram Maiara e Marisa quando explicam a 

maneira como fizeram a composição pentatônica:  

 
 
Maiara: A Marisa teve a ideia dela e mostrou pra mim. 
Marisa: Eu me abro bastante pras minhas amigas, daí eu, eu... não tenho problema 
de... Tá, eu tenho uma coisa na minha cabeça, daí eu posso falar, porque... não sei, 
eu não tenho vergonha... eu me abro bastante (GFB, G7, p. 40-41). 

As crianças também revelam que têm consciência de como as características dos 

colegas são importantes na realização das atividades. 

 
 
Davi: Elas são louquinhas, elas são louquinhas. Elas são malucas. 
Luciano: A Marcela quase não faz nada, por isso que é maluquinha. A Julieta... a 
Julieta só faz o que quer. E a Larissa inventa tudo. Por isso que é uma maluquinha, 
não deixa ninguém inventar nada (GFB, G3, p. 20, referindo-se à composição 
pentatônica do grupo 6). 

Sobre Julieta que, segundo Luciano, “só faz o que quer”, outro grupo comenta: 
 
 
Marisa: Não combinou muito a Julieta. 
Maiara: É... Tum tum tum... Assim! E... 
Marisa: A música era suave e depois do começo... tum tum tum. 
Maiara: Ela sempre tem ideias, mas essa ideia não foi muito legal (GFB, G7, p. 39). 

O próprio grupo também critica a execução de Julieta, dando a entender que não 

correspondeu ao que Larissa estabelecera para ela fazer: 

 
 
Larissa: Eu não gostei muito da parte da Julieta.  
Marcela: Ah, eu também, não ficou muito... 
Larissa: Dá pra gente ver a gente de novo? 
Viviane: Dá. Daí vocês analisam melhor. 
Assistimos o vídeo novamente. 
Larissa: Oh, ela tá mascando chiclete.  
Marcela: E ainda tava tocando quase na minha cara.  
Viviane: O que é que não ficou bom? 
Marcela e Larissa: A Julieta.  
Viviane: Qual o problema na parte que ela tocou? 
Marcela: Ela ficava assim, oh.  
[...] 
Larissa: Então ela fez uma coisa errada. Em vez de ela fazer assim (ela faz o toque 
“certo”), ela fez assim (ela faz o toque “errado”) (GFB, G6, p. 30-31). 
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Alguns alunos se destacam na aula de música, sendo bastante respeitados pelos 

colegas, como revelam os comentários deles a respeito de Luciano, sugerindo que ele faça 

uma participação solo na composição em grupo (vídeo 2) ou então um gran finale: 

 
 
Joana: Ele [Luciano] podia fazer sozinho, só ele, daí o grupo fazia todo mundo 
junto... 
Viviane: E o que vocês acharam dessa ideia? 
Maiara: Eu achei bem boa, só que eles podiam colocar mais alguma coisa, né?  
Joana: É porque o Luciano... 
Marisa: É, fazer o Luciano fazer o gran finale (GFB, G7, p. 37). 

 

Vídeo 2: Apresentação da música pentatônica (grupo 4) 

No próprio grupo do qual Luciano participou, um colega comenta:  

 
 
Davi: O Gaspar ficou de... de queixo caído. 
Luciano: Por que? 
Davi: Porque tu tava fazendo daquele jeito. Ele achou que tu não ias te lembrar 
(GFB, G4, p. 17). 

Nesse comentário, Davi se referia à melodia pentatônica elaborada por Luciano e 

apresentada individualmente (Grupo 3) e depois como parte da composição do grupo 4, fato 

que é comentado com admiração pelo grupo 5: 
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Lúcio: Eu gostei. 
Fernando: Eu também gostei. 
Viviane: Gostaram? Por quê? 
Jonas: Porque era o Luciano sozinho. 
Fernando: Ele saiu do grupo. 
Lúcio: Não, foi do outro que ele saiu. Eles começaram a avacalhar e ele saiu do 
grupo. 
Fernando: Ele criou uma [música] sozinho e ainda fez com o outro grupo. 
Lúcio: Eu gostei, não gostei do [trabalho do] grupo [grupo 4] (GFB, G5, p. 22). 

Nessa composição, Luciano se separou do grupo e na aula seguinte voltou a trabalhar 

com eles e, apesar dos desentendimentos iniciais, participou ativamente da atividade. Por sua 

liderança e status perante os colegas, talvez alguns colegas se sintam inibidos em expor suas 

ideias no grupo, como se infere da fala de Bento: 

Eu pensei assim de uma maneira, que eu não quis dizer. Por exemplo, o Luciano 
toca comigo, o Davi toca e depois o Ariel. E depois a gente misturava eu com o 
Ariel, e depois o Luciano com o Davi (Bento, GFB, G4, p. 18). 

A fala de Bento chama a atenção para a complexidade das relações sociais entre as 

crianças, as quais podem ser determinantes na condução dos trabalhos de composição nos 

grupos. Sobre isso, Gromko (2003) observa que o processo de composição em grupos revela 

os estilos sociais das crianças, que desempenham múltiplos papéis em sala de aula, como 

compositoras, executantes e audiência crítica. A pesquisa de Mellor (2000), por outro lado, 

salienta que fatores subjetivos e extramusicais participam da construção de sistemas de 

valores e julgamento dos trabalhos em classe, exigindo que o professor esteja atento e seja 

sensível a essas questões na condução das atividades, permitindo que os alunos sintam 

confiança para expressar suas ideias em sala de aula.  

Observa-se também que os comentários dos alunos não se restringem às 

características individuais dos colegas, mas se estendem às funções que eles assumem e como 

são vistos no grupo e por si próprios. Dessa maneira, elas focam a pessoa, mas de uma 

perspectiva social, caracterizando a construção da identidade das crianças no grupo enquanto 

negociam suas participações nas atividades de composição. Segundo Wenger (2008), essa é 

uma das dimensões que caracteriza uma comunidade de prática, quando cada ato de 

participação reflete constituição mútua entre o individual e o coletivo.  

O conceito de identidade serve como um pivô entre o individual e o social, de 
maneira que cada um pode falar de si em relação ao outro. Dessa forma, a dicotomia 
simplista individual-social é anulada, à medida que não se faz mais a distinção. A 
perspectiva resultante não é individualista e nem abstratamente institucional ou 
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social. Ela faz justiça à experiência vivida da identidade quando reconhece seu 
caráter social – ela é o social, o cultural, o histórico com a face humana. (WENGER, 
2008, p. 145, tradução minha). 

Sob essa óptica, infere-se que as crianças constroem a sua identidade através da 

participação nas atividades de composição musical em grupo, à medida que a prática entalha 

uma negociação de maneiras de ser no contexto da comunidade (WENGER, 2008), isto é, do 

grupo em sala de aula.  

5.1.3 A relação das crianças com a aula de música 

É também muito importante analisar a relação que as crianças estabelecem com a 

aula de música, por ser fundamental para engajar seus interesses e motivá-las para as 

atividades propostas em classe. Nessas reflexões sobre a aula de música, em diversos 

momentos as crianças manifestam sua opinião sobre o trabalho.  

 
 
Viviane: E o que vocês podem me dizer sobre a aula de música? Aqui da escola? 
Maiara: Demais. Demais. 
Violeta: Eu acho bem bom. 
Marisa: Legal. 
Gaspar: Legal. 
Viviane: Por quê? 
Marisa: A professora faz várias atividades legais. 
Viviane: Quais? 
Gaspar: A gente toca instrumentos. 
Marisa: Eu adoro tocar metalofone e xilofone. 
Maiara: Eu também. 
Violeta. Eu também. 
Gaspar: Eu gosto que ela dá desafios pra gente fazer. 
Marisa: É. 
Viviane: Que tipos de desafios? 
Gaspar: Inventar música. 
Marisa: É... no último trabalho a gente... 
Violeta: Teve que compor. 
Marisa: Foi um desafio. A escala pentatônica tinha um desafio, porque tinha que 
compor uma música. 
Maiara: Até a nossa... 
Marisa: Com dó, com ré... com fá, com sol e com lá (GFA, G4, p. 44). 

Nesse diálogo, o grupo revela que as atividades são estimulantes e desafiadoras, que 

eles adoram tocar instrumentos e citam como exemplo a atividade de inventar músicas 

pentatônicas. Esses aspectos são valorizados também por outros grupos: 
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Viviane: O que vocês acham da aula? 
Joana: Ótimo. A gente aprende várias músicas. 
Davi: A professora Madalena, eu adoro ela. 
Bento: Eu também acho que a Madalena é uma professora muito boa, pra gente 
aprender a tocar música, a tocar instrumentos, qualquer instrumento que for... tá 
bom. Não importa o instrumento, é só pegar o instrumento e tocar. 
Joana: É, antes eu não sabia tocar nada de música. Agora eu sei tocar, antes eu não 
sabia tocar nenhum instrumento. 
[...]  
Viviane: Quais atividades que vocês mais gostam? 
Bento: Xilofone. 
Davi: Metalofone. 
Joana: Eu gostei muito da Zabelinha, porque eu aprendi a tocar bem direitinho o 
metalofone.  
Davi: Eu gostei muito da Zabelinha. 
Bento: Na verdade, as músicas que a gente toca, pra mim, são todas boas. Não 
importa qual música, eu toco (GFA, G3, p. 29). 

Esse grupo também fala sobre o prazer em aprender a tocar instrumentos, 

acrescentando que consideram significativo tocar músicas do repertório trabalhado em aula, 

citando a canção Zabelinha. Outra questão, trazida por Davi, é a relação afetiva e admiração 

pela professora Madalena, que Bento define como “uma professora muito boa”. Também 

falando sobre a aula de música, o grupo 5 comenta:  

 
 
Julieta: Ah, eu acho bem legal e divertido. 
Dalila: Eu acho interessante. 
Larissa: Eu acho também interessante, eu acho legal. Ah, mas eu também gosto 
quando a profe ajuda a gente, quando a gente não tá entendendo alguma coisa, 
quando a gente esquece. 
Dalila: Quando a gente não sabe fazer a nota de uma música. 
Larissa: É... às vezes a profe escreve aquelas coisas no quadro, a gente não entende 
quais são (referindo-se à escrita convencional de partituras). (GFA, G5, p. 61). 

As falas de Larissa e Dalila mostram como consideram importante que a professora 

acompanhe e ofereça um suporte às suas atividades em sala de aula. Esse é, segundo Jeffrey e 

Woods (2009), um elemento fundamental na aprendizagem criativa: que os alunos se sintam 

capazes de atuar de forma independente, ao mesmo tempo que apreciam o respaldo do 

professor no decorrer do processo de aprendizagem.   

Dos relatos das crianças se infere como as relações sociais que elas estabelecem nos 

grupos, incluindo amizade e coleguismo, são importantes. Esses dados se aproximam das 

conclusões de Burnard (2004c) a respeito da visão das crianças sobre a aprendizagem, 

observando que para elas os aspectos mais importantes da aprendizagem se referem a 

participação e engajamento nas atividades, bem como a ideia de que a aprendizagem está 
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relacionada à percepção delas sobre a participação social na colaboração com os colegas, 

ajudando-os na realização dos trabalhos. As crianças também demonstram compreensão sobre 

como as relações entre elas interferem na realização das composições em grupo, e seus relatos 

mostram o interesse pelas atividades realizadas em aula.  

O fazer musical das crianças, como apontou Burnard (2006b), está conectado às 

práticas musicais a que elas têm acesso, interconectando os “mundos musicais”153

5.2 As ideias de música reveladas pelas crianças 

 pelos quais 

elas circulam. É importante conhecer como as vivências musicais das crianças fora da escola, 

a maneira como interagem com os colegas e o interesse pelas aulas se articulam e se 

manifestam na construção das suas formas de fazer e pensar música, isto é, suas ideias de 

música, como será analisado a seguir.  

Compreender a criatividade no ambiente da aula de música na escola sob a 

perspectiva de sistemas implica discutir e conceitualizar como se configura o domínio musical 

na sala de aula. Considerando que as crianças estão em um processo de aprendizagem 

musical, isto é, não são especialistas na área de conhecimento, pergunto: quais ideias de 

música circulam na sala de aula, na perspectiva das crianças?   

Através da observação das aulas e dos grupos focais com as crianças, foi possível 

conhecer algumas das suas ideias de música, as quais orientam a realização das atividades de 

composição, descritas a seguir. A primeira delas está relacionada mais diretamente às suas 

experiências com música no ambiente familiar e através da televisão, quando revelam a 

principal função da música para elas: uma atividade social, para fazer com e para outras 

pessoas. A segunda ideia de música destacada nesta pesquisa refere-se à maneira como 

acreditam que as composições em sala de aula devem ser construídas: ser bem “planejadas” 

entre os colegas. A terceira é relativa a outro critério de análise que se revelou importante na 

análise que as crianças fazem dos trabalhos, a participação e interação das crianças nas 

composições musicais. E a quarta ideia de música trata da maneira como as crianças 

percebem a relação entre composição e execução musicais, atividades que elas consideram 

indissociáveis.  

                                                 
153 Ibid. 
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Essas ideias de música são construídas intersubjetivamente entre as crianças e a 

professora, contemplando a interação entre aqueles que participam da sua construção. Dessa 

forma, as ideias de música expostas a seguir não representam o resultado de uma simples 

soma das ideias de música de cada sujeito, porque, como explica Martinazzo (2005), resultam 

do entendimento construído intersubjetivamente entre eles. Segundo o autor, esse 

entendimento resulta sempre de um processo em que vão sendo construídos consensos 

provisórios que garantem a continuidade do processo de entendimento (MARTINAZZO, 

2005, p. 202).  

5.2.1. Música se faz com e para outras pessoas 

Mostrar uma música pra pessoa, não importa se tem palco, não importa o lugar... o 
que importa é cantar pra pessoa (Bento, GFA, p. 31). 

A compreensão dos alunos sobre as funções da música estão conectadas às práticas 

musicais que vivenciam socialmente, principalmente influência da família e da mídia, em 

especial, a televisão. Falando sobre os motivos que elas pensam que levam as pessoas a 

fazerem música, as crianças manifestam que “querem ser famosas”, “porque querem que 

outras pessoas gostem da música que ela inventou”, têm “vontade de tocar música para muitas 

pessoas”, “pra alegrar as pessoas”, “pra ter dinheiro e fama”. Falam também sobre o conteúdo 

da letra, como uma mensagem que os músicos querem dar às pessoas. Música é entendida 

como comunicação, como uma prática que as pessoas fazem juntas, ou para outras pessoas. 

Quando questionadas sobre os motivos de se fazer música, respondem também que as pessoas 

inventam músicas para que outras pessoas gostem, que querem tocar para alguém ouvir ou 

que as pessoas inventam música para as pessoas verem. Para as crianças, tal como argumenta 

Small (1999b), não é verdade que a performance toma lugar para apresentar uma obra musical 

– as obras existem para dar aos músicos algo para tocar. Nesse sentido, a performance é 

central para a experiência musical, porque o significado da música e sua função na vida 

humana não está nas obras musicais em si mesmas, porém na performance e na apreciação, no 

encontro entre as pessoas, quando os significados da música são gerados. 

As crianças também “fazem de conta” que são músicos e seus relatos mostram que, 

para elas, música se faz para os outros e com outras pessoas, para apresentar, agradar o 
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público, fazer sucesso. Essas concepções sobre os valores da música estão presentes também 

em sala de aula e se manifestam principalmente quando as crianças falam sobre os momentos 

de apresentação dos trabalhos e sobre os significados da composição para elas. Essas 

representações, fortemente veiculadas nos meios de comunicação, participam da construção 

das suas ideias de música e influenciam todas as suas práticas musicais, porque elas fazem 

suas músicas, apresentam aos colegas e participam também do processo de crítica musical, 

um conjunto de atividades que representa práticas musicais socialmente legitimadas para elas.  

Nos momentos de apresentação das suas composições, as crianças também 

relacionam essa prática com a atividade musical profissional. Quando compõe música nas 

aulas, Joana revela: “eu me sinto como se fosse uma cantora” (GFA, p. 29) e que quando se 

apresenta em aula “parece que a gente é uma banda”154

                                                 
154 Ibid., p. 33. 

. Bento fala, entusiasmado: “bah, eu 

me senti, assim, o cantor da Zabelinha!” (GFA, p. 36). A maneira como essa atividade é 

conduzida em aula pela professora também contribui para esse sentimento das crianças, que 

explicam: 

 
 
Joana: A professora... Ela... Os que estão assim no palco, ela acende a luz do palco e 
na plateia assim, fica escuro, daí parece, dá..... 
Bento: Tu sabia que parece um palco mesmo? 
Joana: É, parece. A gente inventa daí.. a gente sabe usar isso que a gente fez... e 
também, a gente se sente... um cantor.  
Maiara: A gente apresenta pra um monte de pessoas, assim... adultas, e pensa que a 
gente já tá... já é... 
Marisa: Profissional.  
Maiara: É, e dançamos e cantamos daí. (GFB, G7, p. 41) 

Falando sobre a importância de apresentar seus trabalhos e a relação desse momento 

com as referências musicais dos grupos vistos na TV, um grupo discute, falando sobre as suas 

apresentações em aula:  

 
 
Marisa: A gente tem uma noção como, praticamente uma noção de como é um 
show, como se fosse um músico. 
Gaspar: Talvez se inspirar neles. 
Violeta: É, pra... já ter umas ideias. É o High School Musical (GFA, G4, p. 45). 

Larissa: Eu tenho que perder essa mania de ter vergonha, porque quando eu crescer 
eu quero ser cantora, eu vou ter que cantar pra um monte, pra muita gente (GFA, 
G5, p. 69). 
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Na mesma direção, Natacha (GFB, p. 3) expõe o desejo de mostrar seu trabalho para 

um grande público quando conclui, entusiasmada: “Eu queria aparecer na TV fazendo essas 

coisas”. Assim, ela resume o seu desejo de fazer sucesso, o qual é representado, para ela, em 

“aparecer na TV”. Nessa perspectiva de que música se faz em grupo, as crianças dão 

evidências de que a atividade musical solitária parece não fazer muito sentido para a maioria 

delas. Esse ponto de vista fica mais claro quando elas analisam o trabalho individual de 

Luciano com a escala pentatônica (vídeo 3): 
 
 
Violeta: Essa é bem curtinha, eu não achei muito legal. 
Natacha: É que ficou só de um. 
Violeta: De um é sem graça, mas de dois é legal (GFB, G1, p. 4).  

 

Vídeo 3: Apresentação da música pentatônica (grupo 3 - individual) 

Na análise de outro grupo sobre a composição de Luciano, Larissa também comenta: 

“ai, eu não gostei muito, que foi só ele!”, acrescentando que em grupo fica melhor porque 

“aparece mais os sons e dá mais ritmo pra música” (GFB, G6, p. 28).  

Joana: Eu acho... que tem que fazer junto assim, um faz uma parte e o outro... 
porque, não pode ser só um (GFB, G7, p. 35). 
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Essa concepção não é consenso entre as crianças, pois um grupo elogiou o trabalho 

individual de Luciano, como apresentado acima155

Refletindo sobre as práticas musicais colaborativas de crianças, Young (2008) 

observa que o seu fazer musical emerge da própria intenção de fazer música juntos, mais do 

que da intenção de fazer uma “peça de música”. Sobre isso, a autora comenta que “A 

educação musical, tradicionalmente, serve às convenções da Arte musical ocidental, que mais 

frequentemente prioriza a aquisição de habilidades formais, ‘cerebrais’, em atividades 

musicais individualizadas, em vez de valorizar as dimensões sociais do fazer musical”

. Ou ainda, como analisa Joana, que 

comenta, logo após a audição: “[é] a primeira vez que eu gosto só com um” (GFB, G7, p. 36). 

De qualquer forma, pode-se perceber que a concepção de que música se faz em grupo está 

relacionada às vivências musicais das crianças como um todo, que parecem não incluir de 

forma significativa práticas musicais solo, reafirmando a ideia de que música é uma prática 

para ser vivida coletivamente.  

156. 

Nesta pesquisa, as perspectivas das crianças sobre o processo de fazer música e as funções 

desse fazer musical para elas parecem confirmar as observações de Young157, podendo-se 

acrescentar que as crianças, além de enfatizar as dimensões sociais no processo de 

composição, valorizam essa dimensão também nos momentos de apresentação e de análise 

dos trabalhos, dando continuidade ao processo colaborativo de aprendizagem musical. 

Segundo Stalhåmmar (2004), usualmente as teorias estéticas veem o produto por si mesmo, 

independente do artista, mas “Separar arte do contexto humano e colocá-la num pedestal com 

um rótulo identificando, por exemplo, estilo, gênero ou avaliação crítica, pode criar um efeito 

alienante em muitas pessoas”158

5.2.2 A música precisa ser bem “planejada” 

. 

Outra questão abordada nos grupos focais, quando analisavam a sua produção e a dos 

colegas, foi o que as crianças consideram necessário “para que uma música fique boa”. 

Questão difícil para elas explicarem, mas suas falas dão alguns indícios: elas reiteradamente 
                                                 
155 Ver p. 133. 
156 Ibid., p. 9. 
157 Ibid. 
158 Ibid., p. 13. 
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dizem que a música “tem que ter ritmo”, que os “instrumentos precisam combinar”, “ter uma 

boa letra” e “ter voz boa”.  

Ouvindo as composições dos colegas, as crianças revelam alguns critérios que 

orientam as suas ideias de música. Por exemplo: “uma música só repete, no máximo, duas 

vezes”. Um bom trabalho, para elas, é quando tem uma estrutura “bem planejada”, isto é, cada 

um tem a sua vez de tocar, seguindo certa ordem lógica. É o caso de uma análise em que as 

crianças discutem sobre o arranjo do grupo 3 para Zabelinha (vídeo 4):  

 
 
Dante: Tá muito boa. 
Natacha: O ritmo tá muito legal. 
Dante: Sim, porque daí era o metalofone, o xilofone, o metalofone, o xilofone. Se 
fosse por número, seria 1, 2, 1, 2. 
Luciano: Dois metalofones, dois xilofones (GFA, G1, p. 9). 

 

Vídeo 4: Apresentação da Zabelinha (grupo 3) 

Na análise de dois outros grupos, os elementos observados são semelhantes: 
 
 
Graça: Eu gostei. 
Fernando: Eu gostei da ordem que eles fizeram. 
Graça: É, era assim... eram os metalofones, depois os xilofones. 
Fernando: Primeiro eles cantaram a letra, depois eles cantaram as notas. 
Luciano: Eu gostei que era primeiro metalofone, depois o xilofone e os metalofones 
e depois os xilofones. 
Fernando: Primeiro eles tocavam as letras, depois as notas, e depois fazia sem... 
(GFA, G2, p. 22, referindo-se ao arranjo da Zabelinha do grupo 3). 
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Rebeca: Tipo, o Davi começava, o Ariel parava, a Joana começava... não,  o Bento 
começava e o Ariel  acabava. A Joana começava e algum outro acabava.  
Julieta: E no fim os dois metalofones e os xilofones tocaram juntos (GFA, G5, p. 67, 
referindo-se ao arranjo da Zabelinha do grupo 3). 

Esse arranjo agradou a grande maioria das crianças e suas falas indicam que o 

principal critério foi a clareza com que a participação de cada integrante do grupo foi 

combinada, cada um com seu momento para tocar, as partes bem definidas. A sugestão de 

Natacha para o trabalho segue na mesma direção, de mais uma possibilidade de combinação 

entre as partes que cada um executava: “Na segunda vez poderia ser todos de novo, não só os 

dois” (GFA, G1, p. 9). 

Para as crianças, compor parece uma atividade de exploração de formas de combinar 

ideias musicais, como mostra a explicação do grupo 4 sobre a maneira de fazê-lo:  

 
 
Violeta: Eles pegam um monte de palavras assim, como se fosse uma atividade... e 
encaixam uma em cada uma assim, e vão encaixando até a música ficar perfeita. 
[...] 
Violeta: É tipo aqueles quebra-cabeças. 
Marisa: Não, é tipo aqueles cubinhos assim, daí tu tens que montar as cores bem... 
(GFA, G4, p. 43).  

Essa maneira de pensar o processo de composição musical – como um quebra-

cabeças, também é identificada por Burnard (2006c), quando analisa as perspectivas das 

crianças sobre os próprios trabalhos. O critério de que uma música precisa ser “bem 

combinada”, ou “bem planejada” surge muitas vezes nos grupos focais quando são analisadas 

as composições produzidas em aula, reforçando essa ideia (vídeo 5). 

Joana: Eu gostei dessa música. Assim... eles fizeram bem planejado, um fazia uma 
parte assim, junto com outra (GFA, G3, p. 36, referindo-se ao arranjo da Zabelinha 
do grupo 4).  

Marisa: Tava bem legal, tava bem legal... 
Maiara: Ah, eu achei legal e bem planejado. 
Joana: Bem planejado. 
Maiara: Muito planejado... 
Viviane: Vocês acham importante ser bem planejado? 
Todos: Eu acho. 
Maiara: Muito importante. 
Viviane: Por quê? 
Maiara: Porque... Ai, se tá mal planejado sai mal na hora de apresentar (GFB, G7, p. 
34, referindo-se à composição pentatônica do grupo 2). 
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Vídeo 5: Apresentação da Zabelinha (grupo 4) 

Nessas análises, percebe-se que o planejamento e a simetria entre as partes de cada 

executante é um critério central para as crianças, refletindo a concepção delas de como a 

música deve ser, que orienta tanto a produção dos próprios trabalhos, como também as 

críticas que elas fazem dos alheios. Segundo as observações de Brito (2007, p. 185), é 

frequente, nas produções das crianças em que elas utilizam instrumentos musicais, um 

processo de realização musical atrelado à concentração para escutar, buscando reter na 

memória ideias e motivos musicais, resultando em composições que se identificam com os 

modelos musicais da cultura. Subjacente a essa ideia, parece estar outro critério importante 

para as crianças: a maneira como o grupo realizou a composição, incluindo o entrosamento 

entre os colegas e o engajamento do grupo durante a realização do trabalho. 

5.2.3 A participação e o engajamento na composição  

Critérios que poderiam ser considerados extramusicais na perspectiva dos adultos são 

considerados intrínsecos para as crianças, que atribuem grande importância à qualidade da 

interação do grupo quando falam sobre os trabalhos realizados em aula. As crianças ficam 

atentas à participação que cada integrante teve no trabalho, observando quem tocou, quem não 
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tocou, quem tocou muito pouco, se algum integrante colaborou ou não com o grupo. Esses 

aspectos são recorrentes na análise de diferentes trabalhos dos colegas.  

 
 
Fernando: A Rebeca só toca duas notas. 
Jonas: É, ela só toca duas notas. 
Lúcio: Não é duas notas... 
[...] 
Fernando: A Julieta fez mais alguma coisa? 
Jonas: Não, ela disse que não tinha preparado. 
Lúcio: Daí ficou só assim... 
Jonas: Só olhando. 
Graça: Ela tava assim com a baqueta, só fazendo que tava tocando. 
[...] 
Talita: Não gostei muito. 
Graça: Mais ou menos (GFA, G2, p. 24, referindo-se à composição pentatônica do 
grupo 6)159

Marisa: Ela sabia, acho que só essa parte... sei lá (GFA, G4, p. 51, referindo-se ao 
arranjo da Zabelinha do grupo 5

. 
 
Lúcio: Eles nem tinham combinado. O Ramiro fez na hora e o Luciano fez igual 
(GFA, G2, p. 20, analisando o arranjo do grupo 1). 
 
Talita: Eu não ouvi quando o Lúcio tocou (GFA, G2, p. 19, referindo-se ao arranjo 
da Zabelinha do grupo 2). 
 
Maiara: É boa, só que... só ficou estranho que a Julieta não tocou. 
Marisa: O grupo é de quatro, só duas tocaram.  
Maiara: Na realidade a Rebeca tocou. 
Violeta: Não... Ela só fez assim... um dois, deu. 

160

Young (2003) defende que o produto musical das crianças não pode ser separado do 

contexto da produção, do momento do fazer musical, sendo necessário considerar que, na 

perspectiva das crianças, processo e produto formam um mesmo conjunto. Nesse sentido, 

pode-se entender que quando as crianças analisam os trabalhos dos colegas, elas atentam não 

apenas para o resultado final apresentado pelo grupo, mas procuram também compreender 

como aquele grupo trabalhou, se houve entrosamento e colaboração entre eles. Na perspectiva 

das crianças, esse critério não é secundário, mas elemento fundamental nas suas análises e 

). 

Segundo Burnard (2004c), a percepção das crianças sobre a própria aprendizagem 

difere consideravelmente da percepção dos adultos, porque, para elas, a aprendizagem ocorre 

na interação, nos processos sociais dos grupos e quando elas podem tomar suas próprias 

decisões. Vale ressaltar que essas questões não ficam evidentes quando se observa as crianças 

compondo, mas quando elas falam sobre o que pensam das suas experiências em sala de aula, 

como foi oportunizado nas aulas e nos grupos focais. 

                                                 
159 Ver vídeo 11. 
160 Ver vídeo 14. 
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considerações. Para as crianças, as composições musicais produzidas em sala de aula são 

analisadas à luz de um conjunto de critérios que incluem, como propõe Small (1999b) 

compreender os significados gerados por práticas musicais que acontecem em determinado 

momento e lugar, com pessoas específicas, ao invés de analisar isoladamente os significados 

de um produto musical. Segundo o autor, participar do ato de musicar (musicking)161 traz à 

experiência um conjunto de interações, e é nessas interações que residem os significados de 

musicar, de forma que as pessoas não somente aprendem sobre essas relações, mas as 

vivenciam em toda a sua complexidade. 162

                                                 
161 Small (1999a) argumenta que a natureza básica da música não é encontrada em objetos, obras musicais, mas 
na ação, em algo que as pessoas fazem - uma ação. Com o objetivo de expressar a ação de fazer música e de 
participar de uma performance musical, Small (1999b) criou o conceito de musicar (musicking). Segundo o 
autor, “To music is to take part, in any capacity, in a musical performance.” (p. 12, grifo do autor). 
162 Small (1999b) acredita que os sentidos encontrados em uma performance musical são revelados nas relações 
entre as pessoas que nela estão envolvidas. O autor argumenta que as pessoas envolvidas em uma performance 
musical estão, essencialmente, celebrando as relações que estabelecem entre si e que a qualidade da performance 
será determinada pela qualidade das interações geradas quando ela acontece. 

 

Essa preocupação das crianças, revelada na análise das suas composições sobre como 

foi o processo daquele grupo, também pode ser relacionada às suas concepções de música 

como uma prática que se faz com e para as outras pessoas, quando o momento de estar 

fazendo música – musicando, como diz Small (1999b) – com os colegas é considerado mais 

importante do que o resultado final. Segundo Kanellopoulos (1999), as crianças não fazem 

música a partir de um conceito de “obra de arte”, isto é, entendendo o produto final como um 

objeto. Diferentemente da tradição musical que analisa músicas como “obras de arte”, as 

crianças consideram as suas composições segundo seus conceitos sobre a natureza social e 

interativa do fazer musical, valor mais importante do que as habilidades ou técnicas utilizadas 

nas composições. Sobre isso, Sawyer (2008, p. 57) acrescenta que nas atividades 

colaborativas as crianças aprendem mais do que mecanismos da música: desenvolvem 

habilidades de interação, aprendem como ouvir e responder apropriadamente, a colaborar e a 

se comunicar em contextos sociais. Stalhåmmar (2004) analisa que uma peça de música não 

só reflete a pessoa ou o ambiente que a produziu: ela também cria e forma identidades. Esse 

processo inclui a negociação de identidades através da participação nas práticas musicais, 

experiência que, segundo Wenger (2008) “[...] é uma maneira de estar no mundo”. 

Dessa perspectiva, as escolas ganham relevância não somente pelo conteúdo do seu 
ensino - a maior parte do qual pode ser adquirido de maneira eficaz em outras 
circunstâncias - mas pelas experiências de identidade nas quais os estudantes podem 
se engajar enquanto estão na escola (WENGER, 2008, p. 268, tradução minha). 
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As falas das crianças revelam o valor que elas atribuem ao engajamento que todo o 

grupo deve ter durante o processo de composição, para que “todos do grupo gostem da ideia” 

e participem “com vontade” (Marisa, GFB, G7, p. 35), participando da atividade de forma 

prazerosa. Segundo Jeffrey e Woods (2009), o discernimento sobre o valor de boas relações 

sociais para a aprendizagem efetiva emerge da aprendizagem criativa, porque “Você aprende 

novas coisas sobre outras pessoas e sobre você mesmo” (p. 77, tradução minha). A concepção 

de que o grupo precisa ter qualidade na interação e engajamento no trabalho se reflete também 

na maneira como as crianças entendem a relação entre compor e tocar, conduzindo a uma 

outra ideia de música, exposta a seguir. 

5.2.4 A indissociabilidade entre compor e tocar 

Na área de educação musical, autores como Barret (2003), Burnard (2000b), Glover 

(2000) e Maffioletti (2004) concordam que através da composição musical é possível ter 

acesso ao pensamento musical da criança e entender o mecanismo do seu pensar musical. 

Nesse sentido, compor e tocar a composição são duas atividades diferentes – na composição a 

criança mostra como pensa musicalmente; na execução de suas peças ficam mais evidentes as 

habilidades de tocar o instrumento, da realização musical propriamente dita. Entretanto, na 

perspectiva das crianças, essas duas atividades parecem ser entendidas como indissociáveis. 

Composição “boa”, para elas, é aquela que está bem ensaiada, que o grupo não erra na hora de 

apresentar. Como resume Dante: “Sem ensaio não sai a música” (GFB, p. 14). O Grupo 6, 

comentando a apresentação do trabalho solo de Luciano163

Analisando características da interação musical em jogos cantados no contexto 

informal de parques e praças, Marsh (1995, 2008) considera evidente que os processos 

, também discute a questão da 

qualidade da execução musical:  

 
 
Larissa: Zero vírgula um. 
Marcela: Não, um. 
Larissa: Um. Olha como ele tocou. 
Marcela: Ele não tocou bem. 
Larissa: [...] O som do xilofone não ficou legal (GFB, G6, p. 27). 

                                                 
163 Ver vídeo 3. 
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composicionais das crianças são influenciados pela sua colaboração interativa. A autora 

observa que as composições são reguladas através de um ciclo interdependente de 

composição e performance em grupo, em um processo cíclico de execução e criação 

relacionado à tradição da transmissão oral das músicas. Esta parece ser a prática do grupo 3, 

que explica seu trabalho de composição como um processo em que elas vão tocando, ouvindo, 

avaliando e ensaiando, até que a composição se estabiliza e ganha o contorno final.  

 
 
Bento: Quando a gente começa... 
Joana: A gostar da música assim... 
Bento: A gostar da música, começa a imitar o ritmo... daí... pra mim, é.... tocar, tocar 
de novo pra ensaiar, né. E depois ensaiar todo mundo junto pra ver se tá certo. 
Joana: É, quando a gente faz uma música a gente tem que ir fazendo assim, até que 
sai uma coisa assim, e... Daí se tu gosta, bota [na composição]. Se não, tu vai 
fazendo a música até o final e se tu gostar de tudo, daí tu deixa assim mesmo. E a 
gente vai ensaiar. (GFA, G3, p. 33). 

Nesse relato do processo do grupo observa-se que a composição é produzida num 

processo de exploração e improvisação no grupo, que vai construindo a música em conjunto. 

Como explica Sawyer (2006), a criatividade em grupo normalmente inclui os processos de 

improvisação, colaboração e fenômenos emergentes. Dessa forma, a composição emerge a 

partir do encontro do grupo e resulta da dinâmica de interação entre os participantes, fazendo 

emergir a performance coletiva. Essa maneira de pensar a composição também se parece com 

os pensamentos de crianças pesquisadas por Burnard (2006c), quando elas descrevem a 

composição como um processo circular de experimentação, revisão, confirmação e nova 

revisão de ideias. 

À primeira vista, poder-se-ia pensar que há uma contradição entre o que foi discutido 

logo acima, de que as crianças não separam o produto do processo de fazer música, com essa 

exigência de que o grupo não pode “errar”; porém, analisando as discussões das crianças 

sobre o processo de composição, observa-se que elas se preocupam em compor uma música 

que o grupo consiga executar. Dessa forma, a qualidade do produto apresentado pode ser 

entendida como um resultado desse processo, isto é, se a apresentação não ficou boa, quer 

dizer que houve problemas de comunicação e negociação no grupo ao elaborar o próprio 

trabalho. Sobre isso, vale destacar que a aprendizagem musical das crianças nesse processo 

supera a aprendizagem de habilidades e conceitos musicais, incluindo também aprendizagens 

sobre os próprios processos colaborativos. Segundo Sawyer (2008), quando imersas no fazer 

musical em grupo, as crianças compreendem melhor a essência comunicativa da música, 
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aprendizagem esta que se observa na explicação de dois grupos sobre o próprio processo de 

composição na atividade com a escala pentatônica. 

 
 
Natacha: Eu que tive... eu e a Gabriela que tivemos a ideia. É que antes nós três 
íamos fazer isso no final. 
Violeta: É, mas não ficou muito bom, né. 
Graça: Ficou difícil. 
Viviane: Não deu certo? 
Violeta: (faz com a cabeça que não) 
Viviane: Por que não dava certo? 
Violeta: Ai, porque ficava muito confuso. 
Natacha: É, e às vezes algumas se esqueciam. 
Violeta: É.  
Viviane: Não conseguiam fazer juntas? 
Violeta: É, daí ficou melhor assim (GFB, G1, p. 2). 
 
 
Fernando: O Lúcio primeiro pegou a flauta. 
Lúcio: Depois eu troquei porque não combinava. 
Fernando: É. Não que não combinasse, tu que não conseguia tocar.  
Lúcio: Era difícil (GFB, G5, p. 23). 

Nessas falas das crianças observa-se que elas vão adaptando as composições segundo 

as habilidades de execução dos colegas, revisando aquelas ideias que o grupo não consegue 

executar. Dessa maneira, a atividade de composição em grupo permite a participação em 

diferentes níveis de dificuldade quanto à execução instrumental. Para Sawyer (2008, p. 57), 

essa característica do fazer musical colaborativo proporciona que cada aluno participe de 

maneira significativa em seu nível, impulsionando as crianças em direção a uma crescente 

apropriação, mestria e participação central na atividade musical. Como explicam Jeffrey e 

Woods (2009), na aprendizagem criativa a aquisição de habilidades técnicas é importante para 

os alunos porque eles as desenvolvem enquanto as utilizam para desenvolver seus projetos. 

Segundo os autores, isso encoraja a experimentação das crianças, visando à perfeição e ao 

domínio das habilidades requeridas em seus projetos criativos, em um processo que as 

mantêm motivadas para continuar a desenvolver suas habilidades.   

Discutindo a composição de crianças e jovens, Martin (2005) questiona a pertinência 

do conceito de composição de música de concerto em que o compositor compõe para que o 

performer toque a música. Para esse autor, as crianças tocam antes, durante e depois da 

composição, não se aplicando esse conceito tradicional de composição. O autor observa ainda 

que, em outras tradições musicais, a composição também é pensada de outras formas, como, 

por exemplo, quando músicos de rock tocam e gravam suas músicas durante o processo de 

concepção da obra. Dessa forma, a gravação fornece um feedback para reflexão crítica da 
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música, que é construída através de gravações em vários canais e sempre pode ser modificada 

através de uma nova mixagem. Esse processo de “ida e volta” entre compor e tocar também é 

relatado pelas crianças: 

 
 
Viviane: Me contem como é que vocês fizeram pra inventar essa música. 
Ramiro: A gente... 
Dante: Inventou as nossas ideias, né.  
Ramiro: É eu tive uma ideia... de... Eu tive uma ideia de a gente tocar com... uma 
vez assim... (Ele sinaliza com a mão na mesa o movimento no instrumento). E o 
Dante teve a ideia de a gente tocar assim de novo (ele sinaliza com a mão 
novamente na mesa). Daí a gente teve a ideia de...  nós dois tivemos a ideia de.... 
fazer assim...  (sinaliza na mesa) e assim e assim (sinaliza novamente). 
Dante: Ele teve uma ideia comprida que batia várias vezes assim. Daí eu não 
consegui... 
Ramiro: Daí... o Dante teve a ideia de a gente fazer aquilo junto. 
Dante: Sim (GFB, G2, p. 9, referindo-se ao processo de composição da música 
pentatônica). 

Nessa perspectiva, observa-se um redimensionamento do conceito de processo de 

composição, que inclui a execução musical, isto é, as crianças vão elaborando a música, 

tocando, reelaborando as ideias, tocando, e assim sucessivamente. Nesse caso, não se trata de 

compor para depois ensaiar, pois a composição e a execução/ensaio acontecem ao mesmo 

tempo, ou de forma intercalada. Por isso, retomando o argumento de Young (2003), o 

processo não pode ser destacado da situação do fazer musical, porque quando as músicas são 

separadas do contexto de produção, o conceito de processo torna-se abstrato e distante da 

maneira que as crianças fazem e pensam música. 

É importante destacar que as ideias de música das crianças aqui apresentadas 

retratam a minha interpretação, também construída intersubjetivamente, desse momento 

específico – o período em que realizei as observações das aulas, que consiste em um recorte 

que reflete um processo sempre provisório de entendimentos construídos ao longo do tempo 

pelas crianças em sala de aula, abrangendo a interação entre elas e também com a professora, 

relacionamento que aciona um processo contínuo de negociação intersubjetiva das ideias de 

música da turma.  
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5.3 A construção do campo na sala de aula 

Dentro da perspectiva de sistemas, o campo é formado por indivíduos que exercem 

determinado domínio e têm o poder de transformá-lo. Dependendo da característica do 

campo, ele pode facilitar ou inibir a introdução de novidades (CSIKSZENTMIHALYI, 1997). 

Na sala de aula, o campo adquire características diferentes das proposições do modelo 

sistêmico, à medida que ele é representado pelas crianças e pela professora, isto é, os próprios 

indivíduos implicados na realização criativa analisam essas produções. Dessa forma, no 

contexto da aprendizagem criativa, o campo pode ser entendido como uma função que é 

exercida em sala de aula quando são analisadas as composições das crianças. Nesta pesquisa, 

tal função foi praticada principalmente nos momentos de apresentação, análise e crítica 

musicais em sala de aula. Exercendo o papel de campo, professora e alunos que participam 

dessa organização social na aula de música validam ou não as ideias de música que circulam 

nesse espaço. Esses critérios são dinâmicos e intersubjetivos, sendo necessário considerar esse 

processo para compreender a aprendizagem criativa no contexto escolar.  

Na análise que se segue, procuro compreender como o campo é construído em sala 

de aula na perspectiva das crianças, quando elas atuam como juízes das próprias composições 

e dos trabalhos dos colegas. Inicialmente, discuto a importância dos momentos de 

apresentação das composições em sala de aula para o estabelecimento do campo. A seguir, 

focalizo os processos de estabilização e questionamento de ideias de música pelas crianças 

quando elas participam da construção do campo em sala de aula.  

5.3.1 A apresentação e a crítica dos trabalhos na construção do campo 

Nos grupos focais, as crianças falam sobre a importância de apresentar suas 

composições aos colegas, revelando que compõem suas músicas para o grupo e, mais do que 

isso, desejando que sua composição seja aceita na turma ou “faça sucesso”, construindo a 

ideia de aceitação social pelos pares, aspecto observado também por Wiggins (2003). Essa 

questão está relacionada à ideia de música das crianças de que música se faz com/para outras 

pessoas e suas referências de grupos que fazem sucesso, como é veiculado pela mídia. Por 



 152 

isso, as apresentações musicais são muito significativas para as crianças, pois nesse momento 

elas podem ou não ter o seu trabalho reconhecido pela turma. Sobre isso, o grupo 4 cita o 

nervosismo no momento de se apresentar para a turma e o receio de errar, fazendo relação 

entre sua prática musical em sala de aula e a atuação de músicos profissionais.  

 
 
Marisa: Imagina quantas vezes... os cantores famosos já erraram na vida... 
Violeta: É bom errar pra tu aprender. 
Maiara: É, todo mundo erra. 
Marisa: Errar é humano (GFA, p. G4, 46). 

O nervosismo e a expectativa de se apresentar aos colegas é assunto que surge em 

diversos momentos da entrevista com esse grupo.  

 
 
Joana: A gente fica preocupada...  
Maiara: Eu fiquei nervosa. 
Marisa: A gente fica nervosa... a gente fica nervosa, a gente pensa assim, hããã, ai... 
sei lá, que o colega vai fazer um comentário... ruim.  
Viviane: E mesmo assim, vocês gostam de apresentar ou preferiam não apresentar? 
Maiara: Gosto. 
Joana: Gosto. 
[...] 
Maiara: Quando eu fiz com a Rafaela e com a Gabriela, eu não quis arriscar porque 
era muito nervosismo. E eu não gosto de... hããã, apresentar o meu trabalho pros 
outros. É porque na minha escola, onde eu ficava, não era assim. Cada um fazia o 
seu trabalho e não apresentava. Um pra cada um, ficava na cabeça.  
Viviane: E o que tu achaste dessa mudança? 
Maiara: Eu achei legal, mas, o nervosis... o nervosismo... nervosismo... (GFB, G7, p. 
43). 
 
 
Maiara: Na hora de... apresentar, dá um frio na barriga! 
Violeta: É verdade. 
Marisa: Tu fica nervoso, tu diz assim: ah, eu quero fazer primeiro pra passar logo. 
Violeta: É verdade, tu não... é por causa que tem muita vergonha. Principalmente 
quando tu fica olhando pro público, né? (GFA, G4, p. 46). 

A atividade de crítica musical que sucede as apresentações também é reconhecida 

pelas crianças como um momento de avaliação da sua produção pelos colegas, de mostrar 

“pra todo mundo ver que tu já sabe tocar a música direitinho” (Luciano, GFA, p. 10) ou, como 

observa Dante “se tu continuar escondido, ninguém vai ver que tu... já sabe fazer música” 

(GFA, p. 9). A importância que a reação dos colegas frente aos trabalhos tem para as crianças 

é revelada em muitos momentos dos grupos focais, mas é importante observar de que maneira 

essas críticas são compreendidas pelas crianças. As falas das crianças mostram que a 

importância das apresentações vai além do desejo de ter seu trabalho reconhecido, de “fazer 
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sucesso”, havendo também uma consciência da função dessas apresentações para a 

aprendizagem na turma. 

 
 
Dalila: Eu presto muita atenção [nas apresentações dos colegas] e ouço, porque eu 
posso ter uma ideia de música. [...] Eu guardo na minha cabeça pra quando chegar 
em casa tocar. 
[...] 
Rebeca: Sim, porque eles [os colegas] podem escutar [a nossa composição], e 
podem ter outras ideias. Não é só por causa disso também. É porque eles podem 
escutar e ver se tá bom, como no caso deles também pode estar (GFA, G5, p. 63-64). 

Outra função que as crianças atribuem à apresentação é a possibilidade de colaborar, 

de contribuir com o trabalho do grupo que se apresentou ou de aprender com as sugestões dos 

colegas. As crianças demonstram ter consciência de como aprendem umas com os trabalhos 

das outras, como quando Luciano afirma que “a gente dá ideia para eles. Dá pra eles 

escutarem se ficou boa, ou não” (GFA, G2, p. 19). Ou, como explica Bento, falando sobre os 

momentos de avaliação das composições da turma: “Bah, eu adoro falar, porque cada um tem 

a sua opinião” (GFA, G3, p. 36). Essas ideias se aproximam da proposição de Sawyer (2008), 

de que os estudantes são socializados em comunidades de prática musical na sala de aula, nas 

quais a classe toda colabora na aprendizagem de cada estudante. Percebe-se então que as 

crianças entendem a aprendizagem em sala de aula como uma construção coletiva, da qual 

todos podem participar, dar sugestões e aprender uns com os outros. Segundo Mardell, Otami 

e Turner (2008, p. 118), quando as crianças têm espaço para partilhar suas ideias e refletir a 

respeito delas, conseguem construir um corpo de conhecimento coletivo sobre o objeto em 

questão, permitindo que elas sigam modificando e adicionando ideias e construindo 

compreensões coletivas sobre como o grupo trabalha. Nessa perspectiva, as apresentações 

musicais têm uma função chave no estabelecimento do campo, ou da comunidade de prática 

musical, conforme denominação de Sawyer (2006, 2008) para a prática de aprendizagem 

colaborativa nas quais os alunos socializam e discutem as suas composições e seu processo de 

aprendizagem criando situações de aprendizagem no grupo, mediadas pelo professor e por 

elas mesmas. 
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5.3.2 Estabilização e questionamento de ideias de música 

Todo mundo é uma equipe, não importa qual grupo que esteja melhor, qual não 
esteja melhor (Davi, GFA, p. 38). 

Na crítica das crianças às composições dos colegas, alguns trabalhos geram 

polêmica, enquanto em outros a avaliação é mais consensual. As composições das crianças 

provocam reações diferentes nos grupos, mobilizando em diferentes graus a estabilização ou 

desestabilização das ideias de música das crianças. Verificando as críticas que diferentes 

grupos fazem do mesmo trabalho de composição, essas diferenças são evidenciadas, como 

nos comentários sobre a composição pentatônica do grupo 2 (vídeo 6): 

 
Graça: Legal. 
Violeta: É, legal. (GFB, G1, p. 3).  
 
 
Davi, Luciano e Bento: Ficou legal. 
Bento: Eu achei... 
Luciano: O ritmo... 
[...] 
Luciano: Daí eles fizeram um, dois, três, um, dois, três, um, dois (GFB, G4, p. 16). 

Lúcio: Esse é legal. Só não gostei que no meio da música eles falaram assim: “um, 
dois, três” (GFB, G5, p. 22). 

Marcela: Eu dou nota 10. 
Larissa: Eu dou nota nove. 
Marcela: Eu também dou nota nove. [...] 
Marcela: Porque eles... a gente acha que eles tocaram... bem! 
Larissa: Eu só não dei nota 10 porque... tinha vezes que eles se atrapalharam. 
Marcela: É, eu também... [...] 
Marcela: Eu também achei que... que também... eu também achei que ficou legal 
porque eles usaram o mesmo instrumento assim. (GFB, G6, p. 27) 

Marisa: Tava bem legal, tava bem legal. 
Maiara: Eu achei legal e bem planejado. 
Joana: Bem planejado. 
Marisa: Muito planejado (GFB, G7, p. 34). 
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Vídeo 6: Apresentação da composição pentatônica (grupo 2) 

Como se pode perceber, esse trabalho não gerou discussões nos grupos, com 

aprofundamento de situações envolvidas na composição, havendo um consenso de que o 

trabalho ficou muito bom e foi bem executado. O mesmo acontece com a composição 

pentatônica do grupo 6, mas nesse trabalho as crianças entram em mais detalhes na análise da 

composição (vídeo 7): 

 
 
Natacha: Por que elas ficam olhando pra Larissa? 
Violeta: Não sei. 
Natacha: As duas ficam olhando pra Larissa. 
Violeta: Eu não achei legal... 
Natacha: O som da Julieta ficou muito perto. 
Violeta: E ela... e ela ainda... Ela tava mascando chiclete. Um dia que eu tava 
mascando chiclete, que eu tava tocando, eu me atrapalhei. 
Graça: E eu acho que se atrapalhou. 
Violeta: É, ela se atrapalhou, porque no final, no final ela teve que olhar até. No 
final da primeira ela demorou um pouco pra tocar o último, a última parte (GFB, G1, 
p. 6).   

Dante: O som da Larissa ficou abafado, porque ela tava pegando o... 
Ramiro: É que ela bate assim pá pá pá.  
Dante: Nós não conseguimos ver direito porque elas tocavam juntas diferentes 
partes, né. Não dava pra entender a ideia de cada uma (GFB, G2, p. 12-13).  

Davi: Ah, não gostei. 
Bento: Eu também não gostei do final. [...] Parece um rock’n roll no final. 
Davi: A música começa levinha... 
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Luciano: A música começa leve e vai indo leve e daqui a pouco tam tam ta ta ta (faz 
gestos sinalizando que a música ficou forte) (GFB, G4, p. 19-20). 

Lúcio: Eu não gostei desse fim. E também a Julieta tava mascando chiclete. 
Fernando: É, a Julieta. O instrumento dela é muito grave o som. 
Lúcio: Não gostei do fim também. 
Fernando: É... também não gostei (GFB, G5, p. 24). 
 
Maiara: Eu não achei muito legal o final. 
Joana: Eu também. 
Marisa: Não combinou muito a Julieta. 
Maiara: É... Tum tum tum... assim! 
Marisa: A música era suave e depois começou o tum tum tum. 
Maiara: Ela sempre tem ideias, mas essa ideia não foi muito legal. 
Guido: Não gostei. 
Maiara: Eu gostei do começo da música. [...] Eu gostei do trabalho delas, mas no 
final não foi bom. E até foi legal, no começo foi legal (GFB, G7, p. 39). 

A seguir, as crianças desse último grupo fazem algumas sugestões sobre como o 

outro grupo poderia ter conduzido a composição:  

 
 
Joana: Podia ter outras coisas... 
Marisa: Tipo... a Larissa podia fazer uma coisa... um... 
Maiara: É, a Larissa fazer (faz o gesto de tocar um glissando). 
Joana: E o pandeiro... tocar bem devagarinho: trrrrrraammm... 
Maiara: A Julieta e a Marcela podiam... bater na mão e fazer assim...  
[...] 
Marcela: Um pouquinho devagar, porque a música é devagar (GFB, G7, p. 39). 

 

Vídeo 7: Apresentação da música pentatônica (grupo 6) 
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Quando as crianças dão sugestões sobre as composições dos colegas, revelam cada 

qual a sua concepção sobre como a música deveria ser, que orienta o julgamento delas sobre 

os trabalhos. Sobre isso, Wiggins (2003) alerta que as composições refletem também a cultura 

musical ali estabelecida, isto é, ao predominar no grupo, essas ideias de musica configuram o 

campo. As crianças revelam, em alguns momentos, que conhecem os critérios do campo – 

comunidade da sala de aula, conhecimento este que direciona seus trabalhos. Dessa forma, 

entende-se que a produção das composições é regida também segundo as expectativas que as 

crianças têm a respeito de como seu trabalho será visto pelo grupo, isto é, a noção de campo 

direciona a produção em sala de aula. As discussões realizadas em aula e nos grupos focais 

mostram que as crianças têm consciência sobre o tipo de trabalho que é esperado que elas 

produzam, influenciando as suas composições. Nesse processo, as sugestões das crianças 

tendem a reforçar as suas ideias de música, buscando soluções para as composições que 

estejam mais adequadas às concepções de música que predominam em classe.  

Embora algumas composições não gerem maiores considerações por parte dos 

colegas, parecendo que estão bastante condizentes com suas ideias de música, outros 

trabalhos foram criticados justamente por estarem muito próximos de algum modelo 

conhecido. Esse aspecto é discutido pelo Grupo 2, quando analisa a composição pentatônica 

do grupo 1 (vídeo 8): 

 
 
Dante: Eu não achei muito legal. Eu não achei muito legal, sabe por quê? 
Ramiro: Elas se confundiram. 
Dante: Elas copiaram muito da profe, só fizeram algumas vezes a mais. E tudo ficou 
muito igual. Elas faziam a mesma, tocavam a mesma coisa. 
[...] 
Dante: Ficou sem criatividade, copiaram da profe. 
Ramiro: É, e também.... 
Dante: Só no final que a Violeta deu dois toques ali. 
Viviane: O que é que vocês chamam assim de criatividade? Quando vocês acham 
que é mais criativo ou menos criativo? 
Ramiro: É por que.. 
Dante: É porque daí a gente... inventa mais coisas, tem mais criatividade. 
Ramiro: É, e acrescenta mais coisas. (GFB, G2, p. 10-11). 
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Vídeo 8: Apresentação da música pentatônica (grupo 1) 

Críticas dessa natureza surgem em diversos momentos, como quando Luciano 

comenta o próprio trabalho (Grupo 3 - individual) na escala pentatônica e um colega observa: 

 
 
Luciano: Eu só... eu só... eu só me lembrei... É que a professora disse que parecia 
com chinês né? Daí foi só me lembrar de uma musiquinha de um filme que foi feito 
em chinês e o meu pai e minha mãe tocaram. Foi só me lembrar da musiquinha.  
Davi: Mais ou menos criativa... (GFB, G4, p. 17). 

Ouvindo o comentário do colega, Luciano revê a sua explicação, demonstrando 

preocupação com o fato de ter sido questionada a criatividade da sua composição:  
 
 
Luciano: Não... eu só me lembrei... eu só me lembrei do tom e inventei outra coisa. 
Viviane: Por que mais ou menos criativa? 
Davi: Porque ele arranjou... de uma música. 
Luciano: Eu só me lembrei do tom. [...] Na verdade, eu... na verdade ali eu nem fiz 
aquela música do filme. É que eu tinha me lembrado e só quis testar se eu conseguia 
tocar (Luciano, GFB, G4, p. 17).  

Logo a seguir, o mesmo grupo assistiu à apresentação do trabalho que realizaram em 

conjunto (grupo 4), do qual Luciano também participa, e as crianças retomaram o tema da 

criatividade.  
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Viviane: Me falem como é que vocês inventaram o [trabalho] de vocês.  
Davi: A gente... a gente… a nossa não foi criativa.  
Viviane: Por quê? 
Davi: Porque a gente imitou o Luciano... 
Bento: Foi metade, foi metade. 
Viviane: Tá. Expliquem-me como é que funcionou. 
Luciano: É que eu dei uma ideia assim, eu só dei uma ideia e eles aceitaram. [...] 
Primeiro, eu dei a ideia de o Bento arrumar, três desse lado e dois desse, e eu 
arrumar, três desse lado e dois desse (ele faz os gestos na mesa indicando onde 
seriam as teclas, como se fosse um xilofone ou metalofone). Eu dei a ideia de.... 
Davi: De botar três desse lado e três desse lado e dois desse lado e dois desse lado.  
Luciano: Não, assim, ó... 
Bento: Ah, foi isso! 
Luciano: De eu botar três desse lado e três desse lado e eu dei a ideia de o Bento 
botar dois desse e três desse. 
Davi: E o Ariel só ficou batendo duas vezes. 
Luciano: É, e na hora que ele bateu duas vezes... 
Viviane: E o que vocês acharam? 
Luciano: Eu achei, eu achei criativa. 
Bento: Eu também. 
Davi: Eu não achei. 
Luciano: Eu só dei a ideia do Bento... (GFB, G4, p. 18). 

Os comentários das crianças mostram que ser ou não ser criativo é um critério que 

elas consideram nas avaliações que fazem sobre os próprios trabalhos e os dos colegas. Na 

perspectiva delas, “ser criativo”, ter um trabalho que de alguma maneira se diferencie dos 

modelos é um mérito, um valor. Mas esse “ser diferente” tem seus limites, orientados pelas 

suas ideias de música, as quais fundamentam seus julgamentos.  

Outras concepções de criatividade também surgem nos grupos focais, como definem 

Larissa, Marcela e Violeta: 

Violeta: É que... criatividade  pra fazer alguma coisa, tipo... tu tem inspiração, sabe, 
vontade de fazer isso (GFB, G1, p. 3). 

Viviane: Mas o que é ser criativo pra vocês? 
Marcela: É assim, é quando uma pessoa cria uma coisa e.... 
Larissa: E é espetacular. 
Marcela: E é bem legal assim, e que as pessoas gostam muito e elas usam muito a 
imaginação pra aprender aquela coisa (GFB, G6, p. 29). 

Na primeira definição, Violeta inclui o termo “vontade”, que no contexto da sua fala 

provavelmente significa “motivação”, isto é, a ideia de que se fazemos as coisas “com 

vontade”, os resultados serão sempre melhores. Já Marcela conceitua criatividade como algo 

“que as pessoas gostam muito”, referindo-se à motivação necessária para criar/aprender algo. 

Nesse sentido, a ideia de música que inclui a participação social nos trabalhos também surge 

nas próprias definições de criatividade das crianças.   
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Composições que utilizam elementos diferentes daqueles utilizados pela maioria da 

turma geram maior discussão na análise das crianças, como o arranjo do Grupo 5 para a 

canção Zabelinha, no qual o grupo criou uma nova letra164 para a música (vídeo 9). 

 
 
Fernando: Ela mudou a... a letra não foi da Zabelinha. 
Talita: Eu acho que essa foi a música mais feia de todas. 
Jonas: Eu não gostei.  
Viviane: Não pode? 
Fernando: Pode... 
Luciano: Ene-a-o-til (soletra “não”) (GFA, G2, p. 27). 

Marisa: Elas cantaram com... não, elas inventaram um outro tipo de música. 
Maiara: É, com estrela, é... 
Violeta: Não, não, é diamante. 
Maiara: É, diamante se quebrou, se quebrou... 
[...] 
Maiara: Eu achei legal. 
Guido, Violeta e Maiara: Legal. 
Maiara: Foi a Larissa que tirou. 
Maiara: Não, foi a Dalila. Ela teve a ideia de colocar a música no trabalho dela 
(GFA, G4, p. 31). 

 

 

Vídeo 9: Apresentação da Zabelinha (grupo 5) 

 

                                                 
164 A letra criada pelo grupo foi: Diamantes “cintilão” (cintilam), “cintilão”, “cintilão” e à noite se quebrou, se 
quebrou, se quebrou. 
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Já o grupo que compôs a música explica por que fizeram uma nova letra para a 

canção: 

 
 
Rebeca: Porque se não ia ficar tudo igual as músicas. 
Larissa: É.  
Rebeca: Ia ficar como todo mundo cantou: Zabelinha come pão come pão... 
[...] 
Dalila: A nossa música foi a única que não foi igual à Zabelinha.  
Marcela: Foi outra letra de música.  
[...] 
Julieta: [Foi legal porque] a gente pôde misturar letras das músicas pra criar uma 
nova (GFA, G5, p. 71-72). 

Essas explicações mostram que as crianças desejavam que sua composição se 

diferenciasse das outras, demonstrando que esse aspecto é valorizado por elas, tanto que essa 

questão orientou toda a composição. Em outro trabalho de arranjo para a Zabelinha, o grupo 1 

não realizou a composição com a preocupação em “ser diferente”, mas o trabalho gerou 

opiniões bastante divergentes dos colegas, principalmente porque repetiram a música várias 

vezes e finalizaram com um cluster, debruçando-se sobre o piano (vídeo 10). As crianças 

comentam nos grupos focais: 

 
 
Fernando: E ela não acabava nunca. 
Talita: É, eles fizeram umas dez vezes. 
Viviane: E o que vocês acharam do final (o cluster)?  
Fernando: Legal. 
Jonas: Eu gostei. 
Lúcio: Eu não gostei. 
Jonas: Eu não gostei muito daquele barulho (sinalizando o cluster). Não tem muito a 
ver com a música. 
Viviane: Por que será que eles fizeram esse final, tão diferente? 
Fernando: Pra avacalhar. 
Viviane: Vocês acham que foi pra avacalhar? 
Lúcio: Eles nem tinham combinado. O Ramiro fez na hora e o Luciano fez igual. 
[...] 
Talita: O que o Ramiro fez não foi muito bonito, né? 
[...] 
Talita: Eu achei que eles nem ensaiaram, eles só ficavam fazendo assim (com gestos 
de quem bate com as mãos no piano). 
Graça: E o Ramiro... foi engraçado quando o Ramiro fez assim no piano 
(sinalizando o cluster com os braços).   
[...] 
Fernando: O Luciano tocava bem agudo e o Ramiro bem grave no piano. 
Viviane: E o que vocês acharam desse jeito? 
Fernando: Legal. 
Lúcio: Legal (GFA, G2, p. 19-20). 

Joana: Eles fazem três vezes... mas eu gostei. 
Bento: Eles fazem a mesma coisa. 
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Joana: Eu gostei, só que quando eles fazem assim (faz um som agudo com a voz, 
representando o agudo do piano), bem baixinho no piano, não combinou muito. 
[...] 
Dalila: Eu gostei do ritmo, mas eu também achei que não combinou o piano. 
Joana: É. 
Viviane: E porque o pessoal ficou rindo? 
Joana: Porque não acabam mais. 
Bento: Parecia que eles não iam acabar nunca. 
[...] 
Bento: É que assim parecia que eles iam... 
Davi: Terminar com a morte. 
Joana: É. 
Bento: Tocar até morrer (risos de todos) (GFA, G3, p. 34). 

Marisa: Esse foi muito engraçado. 
Viviane: Por que foi engraçado? 
Violeta: Ai, porque eles só fazem pam pam pam (imitando o toque no piano). 
Marisa: É porque a música não terminava. É porque todo mundo começou a rir... 
Viviane: Não pode repetir mais vezes? 
Marisa: É que assim... a gente, no máximo, a gente repete duas vezes, eles... duas, 
três vezes... eles... devem ter repetido umas 8 vezes! 
[...] 
Violeta: No final foi engraçado. 
Marisa: Não, no final, lá na hora o Ramiro fez isso aqui ó.. Tum (e faz um gesto de 
cair debruçada no piano).  
Viviane: E o que tu achaste dessa ideia? 
Marisa: Foi... foi legal (GFA, G4, p. 46-47). 

Viviane: Então, o que vocês acharam dessa música? 
Rebeca, Marcela e Julieta: Péssima. 
Viviane: Péssima? Por quê?  
Larissa: (Imita o som do piano com a voz). 
Dalila: Eu não achei péssima, eu achei engraçada. 
Larissa: Eu também. 
Rebeca: Eu também achei engraçada. 
Viviane: Deixa ela explicar o que é que foi engraçado. 
Davi: É que todo mundo ficava rindo e eles tocavam muito distraídos. 
Viviane: Vocês acham que eles estavam distraídos? 
Larissa e Marcela: Não. 
[...]  
Viviane: Porque será que todo mundo riu? 
Julieta: Tava meio... forte. 
Marcela: É que um ficava forte, outro ficava fraco. 
[...] 
Larissa: Parecia que era uma formiga tocando (risos) (GFA, G5, p. 65-66). 
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Vídeo 10: Apresentação da Zabelinha (grupo 1) 

Em relação aos demais, poder-se-ia dizer que este trabalho foi “original”, 

considerando que apresenta elementos antes não realizados em sala de aula, como o cluster no 

final, com os meninos se debruçando sobre o piano. Entre os trabalhos apresentados, também 

foi o único em que a música era repetida mais do que duas vezes. Como se pode verificar na 

análise dos outros grupos, esses elementos foram compreendidos de formas bem diferentes 

pelas crianças, suscitando aceitação e rejeição. Nesse sentido, a introdução de novas ideias de 

música no arranjo provocou diferentes reações no campo, desestabilizando as ideias de 

música correntes na sala de aula e abrindo a possibilidade de transformar essas ideias de 

música. No próximo capítulo, as discussões e desencadeamentos desse trabalho serão 

retomados, ampliando as discussões que ele suscitou na turma e nas entrevistas com a 

professora. 

Nas definições de criatividade, a originalidade é um elemento chave, uma condição 

para a criatividade. No modelo sistêmico, a originalidade também é uma característica 

importante, mas desde que o campo reconheça e incorpore o novo elemento na dimensão do 

domínio. Considerando que as ideias de música das crianças participam da construção do 

campo, percebe-se que não houve uma aceitação imediata da ideia de mudar a letra da canção, 

havendo resistência de algumas crianças com relação a isso. Percebe-se aqui uma diferença 

entre o que foi observado nesta pesquisa e a constatação de Hickey e Lipscomb (2006), 

quando concluem que as composições “diferentes” apresentadas em sala de aula são 

entendidas como mais criativas pelos alunos. Neste trabalho, ao contrário, as composições que 
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mais se diferenciaram dos trabalhos produzidos em aula provocaram, inicialmente, uma 

atitude de rejeição pela turma.  

Nesse processo de aceitação/rejeição resultante da introdução de novas ideias de 

música nos trabalhos abriu-se espaço para a ampliação das ideias de música das crianças, 

acionando a aprendizagem criativa. Já as composições que geraram avaliações mais 

consensuais parecem não ter provocado um aprofundamento nas críticas musicais. Nessas, as 

ideias de música mais estáveis se reafirmaram no grupo, podendo inclusive determinar, até 

certo ponto, a composição. Isso não significa que nesses momentos a aprendizagem criativa 

não esteja acontecendo, pois o processo de aprendizagem inclui sempre a estabilização, 

desestabilização e negociação das ideias das crianças sobre como elas podem resolver suas 

composições. Sobre isso, Csikszentmihalyi (2007) enfatiza que quando o campo é muito 

aberto, incorporando facilmente novas ideias ao domínio, ele tende a se tornar confuso, 

dificultando as realizações criativas. Em sala de aula, isso poderia acontecer caso não fosse 

enfatizada a necessidade de discutir e criticar as composições produzidas em aula, tomando 

como princípio que todas as produções dos alunos devem, normativamente, ser aceitas pela 

turma como “acima de quaisquer críticas”.  

Nessa perspectiva, o campo foi construído intersubjetivamente em sala de aula a 

partir das ideias de música que fundamentavam165

A partir dessas discussões sobre as dimensões da criatividade na perspectiva das 

crianças, é necessário compreender como essas concepções e práticas musicais das crianças 

são articuladas em sala de aula, com base na compreensão da perspectiva da professora sobre 

o processo de ensino. Com esse objetivo, no próximo capítulo focalizo elementos que 

caracterizam o ensino criativo, que inclui a construção das relações sociais em sala de aula e 

as maneiras como a professora analisa o ambiente, os interesses e as contribuições das 

crianças no processo de ensino e de aprendizagem.  

 as análises e críticas musicais da turma 

naquele momento, quando todos refletiram e dialogaram sobre suas composições. Segundo 

Martinazzo (2005), a linguagem é mediadora da intersubjetividade, mediando entendimentos 

que, na base do diálogo, buscam consensos mínimos, embora sempre provisórios. O autor 

explica que o entendimento intersubjetivo é fruto de um processo que supõe a escuta do outro, 

abrindo-lhe a possibilidade da fala e da argumentação, ações que, nas aulas de música aqui 

investigadas, foram privilegiadas nos momentos de análise e crítica das composições musicais 

pelos alunos e pela professora Madalena. 

                                                 
165 Utilizo aqui o conceito de fundamento exposto por Martinazzo (2005, p. 88), compreendendo as razões, 
motivos e justificações aos quais os sujeitos recorrem para validar seus pontos de vista. 
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6 A APRENDIZAGEM CRIATIVA NA PERSPECTIVA DA PROFESSORA  

Eu não quero formar músicos, eu quero formar gente melhor, gente que saiba ouvir, 
pra começar (ERV4, p. 9, Madalena). 

A professora Madalena tem formação universitária como regente, atuando com 

grupos corais (de adultos e de crianças), formação musical de atores e trilhas de teatro; é 

pianista, cantora e participa de um espetáculo cênico-musical. Atua na rede particular de 

ensino como professora de música há mais de 20 anos, dos quais 16 anos trabalha na escola 

observada nesta pesquisa. Nesse tempo de trabalho na escola, ela avalia que a educação 

musical foi conquistando um espaço de reconhecimento no currículo escolar, como um 

trabalho importante para a formação do ser humano.  

[...] Tenho um trabalho estruturado [nessa escola]. Então a minha vida está aqui 
dentro, eu aprendi a dar aula aqui. Eu vejo muito assim... [o reconhecimento da 
educação musical] é uma resposta do meu processo dentro da escola e do processo 
da escola, uma coisa que anda meio em conjunto (Madalena, ESE, p. 1). 

Para Madalena, a educação musical na escola básica não tem o objetivo de formar 

músicos, mas “despertar as crianças para uma apreciação rica”, almejando que, quando 

adultas, “possam interagir de forma crítica e inteligente com o que está acontecendo de 

música no mundo, não só de música, de arte, de cultura, porque está tudo junto, a música 

permeia todas as outras atividades artísticas” (Madalena, ESE, p. 2). Ela acredita na educação 

musical como possibilidade de formação de sujeitos que entendam o que estão ouvindo e 

possam decidir o que querem ouvir, sem ater-se aos modismos. Além disso, pensa na 

formação de plateia, de pessoas que frequentem espetáculos, situações culturais.  

Madalena avalia que os objetivos da educação musical transcendem a música, 

incluindo valores mais amplos; a música não acontecerá se não pararmos para ouvir e 

entender a maneira como o outro resolveu sua composição, sem que se dê o espaço sonoro do 

outro.  

Nesse momento nosso, mundial, da falta de gentileza, de que o que o outro tem pra 
me dizer não me interessa; a gente vive isso hoje; e meu problema é muito maior, o 
do outro não interessa. [...] Isso é uma crise mundial... [e] tem respingos disso na 
educação. Acho que esse trabalho é muito importante pra essa coisa toda... de formar 
essas crianças, de formar essa gente melhor, sabe? [...] A música faz isso também, 
não é o meu objetivo, mas está junto... (Madalena, ERV3, p. 9). 
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Segundo Madalena, o trabalho com música na escola básica também abre a 

possibilidade para incluir algumas crianças excluídas socialmente na turma, que passam a 

fazer parte do grupo através da música. Ela relata que já teve vários casos assim, de crianças 

excluídas que, através da música, conseguiram achar “um caminho pra vida”. Segundo ela, 

esse não é um objetivo central do trabalho, mas é muito importante o educador contribuir 

nesses processos e “que legal quando a gente consegue ter a projeção de uma vida, de uma 

pessoa ali, né? É muito bacana” (Madalena, ERV4, p. 8). Essa possibilidade de “achar um 

caminho” ou de “projetar uma vida” através da participação nas aulas de música aproxima-se 

da conceituação de Wenger (2008), quando afirma que a aprendizagem transforma quem nós 

somos e o que nós podemos fazer. Nessa perspectiva, aprender não significa somente a 

acumulação de habilidades e informações por si próprias, mas um processo de tornar-se 

alguém. Segundo o autor, “é na formação de uma identidade que a aprendizagem pode tornar-

se uma fonte significativa de energia pessoal e social”166

                                                 
166 Ibid., p. 215. 

. Madalena compara a aprendizagem 

musical com a aprendizagem da língua: 

A gente começa balbuciando, descobrindo, não é isso? [...] Daqui a pouco eu já 
estou com esses sons que eu estava descobrindo... juntando um com o outro... [...] 
Tu vais juntando códigos, esses códigos vão virando outros, que vão dando 
significados pessoais na composição. Pra mim é muito próximo da língua. A criança 
entra na educação infantil sabendo falar... Na primeira série está escrevendo, está 
contando histórias pequenas. Na segunda [...] já está preocupada com a maneira de 
escrever certo. E assim é na música também, é uma linguagem a ser construída num 
arco longo... da vida toda. [...] É uma vida toda de produção, de aprendizagem. 
Começa aqui na escola, na escolarização, na educação formal. Isso sem falar tudo o 
que eles têm em casa, na vida... (Madalena, ERV3, p. 9). 

Nesse processo de aprendizagem, Madalena situa a atividade de composição como o 

eixo central de seu trabalho, uma práxis que foi sendo construída no decorrer das suas 

experiências docentes. Ela conta que foi percebendo como é importante um grupo se sentir 

autor, assinar o próprio trabalho, “uma coisa fundamental na vida de qualquer um” 

(Madalena, ESE, p. 5). Para Madalena a composição é uma forma de criar espaço para que os 

alunos desenvolvam um trabalho autoral e prazeroso com a música, em sintonia com as 

concepções que orientam sua prática pedagógica. Madalena também observa que na atividade 

de composição musical as crianças trazem toda a sua vivência musical externa, de fora da sala 

de aula, para o trabalho. Experiências com composição musical fazem parte das suas diversas 

atividades profissionais: 
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Eu trabalho com composição sempre. Eu tenho um grupo, um coral, para o qual 
praticamente todos os arranjos são feitos por mim. [...] E eu trabalho com 
composição para outras coisas, enfim, para peça de teatro, para espetáculo de 
música. A composição está presente na minha vida, independente do colégio, da 
escola e da sala de aula. Para mim é muito prazeroso esse processo da construção de 
uma coisa nova, então eu acho que isso passa pras crianças um pouco assim, essa 
coisa do meu prazer em estar fazendo, criando coisas novas. (Madalena, ESE, p. 4). 

O envolvimento de Madalena com a composição musical é percebido por ela como 

um processo em que o trabalho com as crianças e a composição em suas demais atividades 

profissionais se retroalimentam, sendo ambas importantes e fonte de aprendizagens que estão 

inter-relacionadas.  

Eu fui me dando conta, durante esses 16 anos de trabalho na escola, do quanto [a 
composição] alimenta todo o meu trabalho fora da escola. [...] Ao longo desse 
tempo, melhorei a minha composição, muito porque eu trabalhei junto com as 
crianças com isso, então eu aprendi a compor com elas também. (Madalena, ESE, p. 
5). 

Nesse sentido, trabalhar com a composição reflete uma atitude de Madalena em 

relação à música, valorizando a autoria e a criatividade.  

Musicalmente falando, eu acho que a pessoa que nunca passou por um processo de 
composição tem muito mais dificuldade de executar, porque não vivenciou a 
autoria... Não se autorizou a fazer do jeito dela. [...] Ele não construiu, ele não se 
sente autorizado a fazer do jeito dele, então é muito importante isso na formação do 
músico (Madalena, ESE, p. 7). 

Com essa perspectiva, Madalena considera que o trabalho com a composição musical 

exige que o professor tenha formação nessa área, tanto musical como especificamente em 

relação à prática da composição. 

Eu aprendi piano com seis anos de idade. [...] Meu objeto de trabalho é o piano, mas 
eu acho que um educador musical precisa ter conhecimento de harmonia, precisa ter 
conhecimento melódico, precisa ter improvisado muito, precisa ter cantado muito. 
Ele precisa ter vivência musical de grupo, de troca, porque se ele nunca fez isso na 
vida, não tem como ele projetar isso num grupo. Eu vejo que fica muito difícil para 
alguém que não passou por uma vivência de construção, de grupo, de improviso, de 
criação em conjunto, ativar isso nos alunos, sabe? (Madalena, ESE, p. 5). 

Em síntese, Madalena não entende a composição simplesmente como atividade da 

aula de música, uma tarefa a ser desenvolvida com os alunos, mas como atividade 

intrinsecamente relacionada aos seus modos de conceber a música e a educação em sua vida. 
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São essas as concepções que orientam a sua prática docente, emoldurando a metodologia 

adotada em sala de aula.  

Partindo do referencial teórico desta pesquisa, analiso a seguir dois aspectos 

fundamentais à aprendizagem criativa, relacionados às concepções e práticas de Madalena: 

(1) a maneira de promover e organizar as participações sociais no contexto da sala de aula e 

(2) os três elementos fundamentais do ensino criativo, conforme propostos por Jeffrey e 

Woods (2009): como são construídas as relações sociais em sala de aula, o engajamento dos 

interesses dos alunos e a valorização das contribuições das crianças. 

6.1 Participações sociais em sala de aula 

Tudo é tempo. Tempo de procura, de espera, de descobrimento, tem que ter. 
Entender isso é importante (Madalena, ERV3, p. 9). 

As relações sociais em sala de aula vão sendo estabelecidas em uma dimensão de 

tempo, principalmente considerando que as aulas de música acontecem somente uma vez por 

semana. No caso da turma observada, é importante destacar que o grupo participante da 

pesquisa, com exceção de poucas crianças, já vem trabalhando com a mesma professora desde 

a Educação Infantil. Como explica Madalena: 

Eles estão aí na segunda série, então já passaram pela educação infantil e pela 
primeira. Já faz dois anos que eles estão brincando com esses instrumentos. 
Brincando, se divertindo... livremente mesmo... interferem no objeto. Aí quando 
chegam na segunda série já estão querendo organizar coisas, não serve mais só 
explorar... Já não dá mais pra ficar só naquilo, é pouco. Então é um processo mesmo, 
uma coisa atrás da outra (Madalena, ERV2, p. 11-12). 

Nesse tempo de trabalho em conjunto, as crianças também foram se adaptando à 

sistemática de trabalho da professora e conhecendo suas expectativas em relação à produção 

em sala de aula. Falando sobre as dinâmicas das atividades de composição, que sempre 

envolvem o momento de produção e ensaio, as apresentações e as críticas dos colegas, 

Madalena comenta que as crianças já conhecem esse processo de trabalho. 

Essa consciência da organização, de que eu preciso parar para ouvir e entender, 
porque não me basta um “ah, gostei”, “ah, foi chato”. Eles vêm desde a educação 
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infantil conversando sobre isso comigo. E agindo dessa forma. Eles já sabem que 
esse é o meu subtexto na sala de aula o tempo todo (Madalena, ERV3, p. 7). 

O tempo de trabalho da professora com essa turma permite que, longitudinalmente, 

se conheçam os resultados do processo de construção das relações sociais com as crianças, o 

que ocorre a médio prazo. Nessa perspectiva, analiso como as participações sociais entre a 

professora e as crianças e entre as próprias crianças são entendidas por Madalena, conduzindo 

a sua ação pedagógica.  

6.1.1 Colaboração: compondo em pequenos grupos 

Não tem música sem gentileza, de parar pra ouvir e entender a maneira como o outro 
solucionou o problema (Madalena, ERV3, p. 9). 

Nas aulas da professora Madalena, as atividades de composição musical são 

realizadas em pequenos grupos, dinâmica que favorece a colaboração entre as crianças 

(JEFFREY; WOODS, 2009). Na realização desses trabalhos, Madalena explica que em 

algumas propostas as próprias crianças formam os grupos e em outros ela estabelece a 

formação dos grupos. Nas atividades observadas, a professora estabeleceu os grupos para a 

composição de arranjos para a Zabelinha e no trabalho com a pentatônica foram as crianças 

que escolheram com quem iriam fazer a atividade.  

Em alguns momentos eu defino os grupos e em outros eles definem. Isso acontece 
naturalmente, às vezes por necessidade mesmo do trabalho, que exige que seja um 
grupo de três e eu preciso de determinadas figuras em cada grupo, ou eu defino 
quais instrumentos que eles vão usar... É essa sonoridade que todos os grupos devem 
ter, então eles não vão poder escolher instrumentos. [...] E em outro determinado 
trabalho eles definem grupos e instrumentos que vão usar... Depende da natureza do 
trabalho (Madalena, ESE, p. 11). 

Segundo ela, é importante trabalhar com os amigos e também com outras formações, 

relacionando-se com colegas que naturalmente não iriam procurar-se para trabalhar em 

conjunto. Falando sobre a formação dos grupos para a composição pentatônica, ela explica:  

Eles que formaram [os grupos]. Eu deixo também... porque eu acho que é tri 
importante tu trabalhares com quem gostas, sabe? [...] Mas nessa faixa etária eles 
não se misturam, isso é uma característica da idade mesmo. [...] E aí tem que ter 
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interferência do professor pra juntar os grupos e fazer grupos mistos... (Madalena, 
ERV2, p. 13).  

Madalena observa que nessa faixa etária, de modo geral, meninos e meninas não se 

procuram para fazer coisas juntos, mantendo uma convivência distante. Por isso, nem sempre 

eles gostam de trabalhar nos grupos mistos, mas aceitam a sua proposta, que é justificada para 

as crianças.  

Eu digo isso pra eles: “Então, dessa vez sou eu que vou montar. Vocês já fizeram 
vários trabalhos em que vocês criaram os grupos, agora é a minha vez. Também 
posso, não acham?”. [...] Eu falo também: “vamos experimentar de outro jeito, 
porque se eu deixar pra vocês, vocês vão fazer sempre os mesmos grupos. Vamos 
descobrir outros parceiros, às vezes vocês vão trabalhar com pessoas que vocês 
nunca trabalharam, e que é legal [descobrir]”. (Madalena, ERV2, p. 13). 

Na opinião de Madalena, as relações ficam mais equilibradas em grupos mistos, de 

meninos e meninas. “Eles brigam muito, é uma liderança. Eu procuro, sempre que possível, 

fazer com que meninas e meninos se dividam nos grupos, sabe? Que a energia do grupo é 

outra. Grupo só de menino e só de menina dá muita briga” (Madalena, ERV2, p. 12). Essa 

constatação de Madalena contraria os resultados da pesquisa de Burland e Davidson (2001) 

sobre como variáveis sociais de agrupamentos de crianças em tarefas criativas influenciam os 

resultados, concluindo que a qualidade de interação é melhor nos grupos formados por 

critérios de amizade e de gênero. Com resultados semelhantes, MacDonald e Miell (2000) 

concluem que crianças com maior vínculo de amizade produzem composições de melhor 

qualidade, porque as crianças necessitam de compreensão mútua e se sentem mais seguras ao 

interagir com amigos, facilitando suas atividades em sala de aula. A diferença entre essas 

pesquisas e as observações de Madalena pode ser atribuída a três motivos principais: (1) a 

pesquisa de Burland e Davidson não foi realizada em contexto de sala de aula e na pesquisa 

de MacDonald e Miell as crianças sem relações de amizade não eram da mesma turma, 

diferenciando a formação desses grupos daqueles formados por Madalena, pois mesmo os 

grupos não sendo construídos por critérios de amizade, todas as crianças eram colegas de 

turma; (2) a maneira como as crianças recebem as propostas de Madalena para a formação dos 

grupos reflete um trabalho construído ao longo do tempo com o grupo, de um ambiente 

colaborativo e de confiança mútua e (3) a formação dos grupos, como explica Madalena, não 

é arbitrária nem autoritária, porquanto ela explica às crianças os motivos e critérios que utiliza 

para a formar os grupos em cada proposta de trabalho. 
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Para Madalena o processo colaborativo de composição é um momento de explosão 

de ideias, no qual cada criança propõe alguma coisa, e nesse jogo de exploração, algumas 

ideias se tornam significativas e passam a fazer parte da composição. Esse momento, segundo 

ela, é também um embate no processo do grupo, quando as ideias de cada um são negociadas. 

A partir da explosão de ideias, elas são organizadas pelas crianças. O momento seguinte é o 

ensaio, quando elas precisam desenvolver a fluência na execução da composição, para chegar 

à apresentação, outro momento fundamental do trabalho de Madalena.  

Essa coisa da fluência é o ponto de maior impacto na composição. A outra coisa é 
como esse grupo é formado. [...] Esse é mais um ponto em um trabalho de grupo que 
se deve levar em conta: personalidades diferentes, lideranças. Não se vê à primeira 
vista, mas tu como educador, conhecendo as crianças individualmente, tu sabe que 
tem lideranças. [...] É sempre muito rico, é um encontro de ideias. [...] Enfim, esse 
tipo de produção, onde eu preciso interagir, é vida. Porque eu vou interagir uma vida 
inteira com tudo, entende? (Madalena, ERV4, p. 20). 

Esse processo de trabalho nos grupos oportuniza a participação colaborativa entre as 

crianças e favorece a aprendizagem criativa, à medida que envolve a negociação e tomada de 

decisões musicais pelas crianças, que participam ativamente do processo de aprendizagem. 

Segundo Sawyer (2008), as crianças aprendem mais efetivamente durante atividades que as 

envolvem socialmente em processos de colaboração e trabalho em equipe. Sobre isso, Gall e 

Breez (2008) afirmam que a responsabilidade em estabelecer um ambiente que torne efetiva a 

colaboração entre os alunos é do professor. Esses trabalhos em grupo também desencadeiam a 

participação coletiva e a coparticipação, quando essas experiências são discutidas e avaliadas 

pela turma, nos momentos de apresentação e análise das composições.  

6.1.2 Coparticipação: aprendendo com os trabalhos dos colegas 

É o grupo quem está dando o conhecimento. [...] Eles não são ouvintes passivos, 
isso é deles também, então mais lá pra frente esse trabalho pode servir... (Madalena, 
ERV3, p. 6-7). 

 
Para que os alunos apresentem suas composições, a professora divide o espaço da 

sala de aula em palco e plateia, conversando com a turma sobre o papel do público ao avaliar, 

analisar e compreender o trabalho dos colegas que estão se apresentando. Madalena observa 
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que esse momento é muito importante, um trabalho que é levado para a vida das crianças 

porque ali elas percebem a repercussão da sua produção no grupo.  

A minha produção tem uma consequência, ela vai ser mostrada, tem avaliação. Eu 
tenho um produto, esse produto tem que estar pronto, tem que estar com o mínimo 
de estrutura para ser mostrado, porque eu respeito quem vai ouvir, essa relação. E 
quem está ouvindo respeita, porque é uma produção intelectual. Essa relação é 
importante para a vida, não é só para música (Madalena, ERV4, p. 8). 

Além disso, Madalena conversa com os alunos sobre a possibilidade que eles têm de 

aprender com o trabalho de cada grupo. 

Então tem que haver uma análise crítica do trabalho daquele grupo, porque todos 
estão passando pelo mesmo processo, todos têm condições de conversar e falar sobre 
o trabalho do outro. [...] Então não me interessa uma análise superficial. [...] Eu 
quero que eles aprofundem: Porque que gostou? O que está interessante? O que não 
está interessante? O que eles podem melhorar? Faltou ensaio? Quem é o regente? 
[...] A análise crítica, para mim, é o fechamento desse processo de composição, 
fluência, ensaio e análise (Madalena, ESE, p. 7-8). 

Ao mesmo tempo que espera que os alunos tragam seus conhecimentos para a sala de 

aula, oportunizando-lhes um espaço para manifestar-se – fazendo música e falando/pensando 

sobre a sua produção – Madalena preocupa-se em fazer esses conhecimentos retornarem ao 

grupo, provocando a coparticipação nos trabalhos. Como enfatiza Sawyer (2008, p. 58), esse 

processo caracteriza a socialização em comunidades de prática na sala de aula, quando todos 

os alunos colaboram na aprendizagem de todo o grupo. Esse tipo de participação pode ser 

entendido, na visão de Wenger (2008, p. 54), como um processo no qual a participação “[...] 

descreve a experiência social de viver no mundo enquanto membro de comunidades sociais e 

envolvimento ativo em empreendimentos sociais”, donde se conclui que nas práticas em sala 

de aula esses empreendimentos sociais se articulam em torno dos projetos de composição, 

apresentação e crítica musical. 

Eles precisam ouvir de uma forma construtiva, valorizando o que o grupo fez, 
porque aquele trabalho é seu também, é de quem está ouvindo, porque numa outra 
ocasião eles podem usar algo daquele grupo também, para uma nova elaboração. 
Então esse conceito de que aquilo que o outro faz me serve é importante, porque é 
aprendizado também (Madalena, ESE, p. 8). 

Essa ideia da coparticipação é estendida também aos trabalhos de apreciação de 

outras músicas com os alunos, uma atitude crítica em relação à música que Madalena procura 

trabalhar com as crianças. Esse processo de fazer e refletir sobre as composições, segundo 
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Barret (2003), é um componente essencial no processo das crianças de fazer sentido da 

música. Madalena considera que quando as crianças fazem música e analisam a própria 

produção e a produção dos colegas, isso também se reflete na maneira como elas interagem 

com a música de maneira mais ampla, como alguém que quer interferir nos trabalhos, 

participar da composição e aprofundar a escuta: 

Para não ficar superficial, para poderem ir mergulhando e não ficar só na 
superfície... mergulharem mesmo. Quanto mais a gente ouve, mais vai pegando 
informações. Quantas vezes tu ouves uma música... tem um disco do Chico 
[Buarque], As Cidades, que foi um disco que eu ouvi muitas vezes e eu ainda escuto 
coisas novas nele, então é muito legal isso. Estar sempre curioso, que tem sempre 
alguma coisa nova para ouvir. Quando tem profundidade na composição, tu podes 
mergulhar muitas vezes, muito fundo e ficar... ela não tem fim. (Madalena, ERV2, p. 
10). 

Nessa perspectiva, a coparticipação envolve também o processo de aprofundamento 

da compreensão musical, de ouvir mais vezes a mesma música, de procurar entender as 

composições dos colegas e contribuir com suas próprias ideias, interferindo no trabalho do 

outro. Essas intervenções podem acontecer tanto entre as próprias crianças, como também 

pela intervenção da professora, que coparticipa do processo. Sobre isso, Jeffrey e Woods 

(2009) argumentam:  

As habilidades de coparticipação ganham realce numa situação de aprendizagem 
criativa em que os alunos são encorajados a utilizar um ao outro como recurso. [...] 
Isso inverte o caráter dominante em outros contextos de aprendizagem, em que a 
imitação muitas vezes é desaprovada. Aqui ela é parte da aprendizagem – ela 
realmente tem um propósito educacional quando utilizada dessa forma (JEFFREY; 
WOOD, 2009, p. 73, tradução minha). 

Analisando sua trajetória como educadora, Madalena observa que há alguns anos ela 

procurava não intervir nas ideias das crianças, mas que atualmente ela se coloca como alguém 

que faz música com as crianças. Ela explica que essa participação não acontece sempre, para 

que as crianças tenham espaço e tempo para construir suas ideias musicais antes de ela 

intervir. 

É que nem o professor que manda desenhar uma árvore e ele desenha a árvore dele 
no quadro. [...] Eu acho que isso não funciona, mas depois de um processo feito, por 
que não dar ideias? [...] Nesse sentido [atualmente] eu estou questionando isso, de o 
professor não intervir com a sua imaginação musical também. Eu acho que não se 
colocar no processo é perder. É perda pras crianças e é perda pro professor. 
(Madalena, ERV3, p. 15). 
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Em alguns momentos, Madalena também considera que é melhor o professor não 

intervir. Assistindo ao vídeo das apresentações das composições pentatônicas, Madalena 

analisa uma situação em que um grupo se preparava para apresentar seu trabalho, organizando 

as teclas no xilofone, quando ela foi tentar ajudá-los.  

Eu interferi na ordem que ele colocou as teclas. Eu fui ali olhar “puxa, mas essa 
pentatônica aqui está diferente”. Eu falei pra ele que não era bem a pentatônica. 
Interferi e mexi. Aí ele ficou sabe... puxei o tapete dele. Aí ele olhou assim pra mim: 
“e agora, tudo que eu produzi tu tiraste de mim”. Aí eu disse: “não, volta, faz tudo 
do jeito que tu estavas fazendo, vamos ver como é que vai sair” (risos) (Madalena, 
ERV2, p. 18). 

Em outras situações, Madalena avalia que a sua função é auxiliar as crianças a 

compreender alguns elementos musicais presentes nas suas composições ou ampliar o 

vocabulário musical, visto que muitas vezes elas não sabem nomear os elementos que 

percebem. Mas o trabalho musical está ali, foi construído, pensado, discutido e produzido 

pelos alunos, cabendo à professora organizar melhor os conhecimentos e potencializar-lhes 

aprendizados e novos desafios. O retorno que o professor dá às composições das crianças, 

respondendo perguntas ou fazendo questionamentos, descrevendo as suas composições ou 

dando sugestões, segundo Young (2003), é essencial no processo da aprendizagem criativa, 

porque motiva os alunos para os próximos trabalhos. Assim sendo, é necessário que o 

professor de música participe ativamente, provocando a interação entre as crianças através de 

discussões sobre os trabalhos produzidos, processo que exige equilibrar a liberdade e o  

agenciamento da aprendizagem pelas crianças com a estrutura estabelecida pelo professor. 

Segundo Craft et al. (2008, p. 71), na aprendizagem criativa é sempre um dilema e um desafio 

para o professor atingir esse equilíbrio entre a iniciação à aprendizagem pelo adulto e pela 

criança, pois muita determinação pelo adulto restringe a autodeterminação das crianças e sua 

capacidade de desenvolver suas próprias ideias, enquanto a liberdade excessiva pode 

confundi-las ou não lhes permitir ir além daquilo que elas já são capazes de realizar por si 

próprias.  
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6.1.3 Coletividade: a apropriação dos conhecimentos pela turma  

Uma vez apresentada, [a música] não é mais do compositor, é da plateia, é de quem 
ouviu, é do mundo (Madalena, ERV2, p. 8).  

A participação coletiva está estreitamente relacionada à coparticipação, implicando 

habilidade do professor em construir um ambiente que possibilite às crianças entender suas 

produções como projetos coletivos. O momento de ouvir as composições da turma cumpre o 

papel de socializar as experiências dos projetos colaborativos realizados anteriormente nos 

grupos. 

Eu acho que valorizo o trabalho do grupo que está se apresentando, porque é o 
conhecimento deles. Eu dei um problema e eles resolveram do jeito deles, trazendo 
as informações que eles têm. Essas informações me interessam, para que essas 
informações sejam tidas como “o conhecimento” que esse grupo que está ouvindo 
pode ter para eles também. [...] Eles não são ouvintes passivos (Madalena, ERV3, p. 
6-7).  

Madalena considera que a apresentação das composições das crianças para os 

colegas é uma atividade que faz parte da própria natureza da música, que envolve a 

comunicação, a experiência de tocar para um público. Segundo ela, sem a apresentação, o 

processo não está finalizado, a atividade não foi até o fim. “Não tem composição que não quer 

ser ouvida. [...] o grande desejo da composição é ser ouvida, se não [é ouvida], não tem 

sentido” (Madalena, ERV2, p. 2). Com essa fala, Madalena revela sua concepção sobre a 

natureza da música, que se aproxima da afirmação de Small (1999b, p. 10, tradução minha) de 

que “sem o performer não há música”, isto é, não basta compor uma música: é necessário 

tocá-la. Assim sendo, a professora relaciona a prática de apresentar-se em público na sala de 

aula com as práticas musicais que as crianças vivenciam fora da escola.    

Todo artista sai do palco e fica pensando no que acabou de fazer e no resultado que 
ele teve no encontro com a plateia. Não tem esse objetivo didático, porque não tem 
uma terceira pessoa, que é um professor, um educador. [...] Na sala de aula, a 
avaliação se mistura com a execução do trabalho e um processo, no qual o fazer é 
livre, isto é, não tem o olho do professor o tempo todo em cima dizendo como é que 
tem que ser. É o processo deles. (Madalena, ERV4, p. 19). 

Além de apresentar as composições, Madalena considera importante que a turma se 

aproprie do trabalho de composição de cada grupo, porque acontece uma grande troca de 

experiências musicais nesse momento; a atividade de apresentação e discussão dos trabalhos é 
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muito significativa para as crianças, que têm a oportunidade de aprender com os outros 

trabalhos e de ter seu trabalho reconhecido e valorizado.  

Tão legal isso, pra quem faz música, de ouvir a plateia, de saber que a plateia é 
inteligente e está ligada nos meandros, nos pedacinhos... que está ligada no teu 
pensamento como criador. E acho que nesse sentido a plateia também é criadora, 
quando ela tem esse conhecimento pra chegar aí. Então eu acredito que, para o 
grupo que se apresenta, é muito prazeroso ver a plateia preocupada em entender o 
processo deles. (Madalena, ERV2, p. 5). 

Nas apresentações, Madalena procura valorizar o empenho de cada grupo, mostrando 

às crianças o quanto aquele trabalho é relevante para a turma e como é importante o retorno 

que o público dá para o grupo que se apresentou. Dessa forma, a apresentação não é relevante 

apenas para quem está mostrando o seu trabalho: todo o grupo participa da apresentação, 

como compositor, executante ou audiência crítica. Na análise de Small (1999b), não se 

observa uma performance musical de fora: todos participam e celebram as interações que são 

estabelecidas no musicar, vivenciando-as em toda a sua complexidade em um processo ativo 

e criativo.    

O musicar autoriza-nos a experimentar a estrutura real do nosso universo conceitual, 
e aprendemos enquanto as vivenciamos, não apenas intelectualmente, mas na mesma 
profundidade da nossa existência, aprendemos qual é o nosso lugar no musicar e 
como podemos nos relacionar com ele. Nós exploramos essas relações, afirmamos 
sua validade e a celebramos cada vez que participamos de uma realização musical 
(SMALL, 1999b, p. 14, tradução minha). 

Nas aulas que observei são frequentes os diálogos de Madalena com as crianças que 

reiteram a importância desse momento de apresentação e análise das composições pelo grupo; 

um valor que parece ter sido incorporado pelas crianças, resultando, a meu ver, nessa 

celebração provocada pela participação no musicar descrita por Small (1999b). Madalena 

observa também que muitas vezes o público percebe alguns elementos que o próprio grupo 

que realizou o trabalho não percebera. 

Quem está tocando, eu geralmente peço para primeiro esperar para saber o que o 
público pensa. [...] O público no sentido dos colegas fazendo a avaliação deles, para 
depois eles retomarem. [...] Até porque, pro grupo é um outro olhar, é um outro jeito 
de ver, que acrescenta.  (Madalena, ERV4, p. 19). 

Normalmente as falas da professora logo após cada apresentação buscavam 

incentivar os alunos a manifestarem suas ideias, conduzindo e mediando a discussão entre as 

próprias crianças. Ela entende as crianças como uma plateia construtiva e bastante verdadeira. 
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Isso também não exclui algumas situações em que as verdades são ditas de forma bastante 

“crua” ou mesmo implicando com algum colega, o que também faz parte do processo, 

cabendo a ela, como professora, conduzir a discussão de forma positiva. Segundo Gromko 

(2003), orientar os interesses e necessidades das crianças exige que o professor seja 

socialmente astuto, sutilmente precavido e flexível musicalmente ao responder às suas ideias. 

Em alguns momentos, as crianças têm dificuldade em expressar suas ideias e então Madalena 

explica que procura ajudá-las a compreender a produção do grupo, ou então, pede que o 

próprio grupo que compôs a música explique ou justifique as decisões musicais tomadas 

durante o processo de composição.  

Nas aulas de Madalena, pode-se observar que primeiramente ela propõe um projeto 

de trabalho aos alunos, que o realizam em grupos. Em outro momento, esses trabalhos são 

apresentados aos colegas, favorecendo a coparticipação, que inclui tanto a professora quanto 

as crianças. Nesse mesmo processo de apresentação e crítica dos trabalhos, um outro desafio é 

tornar coletivos tanto os conhecimentos gerados por cada grupo na elaboração das 

composições como os conhecimentos gerados na análise e na avaliação dos trabalhos. Isso 

implica superar uma visão individualista das composições em sala de aula, reconhecendo que 

todos fazem parte de um processo maior, que pertence a toda a turma. Esses processos de 

participação em sala de aula, envolvidos nas atividades de composição, estão em sintonia 

também com um projeto educacional mais amplo da professora, que pensa, além dos objetivos 

específicos da aula de música, na formação de pessoas que saibam ouvir o outro, reconhecer e 

valorizar as diferenças. 

Parar para ouvir o que o outro tem pra dizer... Eu acho que isso é educação, eu 
valorizo muito isso! [...] Através da música, eu faço isso. Eu acho que faço (risos).  
[...] Eles estão conseguindo trocar, [reconhecer] que o que o outro tem pra dizer é 
importante, isso é conhecimento, é troca. (Madalena, ERV4, p. 10). 

Com o intuito de construir coletivamente os conhecimentos em sala de aula, essas 

concepções e práticas de Madalena caracterizam sua maneira de articular as atividades de 

composição com sua meta educacional de formação para a vida através de aprendizagens 

significativas, ideias que se afinam com um dos princípios que orientam a teoria de Charlot 

(2005) sobre a relação com o saber. 

Aprender não é apenas adquirir saberes, no sentido escolar e intelectual do termo, 
dos enunciados. É também apropriar-se de práticas e de formas relacionais e 
confrontar-se com a questão do sentido da vida, do mundo, de si mesmo. A relação 
com o aprender é mais ampla do que a relação com o saber (no sentido escolar do 
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termo) e toda a relação com o aprender é também uma relação com o mundo, com os 
outros e consigo mesmo. (CHARLOT, 2005, p. 57). 

Segundo Wenger (2008), quando se acredita que o conhecimento envolve a 

participação em comunidades sociais, é importante que o professor promova formas 

inventivas de engajar os estudantes em práticas significativas, proporcionando acesso a 

recursos que aumentem a sua participação e abram seus horizontes de tal forma que eles 

possam situar-se nas trajetórias de aprendizagem com as quais se identificam. Entendendo a 

aprendizagem como um fenômeno social relacionado à nossa experiência vivida de 

participação no mundo, o autor esclarece: 

Participação aqui se refere não somente ao engajamento em eventos isolados em 
certas atividades com certas pessoas, mas a um processo mais abrangente de ser 
participante ativo nas práticas de comunidades sociais e construção de identidades 
em relação a essas comunidades. Esse tipo de participação molda não só o que 
fazemos, mas também quem nós somos e como interpretamos o que fazemos 
(WENGER, 2008, p. 4, grifo do autor, tradução minha).  

Na prática educativa da professora Madalena, percebo esse sentido de participação 

que emoldura a forma como ela interpreta a aprendizagem e a produção de conhecimento 

pelos alunos, concepções que orientam a condução das atividades em sala de aula.   

6.2 Dimensões do ensino criativo 

6.2.1 Relações sociais na sala de aula 

Eu sou uma professora que tem a maior felicidade de fazer isso que eu faço 
(Madalena, ESE, p. 13). 

 
A construção de relações sociais em sala de aula está estreitamente relacionada com 

as formas de participação estabelecidas na turma e com as dinâmicas de trabalho propostas 

pelo professor. Além disso, depende também de outros fatores, como os conhecimentos do 

professor sobre as crianças e a maneira como se relacionam entre si, o espaço que os alunos 

têm para manifestar suas ideias em aula, a valorização dessas ideias no grupo e as atitudes do 
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educador em relação ao seu trabalho, engajamento afetivo e comprometimento com o 

processo educacional. Com o intuito de esclarecer essas questões na práxis educativa da 

professora Madalena, a seguir analiso dois elementos que considero fundamentais à 

construção das relações sociais em sala de aula, além dos discutidos logo acima: as dinâmicas 

estabelecidas nos trabalhos em grupo e o olhar de Madalena sobre cada aluno. 

6.2.1.1 As dinâmicas de trabalho em grupo 

Tu mostras a tua personalidade na composição, não tem como esconder, aparece! 
(Madalena, ESE, p. 12). 

O entendimento que o professor precisa ter sobre o funcionamento dos grupos em 

sala de aula, sobre como se dão as relações de liderança e personalidade entre as crianças, é 

um aspecto que Madalena considera uma condição básica para qualquer educador. Segundo 

ela, “o professor tem que ter essa leitura de como é cada um [aluno] no grupo” (Madalena, 

ERV2, p. 5-6). A partir desse conhecimento das “ressonâncias das personalidades das crianças 

no grupo”, Madalena traz uma outra questão, que é o papel do professor de intervir em 

algumas situações que se estabelecem entre as crianças, porque “muitas vezes o líder fala uma 

bobagem, ele não acerta sempre. [...] Aí o grupo tem que pensar também. [...] Essa coisa da 

liderança cega não funciona, aí é ditadura!” (Madalena, ERV2, p. 5-6). 

Para Madalena, as relações que se estabelecem entre as crianças no ato de compor 

são um ponto chave para se compreender a natureza da atividade de composição em grupo: 

É isso o trabalho de composição: [...] como o meu processo e o teu processo juntos 
formam uma coisa só, que é de todo mundo. E isso envolve a relação de mundo de 
cada um. Quando eu decido o grupo, eu estou decidindo um jeito. Eu, como 
educadora, estou decidindo o jeito que vai ser. Então eu também deixo eles criarem 
do jeito deles, pra ver o que sai. Mas sai briga, muitas vezes... (Madalena, ERV2, p. 
13). 

Nas entrevistas de reflexão com vídeo, Madalena considera a maneira como interfere 

nos trabalhos das crianças, buscando ao mesmo tempo respeitar o processo do grupo e 

questionar a maneira como eles estão trabalhando. Analisando a composição pentatônica do 

grupo 6, ela observa: 
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Elas mantiveram essa média. [...] Pra elas [o grupo] é suficiente, eu acho. Aí que 
está: o que é suficiente? Quer dizer, eu acho que o educador tem que ficar 
incomodando: olha isso, olha aquilo, eu acho que precisa. Muitas vezes tu tens que 
tirar o chão... pra poder ter crescimento. E nesse caso precisa de um: mas só isso? 
(Madalena, ERV3, p. 17).  

Na aula, quando esse grupo se apresentou, a professora se posicionou da mesma 

forma frente às críticas das crianças ao final que o grupo elaborou para a composição: 

A música era suave e no final ficou mais forte. Falei isso pra vocês no ensaio, não 
falei? O grupo falou a mesma coisa... Eu comentei com vocês, mas vocês estavam 
achando legal assim. Não tem problema, gente. É o grupo que está elaborando e se 
desse jeito o grupo achou que ficou bacana, isso que importa. É importante vocês 
ouvirem também o que os outros têm pra falar. Numa outra vez, têm que pensar um 
pouco nisso também, se o jeito que a gente toca o instrumento tem a ver com o jeito 
que vocês construíram toda a música, que era suave. E termina assim... grande. Tudo 
bem? Mais alguma coisa? (OBS6, p. 18). 

Ao mesmo tempo, Madalena observa que as crianças estavam felizes com sua 

produção e retoma a discussão sobre esse trabalho na entrevista de reflexão com vídeo:  

O tam tam tam tam tam do final... as crianças colocam [na aula] que foi muito forte 
no fim, para uma música que era suave o tempo todo. Eu tinha colocado isso no 
ensaio, mas elas estavam felizes com a música que estavam fazendo. É isso assim... 
quantas vezes tu ouves uma composição, gravada em um CD, de um músico famoso 
e tu não concordas com a solução que ele teve? Mas é o teu jeito de sentir. O 
compositor sente de outra maneira, e aí? O que é que está certo? Tem certo nisso? 
(Madalena, ERV3, p. 18). 

Analisando o processo do grupo ao compor, Madalena também destaca que nas aulas 

de música as crianças participam de um trabalho que lhes foi solicitado e que nem sempre elas 

estão totalmente envolvidas no processo (vídeo 11). 

É, elas tentaram resolver da forma mais fácil e mais prática: vamos fazer com que a 
coisa seja o mais simples possível. [...] Aqui elas [as crianças] estão cumprindo uma 
ordem. Não é isso? Elas estão em um momento, em uma hora que foi decidida por 
mim, não por elas (Madalena, ERV3, p. 18). 
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Vídeo 11: Cenas do processo de composição da música pentatônica (grupo 6) 

Madalena observa que nesse grupo as crianças criaram uma relação de cumplicidade 

na realização do trabalho, colocando-se em uma posição confortável, evitando brigas. Ela 

lembra também que no trabalho anterior uma das participantes do grupo que não havia 

conseguido participar e talvez o grupo quisesse evitar problemas. 

Então tem o pacto. O pacto de convivência aí. Sim... tem... Transcende o musical. 
Aliás, nos grupos musicais a gente vê isso também, como isso acontece. Tem pactos 
musicais: a gente cede em algumas coisas e a gente decide outras. [...] Esse grupo... 
tem duas crianças ali que gostariam de fazer parte do grupo “A”, então elas fizeram 
o grupo “B”: “tá , aqui a gente pode trabalhar”. Tem muito pacto social aí. [...] Mas 
é fraco, pode ter mais coisas, a gente sente que pode dar mais (Madalena, ERV3, p. 
19-20). 

Madalena avalia que as crianças se apegaram ao que estava mais cômodo, ao que já 

dominavam melhor, buscando uma garantia: “isso aqui a gente sabe fazer” (Madalena, ERV3, 

p. 20). Segundo ela “Isso é um negócio tão complicado assim, porque eu fui lá, eu falei... Eu 

poderia ter incomodado mais, mas pra mim também foi cômodo. Elas estavam se acertando. 

Aí entra a parte da administração do grupo mesmo, sabe?” (Madalena, ERV3, p. 21). Em 

situações como essa, Madalena também considera que o grupo receberá um retorno dos 

colegas no momento da apresentação. A tarefa de avaliar as composições não é somente do 

professor: a turma toda tem a oportunidade de interferir, criticar e colaborar nas composições.  
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Às vezes eu sinto que tem grupos que poderiam ter feito mais e eles não se 
organizaram suficiente pra fazer, porque brincaram, se distraíram, não tiveram foco 
no processo, isso acontece... [...] Eu acompanho todo o processo deles, eu vou de 
grupo em grupo, mas eu quero que eles também percebam e que, principalmente, a 
plateia analise: “ah, o fulano... o instrumento dele... ele quase não tocou”. Porque ele 
quase não tocou? Porque ele não teve espaço ou porque ele não conseguiu fazer a 
ideia dele fluir? (Madalena, ESE, p. 12). 

Na relação que a professora constrói com as crianças, percebe-se que ela procura 

compreender os processos de cada criança no grupo, procurando maximizar a participação e 

engajamento no trabalho, mas também entendendo que em alguns momentos podem 

acontecer situações que não favorecem uma participação tão ativa em algumas atividades, o 

que também faz parte do processo, que não pode ser visto de forma linear. Segundo Webster 

(2003), a revisão das composições dos estudantes é um elemento chave para o 

desenvolvimento criativo em música, porque possibilita que as crianças percebam todo o seu 

potencial como compositoras. Dependendo de cada situação, o autor avalia que o professor 

precisa desempenhar diferentes funções quando interfere ou critica as composições dos 

alunos, visto que as dificuldades podem ser de ordem técnica, estética ou conceitual.  

Madalena demonstra buscar a participação crítica dos alunos nas aulas, provocando 

as suas reflexões sobre as composições da turma. No momento de discutir o trabalho de um 

grupo, ela explica que sempre solicita aos alunos que justifiquem as suas opiniões. Criar esse 

ambiente de coparticipação e engajamento coletivo no trabalho é uma meta constante da 

professora.  

Esse trabalho me dá prazer porque... a única coisa que está na minha mão aí é 
manter o grupo organizado. Fazer com que esse ambiente seja um ambiente com 
alguma organização... Para que saibam que tem um momento “X” um momento 
“Y”, que cada um vai ter o seu momento, o seu espaço, e a gente tem que respeitar 
esse espaço de cada um. É esse é o meu papel ali... E ir fomentando, brigando, 
incomodando... pra trazerem coisas para a sala de aula. É só deixar o espaço livre, 
que eles trazem (Madalena, ERV2, p. 4). 

Observando as crianças nas entrevistas de reflexão com vídeo, Madalena 

contextualiza os processos de trabalho dos grupos com base em seu conhecimento sobre como 

as crianças são e se relacionam, suas vivências e como esses elementos estão implicados nas 

suas composições.  

Cada personalidade tem o seu rebate no grupo. Tem alguma criança que é líder 
porque joga bem futebol e essa criança é bem recebida no grupo. Tudo que ela 
disser, o grupo aceita mais. Já tem uma pré-disposição, uma facilidade social, esse 
menino ou essa menina. Geralmente, depois que essa criança fala, as outras crianças 
começam a repetir o que ela fala. Isso acontece bastante. Mas existem outras 
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personalidades, por exemplo, essa criança é um líder no grupo e a outra criança não 
é um líder, mas o grupo sabe que ela é boa em musica, entende? Não é uma criança 
que é boa no futebol, mas é boa em música. E na aula de música ela se torna um 
líder. Apesar de ser quietinha... São várias ressonâncias que cada um tem, e várias 
maneiras de liderança. É muito complexo. (Madalena, ERV2, p. 5). 

Segundo Madalena, é fundamental compreender as contribuições pessoais das 

crianças nos trabalhos, pois cada uma tem a sua bagagem pessoal, um conhecimento prévio, 

afetivo e musical, que se reflete nas suas composições. Madalena (ERV2, p. 3-4) acrescenta 

ainda que esse processo não envolve somente aspectos musicais, porque a performance 

envolve também estratégias de comunicação.  

Não é só a amizade [que conta nos trabalhos em grupo], é uma coisa de 
personalidade mesmo, do fulano que é tímido e tem vergonha de impor a sua 
vontade ou tentar argumentar a sua vontade no grupo. Então a sua vontade fica 
menor e ele toca uma nota só na música toda. Mas teve todo aquele momento antes 
da composição ficar estruturada, quando eles se divertiram individualmente, 
explorando. Nessa coisa da exploração individual tu podes ver a capacidade que 
cada um tem. Além disso, tem a coisa afetiva e pessoal: “será que eu vou ter espaço 
nesse grupo, pra colocar todas as ideias que eu tive quando estava brincando aqui?” 
Isso é um outro embate (Madalena, ESE, p. 12-13). 

A fala de Madalena traz implícita a forma como ela percebe o processo de 

construção de identidade das crianças, entendendo identidade como experiência negociada. 

Segundo Wenger (2008, p. 149, tradução minha), “Nós negociamos quem somos pelas 

maneiras como experienciamos a nós mesmos através da participação, bem como pelas 

formas como nós e outros reificamos a nós mesmos”. A compreensão da professora sobre a 

maneira como as crianças interagem nos grupos também relaciona-se com a sua metodologia, 

buscando garantir espaço para que elas possam fazer música mais livre e espontaneamente, 

entendendo que esses momentos são muito importantes no processo de aprendizagem 

musical. Esse pensamento relaciona-se ainda com a liberdade que os alunos têm para fazer as 

composições fora da sala de música, ocupando o espaço físico do saguão da escola. Ela 

explica que é importante as crianças trabalharem também sem o olhar do professor, buscando 

resolver sozinhas os problemas que surgem nos grupos. A maneira como os grupos trabalham, 

com autonomia e envolvimento, é um dos aspectos que mostra como as relações sociais em 

sala de aula são positivas, o que se reflete no engajamento das crianças nas atividades. 

Eu tenho muito orgulho de ver as crianças soltas pela escola, sem ter um adulto 
comandando e sendo um general em volta. [...] Eles estão realmente com um prazer 
em fazer aquilo ali, os trabalhos. Eles não estão correndo pela escola, eles não estão 
zoando, eles estão trabalhando. Eu acho que a leitura da escola, da instituição escola 
educação, em cima da coisa do comportamento, tinha que estar por aí, sabe? [...] Eu 
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fico passeando pela escola, olhando o trabalho deles. [...] Quando a criança está 
fazendo com prazer, ela não está quebrando o vidro do colégio. [...] Essa riqueza 
(ERV2, p. 6-7). 

A realização de trabalhos em grupo envolve o estabelecimento de um ambiente de 

confiança, que permita às crianças manifestarem suas ideias e posicionamentos, cabendo ao 

professor a tarefa de contribuir para que esse nível de colaboração seja atingido. Segundo 

McDonald e Miell (2000), é fundamental que os alunos aprendam a ouvir e colaborar entre si, 

pois o trabalho em grupo exige o estabelecimento de trocas intersubjetivas que favoreçam 

novas combinações de ideias e sugestões imaginativas. Esses processos são complexos e 

mediados pela estrutura social dos grupos de alunos (MELLOR, 2000), que precisam ser 

considerados pelo professor. 

6.2.1.2 O olhar para cada criança 

Não existe saber (de aprender) se não está em jogo a relação com o mundo, com os 
outros e consigo (CHARLOT, 2005, p. 58). 

Analisando os trabalhos das crianças nas entrevistas de reflexão com vídeo, 

Madalena contextualiza o processo individual de algumas crianças, revelando informações 

que considera pertinentes para a compreensão das contribuições individuais das crianças na 

produção das composições. Observando o grupo 2 ao compor o arranjo da Zabelinha, 

Madalena comenta (vídeo 12): 

O Lúcio está adorando a flauta, está descobrindo o instrumento. Agora ele está na 
terceira nota, então ele está a mil. E o José é muito bom, é muito musical. Em casa, o 
pai dele gosta muito de música, o pai toca um pouquinho de violão. Então a gente vê 
quando a criança vem de casa com um processo de vivência musical mesmo. Livre e 
feliz com a família, sabe? [...] Quando eu chamo uma criança de muito musical é 
isso, vem de casa com a relação afetiva com a música. [...] E fazer de uma forma 
amadora e feliz em casa. Amador no sentido de amar, de estar feliz com o objeto 
musical, social e trazer pra sala de aula isso. Então essa criança tem um fazer fluente 
mesmo (Madalena, ERV1, p. 11). 



 185 

 

Vídeo 12: Cenas do processo de arranjo da Zabelinha e apresentação (grupo 2) 

Logo a seguir, Madalena observa que Lúcio tirara o pandeiro de Graça e lhe dera a 

flauta, e ela aproveita para comentar a liderança de Lúcio, que às vezes “é um ditadorzinho” 

(ERV1, p. 12), decidindo as coisas por todo mundo. Segundo ela, às vezes é necessário “dar 

um corte” nele, acrescentando que Graça estava bem feliz tocando pandeiro quando foi 

interrompida pelo colega.  

Outra situação que gerou comentários da professora sobre aspectos particulares das 

crianças foi a saída de Luciano do grupo 4, quando ele trabalhou individualmente por algum 

tempo, durante a composição pentatônica (vídeo 13). 

O que aconteceu é que o Luciano, ele é muito musical, ele tem um conhecimento 
bem legal, ele já chega [na aula] com muita coisa bacana. O Bento tem mais 
dificuldade na performance, tem mais dificuldade motora. [...] Os dois pegaram 
instrumentos de sons definidos e todo mundo está tocando a mesma coisa. O 
Luciano não está feliz com isso, ele quer fazer uma outra coisa, ele quer criar dentro 
da pentatônica uma ideia que se repita e os meninos não estão fazendo isso, eles 
estão simplesmente fazendo um ritmo... [...] Ele está num outro lugar, entende?  Ele 
já quer, dentro desse ritmo, criar uma estrutura melódica repetitiva, que tem uma 
estrutura mesmo assim, que tenha começo, meio e fim. (Madalena, ERV2, p.14). 
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Vídeo 13: Cenas do processo de composição da música pentatônica  (grupo 4) 

Observando a maneira como o Grupo 4 articulava a composição pentatônica, 

Madalena também fala sobre a forma como algumas crianças se relacionam no grupo e como 

isso interfere no resultado da composição. Ela comenta que Ariel não interage com os 

colegas; para ela, parece que ele “está num outro mundo, que ele se autogerencia”, como se 

não precisasse do grupo. “Ele está com o triângulo, ele está ali no grupo, mas também poderia 

não estar, podia estar sozinho” (Madalena, ERV2, p. 17). Para a professora, ele parece não se 

importar com a relação no grupo, aquilo não parece ser relevante para ele.  

Ele tem amigos, ele brinca e tal, mas é... Se ele estiver sozinho fazendo alguma 
coisa, ele está bem, ele não sofre com isso, sabe? [...] Ele geralmente procura 
instrumentos que não façam grande diferença no processo, tipo... peguei um 
triângulo e faço um plim. [...] É uma coisa complicada de trabalhar. [...] E é assim na 
sala de aula também. Nos conselhos de classe isso fica muito claro, assim, esse jeito 
de não deixar muito a marca dele nas coisas... É uma coisa de imaturidade mesmo, 
bem aquilo de quando a criança é muito pequenininha e brinca sozinha com o 
chocalho. Ele está se divertindo (Madalena, ERV2, p. 17). 

Essas reflexões de Madalena sobre Ariel e a forma como ele se relaciona com os 

colegas mostram a sua preocupação com essa criança e também os limites dela para, 

concretamente, realizar um trabalho mais diferenciado com esse menino, buscando engajá-lo 

no trabalho. O que parece mover as outras crianças e a própria atuação da professora, o desejo 

de “deixar uma marca”, de interagir, de expor suas ideias e opiniões, enfim, o próprio desejo 

de criar, não está aparente nesse aluno. Ela também comenta a dificuldade em trabalhar essas 
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questões com turmas tão grandes. No entanto, mesmo sem saber precisamente o que fazer e 

reconhecendo a situação, a professora demonstra estar particularmente atenta a essa criança, 

buscando compreendê-la na sua singularidade.  

Outra criança que Madalena analisa com maior detalhamento individual quando 

assiste aos vídeos é Guido: ele parece não valorizar a escolarização, que também parece não 

ser vista como algo importante pela família. Madalena observa que ele é tido como o “patinho 

feio” da turma, com uma história social difícil, de “não ser aceito e de não se deixar aceitar”. 

Então Guido se isola e as relações na turma já estão “viciadas”, apesar de no último trabalho 

ele ter sido acolhido em um grupo de forma bastante “generosa”.  

A postura do Guido é servir. Se eu tenho que arrumar a sala, ele me ajuda a arrumar 
a sala. Se eu tenho que pegar alguma coisa lá fora, ele vai e faz. Essa coisa de servir, 
ele faz bem, porque ele estuda à tarde e de manhã e à noite ele trabalha. Ele trabalha 
no trabalho dos pais. É meia noite ele está acordado trabalhando. A relação, a vida 
dele é muito diferente das outras crianças. Ele é um trabalhador, as outras crianças 
são crianças. É outra vida... é difícil (Madalena, ERV3, p. 14). 

Observando a participação de Guido na composição pentatônica, Madalena destaca 

que ele pegou dois instrumentos de brinquedo, que mesmo fazendo um som interessante, 

parece que “ele não se sente gente o suficiente pra pegar o xilofone, por exemplo” (Madalena, 

ERV4, p. 7-8).  

Ele não se sente desse grupo, desse grupo de alunos, dessa escola. Autoestima baixa 
mesmo. Ele não se sente merecedor, sabe? [...] E aí? O que fazer? Eu já estou 
achando demais que ele estava conseguindo fazer parte do grupo. No outro trabalho 
ele nem fez parte. Ele faltou no dia da aula. E esse é o trabalho do educador também. 
Eu não estou ali só dando aula de música... a música também é um agente social. [...] 
Então também passa pela minha cabeça isso assim, de como essa criança excluída 
socialmente pode fazer parte desse grupo através da música. Não é fácil isso, mas 
acontece, acontece muito. (Madalena, ERV4, p. 8). 

As reflexões de Madalena sobre cada criança revelam o seu comprometimento com o 

trabalho docente na educação básica. Madalena tenta entender cada um, incluir cada aluno nos 

trabalhos, com objetivos que vão além dos conteúdos musicais, pensando em como seu 

trabalho pode contribuir para a vida das crianças. No caso de Guido, ela procurou um grupo 

que o acolhesse para realizar o trabalho de composição com a escala pentatônica, pois ele 

ficara sem grupo. Nesse grupo, essa acolhida também teve repercussões, pois uma integrante 

não gostou que as amigas haviam concordado em recebê-lo, como foi relatado anteriormente. 

Agravando a situação, Guido não participou da apresentação da composição porque naquele 
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dia, no horário da aula de música, ficou na sala de aula com a professora regente fazendo 

trabalhos que estavam atrasados, fato que Madalena só soube posteriormente.  

Madalena preocupa-se com a turma na totalidade, mas também com cada criança, 

com sua maneira de se relacionar com “o saber e o aprender na escola” (CHARLOT, 2001, 

2005), necessária à condição de aprendiz. Madalena parece intuir que a forma como Ariel e 

Guido se relacionam com as aulas de música revelam um problema na maneira como eles se 

conectam ao saber, o que implica relacionar-se com os outros, com o mundo e consigo 

mesmo. Charlot (2005) entende que aquele que se mobiliza para aprender é um sujeito, um ser 

humano portador de desejos e envolvido em relações sociais. Segundo o autor167, a situação 

de aprendizagem precisa ter sentido para os alunos, produzindo prazer e respondendo a um 

desejo, isto é, aos “móbeis”168 dos alunos. Dessa forma, a questão que se apresenta aos 

educadores é a compreensão de como o sujeito se conecta ao saber e desencadeia o processo 

de aprendizagem169. O sujeito que aprende, para Charlot170

Na composição do arranjo para a Zabelinha, Madalena analisa a interação no grupo 

composto por Julieta, Marcela, Larissa, Rebeca e Dalila

, está sempre entrando em contato 

com um patrimônio humano, e por isso, “Entrar em um saber é entrar em certas formas de 

relação com o saber, em certas formas de relação com o mundo, com os outros e consigo 

mesmo. Só existe saber em uma certa relação com o saber”. Dessa maneira,  

Aprender é apropriar-se do que foi aprendido, é tornar algo seu, é “interiorizá-lo”. 
Contudo, aprender é também apropriar-se de um saber, de uma prática, de uma 
forma de relação com os outros e consigo mesmo... que existe antes que eu aprenda, 
exterior a mim. A problemática da relação com o saber recusa-se a definir a 
aprendizagem partindo apenas do movimento daquele que aprende ou das 
características daquilo que é aprendido. O que importa, como já se explicou, é a 
conexão entre o sujeito e o saber, entre o saber e o sujeito (CHARLOT, 2001, p. 20-
21). 

171

A Julieta tem dificuldade de concentração, daí ela fica batendo a baqueta no chão até 
quebrar... Ela melhorou muito, mas é muito difícil pra ela fazer um trabalho no qual 
ela tem definidas as notas que deve tocar [a melodia da canção]. [...] Aí ela 
atrapalhou um pouco o trabalho, por essa falta de concentração. Ela pegou um grupo 
muito bom, um grupo de meninas que querem ajudar, querem trazer ela pro grupo, 
pro trabalho. (Madalena ERV2, p. 1). 

 (vídeo 14): 

                                                 
167 Id., 2001. 
168 O termo móbil (ou móbeis) é utilizado por Charlot (2001) como substantivo de mobilização, conforme 
explicação em nota de revisão da tradução (p. 20). 
169 Id., 2001. 
170 Id., 2005, p. 21. 
171 Uma das meninas não estava na aula em que foi gravado o processo do grupo e a apresentação. 
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Vídeo 14: Cenas do processo de arranjo da Zabelinha (grupo 5) 

Na composição pentatônica, Madalena também observa a disputa entre Larissa e 

Julieta pela liderança no grupo, dificultando a realização do trabalho. Segundo a professora, 

isso já aconteceu em outros momentos, criando situações complicadas de lidar no contexto da 

aula.  

A atuação da professora Madalena nas aulas e a maneira como procura compreender 

e engajar cada criança no trabalho parece contribuir para que se estabeleçam relações sociais 

positivas na aula. Mesmo nas situações mais difíceis, como as relatadas aqui, observa-se a 

atenção e o cuidado que ela dispensa a cada criança, respeitando-as nas suas capacidades e 

singularidade. Nessa perspectiva, o grupo não é percebido como um agregado de pessoas, à 

medida que os participantes estão engajados em ações cujos significados são negociados uns 

com os outros (WENGER, 2008, p. 73). Segundo o autor, o que torna o engajamento na 

prática possível é muito mais uma questão de diversidade do que de homogeneidade. 

O engajamento mútuo não entalha homogeneidade, mas cria interações entre as 
pessoas. Quando ele é mantido, conecta os participantes de modo mais profundo do 
que similaridades abstratas em termos de características pessoais ou categorias 
sociais. Nesse sentido, uma comunidade de prática pode formar um nó muito 
apertado de relações interpessoais (WENGER, 2008, p. 76, tradução minha).  

A dinâmica das aulas, que oportuniza que as crianças trabalhem em grupos formados 

tanto pelas crianças como pela professora, com momentos que permitem diferentes maneiras 

de se relacionar com a música – compondo em grupos, ouvindo os trabalhos dos colegas, 
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pensando e avaliando os trabalhos, abrindo espaços para que as crianças falem sobre suas 

experiências como compositoras, executantes e ouvintes parece contribuir para que as 

crianças se sintam seguras para se expor no grupo, apresentar seus trabalhos e suas ideias na 

sala de aula. Na perspectiva de Madalena, o retorno das crianças é muito positivo, quando ela 

avalia a expectativa que as crianças têm em relação ao trabalho desenvolvido nas aulas. 

Eu acho que a maior avaliação é quando os meus alunos entram na aula e dizem: 
“hoje a gente vai compor?” “Eu quero”. Eles já estão prontos, eles já elaboraram 
antes de chegar na sala e vêm correndo. [...] Eles ficam trabalhando, nos grupos de 
iguais, crianças livres na escola. E se eles estão fazendo um trabalho é porque eles 
estão realmente querendo fazer aquilo ali. E se eles estão realmente querendo fazer 
aquilo ali é porque tem sentido, tem sentido de prazer, de vontade, de querer mostrar 
depois. Pra mim essa é a avaliação do trabalho, pra mim é um prazer. (Madalena, 
ESE, p. 13). 

6.2.2 Engajamento dos interesses das crianças 

Se o trabalho é vibrante, se o trabalho é feliz, se tem realmente repercussão nas 
crianças, elas vão fazer (Madalena, ERV, p. 6-7). 

No planejamento das atividades de composição, Madalena explica que procura 

abordar algum conteúdo que possa ser trabalhado de diferentes maneiras: tocando, criando 

alguma coisa em cima e ampliando a escuta das crianças. Antes de levar uma música para 

ouvir, trabalha elementos dessa música, para que eles “se vejam dentro da música”, tornando 

a audição mais significativa. Especificamente em relação à atividade de composição com a 

escala pentatônica observada na pesquisa, Madalena conta que em determinada aula um 

menino estava brincando com a escala pentatônica e a partir disso, ela propôs que a turma 

compusesse uma música utilizando essa escala, porque essa informação “já está no contexto” 

(ERV2, p. 8). Ao realizar projetos de composição em sala de aula, Quintanilha e Silva (2008) 

também observam que a interação com os alunos faz despontarem novos conteúdos, gerados 

da interação dos alunos com as suas composições, que vão se ajustando aos objetivos do 

professor. Segundo os autores: 

O planejamento é sensível a essas transformações porque as escolhas dos alunos, 
decisões sobre o repertório em que eles mesmos são co-autores, e o tipo de música 
que cada grupo está criando denota necessidades que são percebidas pelo professor 
responsável, mas principalmente, também pelos alunos (QUINTANILHA; SILVA, 
2008, p. 2).  
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Madalena afirma que não tem nenhuma regra fixa para essa seleção de conteúdos e 

planejamento das atividades, pois são múltiplos os fatores que influenciam suas escolhas.  

Tem uma aula lá que a gente estava fazendo a execução de uma canção do [grupo] 
Palavra Cantada172

Analisando as crianças ao apresentarem os arranjos da Zabelinha, Madalena chama 

atenção para o fato de que o trabalho do grupo 2 parece não ter criado impacto na plateia, ao 

contrário do trabalho apresentado anteriormente (grupo 1), dos meninos que tocam piano 

, o Sapo Jururu, e depois criamos um arranjo para a música. 
Nesse Sapo Jururu saiu uma sequência [...] Pronto, está aí, é o conteúdo que eu vou 
trabalhar na composição. Depois eu trago uma outra referência, uma outra música 
que trabalha com sequência, para eles entenderem esse conteúdo como uma coisa 
importante, não simplesmente um nome. [...] Tem que ter um resultado prático e, 
principalmente, fluidez musical, do fazer livre, porque aí tem o prazer. E o prazer a 
gente não esquece, fica na vida (Madalena, ESE, p. 8). 

Nessa fala, Madalena aborda, além dos conteúdos, diversas questões que engajam o 

interesse das crianças: o prazer de fazer música de forma livre e fluida; a relevância dos 

conteúdos que se relacionam com as práticas musicais das crianças e com elementos que elas 

trazem nas suas produções; a relação dos conteúdos com outras referências musicais e a 

ressonância que o prazer em fazer música pode ter na vida das crianças. A seguir relato outras 

características do trabalho de Madalena que engajam o interesse das crianças pelas aulas: a 

execução de instrumentos musicais, a apresentação das composições e o prazer de aprender e 

criar.  

6.2.2.1 O interesse das crianças em tocar instrumentos musicais  

Um aspecto que se mostrou relevante no engajamento dos interesses das crianças foi 

a utilização de instrumentos musicais e a maneira como Madalena conduz o seu uso na 

realização das atividades: 

A execução instrumental é muito forte para esse grupo, eles querem muito tocar, 
cantar não é um ponto forte. Apesar de eles serem afinados, mas parece que pra eles 
tocar um instrumento é fazer música, e mais, tocar um instrumento de forma autoral, 
criar uma coisa com aquele instrumento, isso é aula de música. (Madalena, ESE, p. 
2). 

                                                 
172 Dupla brasileira formada por Sandra Peres e Paulo Tatit, especializada na produção de música para crianças.  
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repetindo a melodia muitas vezes e que causou muitas críticas e risos entre seus pares. 

Madalena observa que o arranjo parece não ter causado nenhum estranhamento na plateia, 

mas que, ao mesmo tempo, o público não estava satisfeito com o resultado. Nesse arranjo, as 

crianças cantam a melodia com acompanhamento de dois violões, tamborim e clavas. 

Observando a reação da turma, Madalena levanta a hipótese de que aquele trabalho estava 

muito “comum” para as crianças, muito próximo do que eles ouvem no dia a dia: canto com 

acompanhamento instrumental. Para ela, um dos desafios que as crianças tomam para si nos 

trabalhos é a própria execução instrumental das melodias nos xilofones e metalofones, pois aí 

está o grau de dificuldade: “Cadê a melodia que foi passada pela professora no xilofone, que 

todo mundo aprendeu a tocar?” (ERV1, p. 14). Então cantar parece muito simples para o 

grupo, uma coisa que todo mundo sabe fazer, que é muito fácil, é muito pouco. A partir dessa 

situação, Madalena analisa o processo do grupo 2 ao realizar o seu arranjo173

                                                 
173 Ver vídeo 12. 

.   

[O trabalho] passa muito pelo “o que eu estou conseguindo tocar bem e o que eu não 
estou”, tem muito disso: dois instrumentos de percussão, dois violões... O Lúcio 
meio que lidera isso ali. Ele estuda música fora da escola, [...] então ele já tem uma 
vivência dessa coisa de naipes. Não acho ruim que tenha naipe, mas criar um 
estigma assim, isso me preocupa. Por que é que tem que ser, dentro de um grupo de 
quatro, dois violões e duas percussões? (Madalena, ERV1, p. 14). 

Nos ensaios, inicialmente Lúcio tentava tocar a melodia na flauta, mas não conseguiu 

executá-la como desejava e acabou trocando o instrumento pela percussão.  

Eles queriam a melodia exata, melodia acompanhada, instrumental... era esse o 
sonho do grupo. E eles não deram conta de executar, porque não tinham recurso pra 
isso. Então se a flauta não toca, eu canto. Mas cantar não agradou a plateia porque a 
plateia está num nível de execução, porque eles já passaram por um processo de 
aprender a melodia num instrumento e eles queriam ver uma performance 
instrumental daquela melodia... Só cantar é pouco, eu faço isso desde que eu tinha 
um ano de idade, entende? (risos) É uma plateia crítica, né? (Madalena, ERV1, p. 
14). 

Madalena afirma que já vem percebendo há algum tempo certo desrespeito pelo 

canto nessa faixa etária, na qual o uso de instrumentos é considerado muito importante, 

enquanto na adolescência é muito mais ressaltado o canto, valorizando o vocalista da banda. 

Ela percebe aí uma diferença entre a maneira como as crianças se relacionam com o canto nas 

aulas e as suas vivências musicais cotidianas. 
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É engraçado isso, porque eu canto muito com eles na educação infantil. Não sei... 
[...] Eu acho que é do mundo, isso, as pessoas têm vergonha de cantar. Eu não sei se 
as crianças não pegaram isso, a vergonha que os adultos têm de cantar... Eu não sei o 
que é exatamente, sabe? (Madalena, ERV4, p. 2). 

Também focalizando a relação das crianças com o canto nas aulas, Madalena observa 

que o grupo 3, ao fazer o seu arranjo para a canção Zabelinha, está tocando e cantando, mas 

na hora da apresentação quase não se escuta o canto. Segundo a professora, o canto está 

auxiliando as crianças na execução da música, então elas cantam como um recurso para a 

aprendizagem, mas na hora de apresentar, se inibem para cantar e colocam o instrumento em 

primeiro plano (vídeo 15).  

Segundo Madalena, o uso dos instrumentos musicais engaja as crianças no trabalho, 

porquanto elas valorizam essa habilidade, considerando importante e desafiador tocá-los. 

Sobre a aprendizagem de habilidades técnicas, como as requeridas para tocar instrumentos 

musicais, Jeffrey e Woods (2009) diferenciam os objetivos e os resultados de habilidades 

adquiridas na aprendizagem criativa daquelas obtidas através de mero treinamento.  

 

 

Vídeo 15: Cenas do processo de arranjo da Zabelinha e apresentação (grupo 3) 

As habilidades técnicas adquiridas através da aprendizagem criativa são aquelas que 
implicam alguma característica de operação, de correr riscos, de experimentar e de 
solucionar um problema. Já as habilidades adquiridas pelo treinamento não 
implicam nenhum desenvolvimento da habilidade, apenas a reprodução repetitiva do 
artefato ou movimento. As habilidades são relevantes para os aprendizes criativos, já 
que eles as desenvolvem enquanto as utilizam e as utilizam para desenvolver seus 
projetos (JEFFREY; WOODS, 2009, p. 71, tradução minha). 
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A professora observa também que alguns instrumentos têm maior status entre as 

crianças, sendo disputados principalmente o piano e o violão. Ela conta que alguns anos atrás 

não deixava as crianças tocarem piano e violão nas aulas, entendendo que esses instrumentos 

requeriam “um nível de prática pra que tu pudesses tirar um som de ‘excelência’ musical” 

(ERV1, p. 2). Depois ela percebeu que as crianças poderiam ter nesses instrumentos o mesmo 

processo que elas têm ao aprender a tocar outros, como o xilofone, bastante usado nas aulas. 

Atualmente, Madalena considera que “eles conseguem fazer coisas muito legais, muito além 

do que um aluno fixo de um professor de piano, de instrumento faz” (ERV1, p. 2). Ela 

observa que até por não dominarem a técnica dos instrumentos, eles se sentem muito livres 

para criar, e o piano passa a ser mais um objeto sonoro, sem o estigma de “não, esse aqui é ‘o’ 

instrumento e esse aqui não é nada (referindo-se aos outros instrumentos). Sabe, esse respeito 

exacerbado pelo objeto” (ERV1, p. 2). Ainda falando sobre o piano: 

 
 
Há uns três anos eu tinha essa coisa de que o piano exige técnica, exige estudo. [...] 
E depois eu fui vendo que as crianças têm muito mais liberdade sem o estudo 
acadêmico do instrumento, que te deixa trancado em cima da escala de dó... (risos). 
Elas brincam com as teclas pretas e não tem sustenido nem bemol que “suja” a 
partitura de coisinhas pretas, não tem “pré-conceitos” para as coisas acontecerem 
dentro de uma escala de valores, estão livres disso (Madalena, ERV1, p. 5). 

 

Vídeo 16: Cenas do processo de composição da música pentatônica (grupo 1) 

Atualmente, as crianças utilizam o piano e também o violão nas aulas de música, 

principalmente nas atividades de composição. Madalena conta que foi percebendo como o 
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fato de elas não conhecerem as técnicas tradicionais de execução do piano, por exemplo, 

permite-lhes outra maneira de ouvir o instrumento, tocando de outras maneiras, explorando de 

forma mais livre suas sonoridades (vídeo 16). Nesse sentido, poder usar todos os instrumentos 

disponíveis, inclusive o piano e os violões, é altamente motivador para as crianças, engajando 

seus interesses nas aulas. 

6.2.2.2 As apresentações na construção da relevância 

A apresentação das composições na sala de aula parece conferir relevância às 

atividades realizadas em classe, conectando as crianças ao “mundo real”, ao universo musical 

que elas vivenciam fora da escola, em sintonia com suas ideias de música. As apresentações 

também são prazerosas porque são desafiantes, envolvem uma situação de risco, motivando-

as na realização dos trabalhos. Além disso, elas parecem representar um momento de 

reconhecimento, em um processo que se retroalimenta – ter seu trabalho valorizado e 

reconhecido perante a turma confere credibilidade às atividades de composição e aumenta o 

engajamento das crianças na realização de novas composições. Refletindo sobre esse 

momento de apresentação dos trabalhos, Madalena destaca essa vivência das crianças de “ser 

compositor e de ser plateia”, aproximando-se da proposição de Barret (2003, p. 24, grifo da 

autora, tradução minha), segundo a qual “Esse constante diálogo – entre indivíduo e 

sociedade, processo e produto, intenção e expressão e entre os papéis de compositor, ouvinte 

crítico e executante – configura o coração do fazer-sentido musical.”. 

Esse processo de composição, ensaio, apresentação e crítica já vem sendo vivenciado 

com essa turma desde a educação infantil. Madalena considera essa experiência fundamental e 

explica como percebe a relação dessas atividades com vivências musicais do cotidiano das 

crianças. 

Quando tu ouves um CD, tu és público também. Tu não és um ouvinte passivo. [...] 
Tu ouves dessa forma que eles estão ouvindo, é uma audição inteligente. [...] Porque 
se não fosse, eles não estariam ligados. [...] E se eles pararam pra ouvir é porque 
interessa, porque a audição já é inteligente. Porque se não... tem mil outras coisas 
mais legais pra fazer do que parar pra ouvir (Madalena, ERV3, p. 21-22)  

A atenção das crianças aos trabalhos dos colegas revela, para Madalena, o interesse 

que elas têm pelas aulas de música e o desenvolvimento do processo de aprender a ouvir 
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música de forma crítica e, conforme expressão da professora, o “ouvir inteligente”. Ela 

também relaciona as experiências em aula com as experiências que um artista tem no palco, 

conectando-as com eventos musicais que acontecem em outros espaços.  

Criança não tem muito essa coisa de “é, tá bonito”. No palco também é assim. [...] É 
muito verdadeira a relação, da energia daquele momento. [...] A plateia espera 
alguma coisa. [...] Ninguém paga o espetáculo para ir assistir sem esperar nada. [...] 
Na sala de aula é um pouco diferente... [...] Todo mundo fica aqui, esperando o 
trabalho do colega, eu sei disso. (Madalena, ERV4, p. 6).  

Madalena acrescenta que outros fatores também influenciam a análise das crianças, 

como questões afetivas, de que “o menino que está lá tocando é meu amigo” (ERV4, p. 6), 

mas isso não impede que a plateia, em seu conjunto, seja muito crítica. A pesquisa de Mellor 

(2000) também identifica a maneira como a percepção das crianças sobre o grau de domínio 

musical, status no grupo, amizade e competição influenciam o julgamento das crianças sobre 

as composições dos colegas, revelando a complexidade dos sistemas de valor que orientam 

essas críticas, que incluem uma variedade de fatores subjetivos e da estrutura social do grupo. 

Segundo a autora, isso exige que o professor estabeleça um ambiente de confiança em que os 

alunos se sintam seguros para manifestar suas ideias, transcendendo essas dinâmicas sociais 

que permeiam o julgamento da produção musical em sala de aula. Nesse sentido, é importante 

que o professor procure compreender como essas relações sociais em sala de aula estão 

influenciando a crítica das crianças, para que possa mediar as discussões na turma, 

relativizando a análise das crianças em algumas situações. Além disso, como enfatizou 

Madalena, é necessário entender a crítica das crianças em seu conjunto, valorizando suas 

participações como plateia crítica, construindo um senso de responsabilidade e de confiança 

na sua capacidade de avaliar com propriedade a produção dos colegas.  

Assistindo aos vídeos, Madalena diz que fica se colocando na posição das crianças, 

imaginando que “deve ser muito legal saber que o trabalho que ela ficou dias produzindo vai 

ser analisado por uma plateia muito crítica, que vivenciou o mesmo processo, que também fez 

a sua música” (ERV4, p. 19). Considero essa projeção que Madalena faz das vivências em 

sala de aula para a relação público-plateia em situações da “vida real” extremamente 

importante na construção da relevância das experiências musicais na escola básica, à medida 

que provoca conexões entre as experiências dentro e fora da escola, elemento considerado 

fundamental para o engajamento necessário à aprendizagem criativa (JEFFREY; WOODS, 

2009).   
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Observando as críticas que as crianças fizeram à composição pentatônica do grupo 6, 

Madalena comenta que a avaliação das crianças é direta. A turma dá um retorno “sem 

subterfúgios” ao grupo, criticando, nesse caso, a participação de uma colega que não estava 

contribuindo e mascava chiclete.   

As crianças pegam tudo. Tem um chiclete na boca da flautista e fica difícil tocar 
com chiclete. Que legal que é as crianças que falam, porque se o professor fala, ele 
está pegando no pé. Porque é o adulto... é uma relação do adulto pra criança, de que 
chicle não é importante, chicle só dá cárie. E a criança quer comer chicle... é 
divertido. Se for a criança quem diz, é um outro jeito de falar, entende? (Madalena, 
ERV2, p. 5). 

Madalena avalia que esses momentos de troca verbal, de avaliação pelas crianças, 

deveriam ser mais valorizados na escola, colocando “o grupo como agente”. 

No trabalho de música é imprescindível. A plateia é sempre o avaliador, quando tu 
vais com um trabalho de música pro palco, como artista eu sinto muito isso... a 
plateia é sempre muito generosa. [...] Agora, se tu fazes um trabalho muito ruim, não 
tem plateia que fique. É avaliação direta, eu fiz e eu recebo. Shakespeare já dizia que 
o aplauso liberta o artista. [...] A sala de aula é a continuação dessa relação, que está 
no teatro, que é uma relação da vida toda: a minha ação tem consequência direta. E 
na música é assim, tu não tens como repetir uma performance. Ela é única, eu faço e 
a minha ação tem consequência. Taí a consequência direta... (Madalena, ERV2, p. 
3). 

Nessas reflexões sobre a função das apresentações em sala de aula, Madalena traz, 

em muitos momentos, suas experiências como artista, de alguém que está acostumada a se 

relacionar com o público, de estar exposta às críticas da plateia. Em sala de aula, essas 

experiências estão muito presentes, quando ela conversa com os alunos sobre as atividades 

que eles estão fazendo e sua importância também em um universo artístico. Madalena percebe 

também que a sua própria atuação musical fora da escola dá credibilidade ao seu trabalho. 

“As crianças sabem que eu faço música. Não estou ali só como professora, eu faço música. 

Eles [os alunos] sabem, eles me acompanham, eles vão ao show” (ERV3, p. 16). E essa 

relação que Madalena tem com a música parece aumentar o engajamento dos alunos. Lembro 

aqui de uma inquietação de Gimeno Sacristán (2005), quando expõe a seguinte pergunta-

problema: 

[...] os adultos realmente se interessam, principalmente os professores, por aquilo 
que querem que nossos alunos aprendam com interesse? Será que pretendemos, pelo 
menos, que interesse a eles, ao interessar a nós mesmos? Transmitimos e buscamos 
que aprender seja interessante ou partimos de que é uma obrigação e algo do qual 
não se pode escapar? (GIMENO SACRISTÁN, 2005, p. 200). 
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6.2.2.3 O prazer de aprender e criar 

[A composição] é um processo de autoconhecimento, de maturidade, de 
transgressão, de risco. A composição em sala de aula envolve tudo isso... A gente 
precisa disso tudo pra ser gente, precisa se arriscar, a gente tem que transgredir, a 
gente tem que aceitar o que o outro está propondo, é um processo que... não é só a 
aula de música, é maior que isso (Madalena, ESE2, p. 12). 

As concepções de Madalena sobre a atividade de composição têm relação direta com 

as suas concepções sobre a criatividade, que ela explica como um momento de concentração, 

no qual a criança dispõe de todas as suas vivências musicais, incluindo filmes e shows a que 

já assistiu, programas de rádio que ouviu, programas de televisão... Todo esse repertório, para 

Madalena, a criança tem à sua disposição no momento em que ela cria algo próprio, 

“materializando outra coisa” (ESE2, p. 11).  

Eu não vejo a criatividade como “ahhhhh, teve um insight”! Não! São coisas que a 
gente vive todo dia e que naquele momento existe uma concentração, um foco para 
um determinado trabalho e você tem um leque de coisas que você já vivenciou e que 
coloca naquele trabalho. Isso pra mim é a criatividade. É bem objetivo, muito pé no 
chão. E as crianças fazem isso, elas têm um leque de opções... de coisas que elas 
viveram no mundo e trouxeram para esse trabalho. Elas precisam focar o trabalho, 
porque se elas não tiverem foco no que elas vão fazer, aí não rola a criatividade. 
Criatividade, pra mim, está muito ligada à concentração e ao foco... e ao desejo 
também. Se tu não tens vontade de fazer aquilo ali, não rola (Madalena, ESE, p. 11). 

As afirmações de Madalena se aproximam das observações que Stauffer (2003) faz 

das composições dos seus alunos, sugerindo que as experiências culturais das crianças provêm 

de modelos musicais a partir dos quais elas intuitivamente exploram e criam. Madalena 

afirma ainda que não dissocia conhecimento de desenvolvimento criativo, entendendo que 

“conhecimento é prazer, e prazer é criação”. 

Se tu és “tu” no mundo, fazendo alguma coisa tua, e assinando o que você faz. Isso, 
pra mim, é quando a gente aprende alguma coisa. [...] É fluido e prazeroso aprender. 
Então, eu acho que o conhecimento criativo é quando tu: “ah tá”! Esse processo, do 
que está fora e agora é meu... e está dentro, é prazeroso e é criativo. Cada um de um 
jeito, né? (Madalena, ESE, p. 12). 

Madalena entende que as crianças gostam muito de compor, que essa é a atividade 

preferida das crianças na aula de música. “Se eles tivessem que escolher alguma atividade em 

aula é: ‘nós vamos trabalhar com os instrumentos de forma autoral’. É o que eles mais gostam 

de fazer mesmo” (ESE, p. 8).  
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Toda motivação do trabalho [nessa turma] está vindo a partir da composição. Então 
é muito bacana assim, porque é muito autoral, então é muito prazeroso. Eles são 
muito autores nesse trabalho, especificamente nessa segunda série está sendo assim 
(Madalena, ESE, p. 2). 

Na última entrevista de reflexão com vídeo, depois que assistimos ao conjunto de 

todas as aulas observadas, Madalena analisa o conjunto do trabalho, ressaltando o interesse 

que ela percebe nas crianças no processo. 

Bah, agora eu estou com essa coisa da produção deles, da quantidade e da qualidade 
disso tudo em um tempo tão curto. Da possibilidade de produção das crianças. E a 
produção feliz. [...] Eu não tenho o meu olho o tempo todo em cima, e eles têm que 
mostrar uma produção. E isso já está orgânico pra eles, já é uma necessidade deles, 
não é mais minha necessidade, é deles, de ter um retorno. Eles não estão esperando a 
minha avaliação, eles estão esperando a do grupo. Eu acho que o que fica, se eu 
fosse sintetizar a aula de música: a produção autônoma, o reconhecimento na 
avaliação como uma coisa importante... Eu acho que é isso que fica desse processo 
de aula de música e de composição na segunda série (Madalena, ERV4, p. 18). 

Avaliando o trabalho realizado com a classe, Madalena destaca o engajamento dos 

alunos, a autonomia das crianças na realização das composições e a importância que o 

momento de apresentação e crítica das composições tem para as crianças. Ela percebe 

também o ambiente de produção colaborativa que se estabelece enquanto as crianças fazem 

seus trabalhos e a expectativa que eles têm em apresentar suas músicas para a turma, de serem 

ouvidos pelos colegas, de terem o reconhecimento coletivo das suas produções. As crianças 

sentem confiança na capacidade de fazer suas próprias músicas, motivadas, felizes e 

comprometidas.  

6.2.3 Valorização das contribuições das crianças 

Eles têm conhecimento prévio que eles trazem pra sala de aula. E esse conhecimento 
é afetivo, é musical, é do mundo. É tudo ali, ao mesmo tempo, não é só musical 
(Madalena, ERV2, p. 3-4). 

 
Nas aulas da professora Madalena, as crianças têm oportunidades para expressar suas 

ideias musicais nos trabalhos de composição e também são incentivadas a falar sobre suas 

ideias e concepções sobre música nos momentos em que são realizadas audições musicais, 

tanto através de CDs como após as apresentações das suas próprias produções, como já foi 
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exposto anteriormente. Nesse sentido, a professora procura valorizar as contribuições das 

crianças em todo o processo de ensino, inclusive participando da avaliação das suas 

composições.  

O momento da apresentação e da análise dos trabalhos é um dos principais espaços 

no qual as crianças expressam as suas ideias de música e constroem, em conjunto com a 

professora, o processo de ensino e aprendizagem. Nas apresentações, Madalena procura 

valorizar as ideias das crianças perante a turma. Isso acontece, por exemplo, quando um grupo 

não faz uma boa execução da sua composição e ela pede que toquem de novo ou os auxilia 

em alguma questão específica que está dificultando a execução do grupo. Ajudando o grupo 

dessa maneira, a composição também pode ser mais bem compreendida pela turma.  

Em outros momentos, ela percebe que um grupo trouxe um elemento que é novo para 

o grupo e procura destacá-lo. Segundo ela, às vezes surgem elementos “que brilham, que 

estão fora do uso normal... Aí quando aparece, eu digo ‘olha, vamos ouvir de novo’. Dou uma 

atenção para isso, assim, para eles [a turma]: ‘olha, isso é de vocês, vocês podem usar isso 

[essa ideia] também” (Madalena, ERV2, p. 8). Pedindo que os alunos toquem suas 

composições mais de uma vez para os colegas, Madalena também valoriza o trabalho das 

crianças, à medida que o grupo tem a oportunidade de compreender melhor aquele trabalho, 

“porque uma primeira audição é sempre uma audição superficial. Numa segunda audição, aí 

tu vais entrar mais dentro, tu vai mergulhando mais fundo na coisa” (Madalena, ERV2, p. 10). 

Segundo Gromko (2003), quando os estudantes apresentam suas composições, eles podem 

aprender colaborativamente sobre a solução dos problemas composicionais apresentados nos 

seus trabalhos e tocando-as várias vezes, agregam às suas experiências ideias com 

possibilidades de utilizá-las em outros trabalhos.  

Segundo Madalena, o trânsito entre as ideias apresentadas pelas crianças nas 

composições, que são utilizadas por outros grupos ou pelo próprio grupo em um próximo 

trabalho, acontece com frequência. A própria professora também propõe conteúdos para os 

trabalhos tomando com base elementos que surgiram em uma atividade anterior, prática que, 

além de aumentar a relevância do ensino e engajar interesses das crianças, valoriza as suas 

contribuições em sala de aula. Outra situação observada é que as crianças não conseguem 

tocar de maneira muito precisa sua composição, por falta de habilidade motora, por exemplo. 

Aí Madalena relata que costuma pedir que toquem novamente e explica à turma que faltou 

ensaio, mas que a ideia é boa. “Isso acontece, isso é da vida” (Madalena, ERV4, p. 6).  
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A seleção de conteúdos a partir de elementos que surgem nos trabalhos das crianças, 

como já foi mencionado anteriormente, é outra maneira pela qual Madalena valoriza as suas 

contribuições em aula. Ouvindo o trabalho de arranjo da Zabelinha em que um grupo de 

meninas elaborou uma nova letra para a canção, Madalena percebe ali a possibilidade de uma 

nova proposta de atividade de composição com a turma (ver vídeo 9). 

Aqui, por exemplo, veio voz e texto. É completamente autoral, criativo, novo para o 
grupo. E o grupo se dá conta disso, por isso eu pedi para elas cantarem de novo. Para 
eles entenderem o quanto isso era novo pra esse grupo também. [...] Tem trabalhos 
que alimentam o próximo, a próxima performance que vai acontecer. [...] Como 
plateia tu te alimentas do que o grupo traz... Porque essa plateia também é 
compositora... [...] Aqui eu poderia ter puxado isso delas: “ah, então no próximo 
trabalho nós vamos usar tal música e vocês vão fazer releituras dessas canções, com 
textos diferentes”. Poderia usar isso, mas já estava projetada uma outra coisa, que 
surgiu do grupo também, entende? Tem muitas coisas, é um ano inteiro de trabalho 
com coisas que eles trazem. É muito rico (Madalena, ERV2, p. 7-8).  

Durante o processo de composição em grupo, Madalena explica que não costuma 

intervir em questões musicais, para que as crianças tenham espaço para apresentar suas 

próprias ideias. Relata que, há alguns anos, procurava não interferir no processo criativo das 

crianças em nenhum momento, mas que hoje ela entende essa questão de outra forma.  

Durante a produção deles eu não interfiro. Deixo vir a produção deles. Daí depois da 
apresentação, quando eles já mostraram um conteúdo e estão satisfeitos com aquilo 
que fizeram, eu dou mais opções: “quem sabe tu faz isso, daí faz aquilo”... Eu me 
sinto mais à vontade para dizer outras coisas para eles, outras possibilidades 
(Madalena, ERV3, p. 15).  

Enquanto as crianças compõem, Madalena vai passando de grupo em grupo, 

observando como eles estão construindo seu trabalho e, quando necessário, ajuda os alunos a 

focalizar sua atenção na composição. Craft et al. (2008) consideram que a coparticipação do 

professor nos trabalhos dos alunos é fundamental à aprendizagem criativa, pois dessa forma 

as crianças têm um retorno da sua aprendizagem. Esse processo exige a prática reflexiva do 

professor, que precisa equilibrar estrutura e liberdade ao orientar as crianças174

A documentação da aprendizagem dos alunos é uma prática que os Craft et al. (2008) 

consideram importante, pois permite que o professor perceba e responda a eventos 

pertinentes, oferecendo um suporte adequado à aprendizagem dos alunos. Além disso, para 

Mardell, Otami e Turner (2008), a documentação dos processos das crianças revela o valor 

.  

                                                 
174 Ibid. 
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atribuído pelo professor ao que acontece em sala de aula, transmitindo uma importante 

mensagem aos alunos. 

Eu vou com o meu caderninho, vou anotando como é que cada grupo está se 
organizando, o que eles tão construindo. [...] O conhecimento musical é esse leque 
de opções, todos têm [ideias], só que alguns conseguem colocar mais, têm mais esse 
espaço de liderança do que os outros. Isso é uma coisa natural. (Madalena, ESE, p. 
12-13) 

Criando espaços para que as crianças desenvolvam suas ideias musicais nas 

composições, Madalena observa a oportunidade que as crianças têm em trazer seus 

conhecimentos prévios, internalizados em espaços sociais fora da escola, para a sala de aula, 

que vão além dos conteúdos trabalhados em classe. Como sugerem Cremin, Burnard e Craft 

(2006) e Craft et al. (2008), no ensino voltado para a aprendizagem criativa o foco deve estar 

nas ações das crianças, valorizando o agenciamento delas entre si, garantindo o tempo e o 

espaço para que elas desenvolvam suas ideias. 

É, tem coisas que eles [os alunos] mostram na produção, o conhecimento que foi 
passado em aula. [...] E dentro da composição também aparecem conhecimentos que 
não estão dentro desse conteúdo, desse conhecimento que eu estou repassando. Vem 
de fora, de casa, do ano passado, dos colegas, que viram uma apresentação e agora 
estão usando ali. Isso é muito múltiplo, é um liquidificador (Madalena, ERV4, p. 
21). 

Nessa relação que se estabelece entre o que a professora propõe que os alunos façam 

e o resultado da produção das crianças, Madalena entende que o conhecimento prévio já está 

nas crianças e se manifesta em seus trabalhos. Segundo Burnard e Younker (2004), as 

composições das crianças variam segundo um grande número de fatores, incluindo práticas 

sociais e culturais, de forma que os professores precisam desenvolver um sistema de 

compreensão sobre como elas compõem. Além disso, as autoras ressaltam que o próprio 

contexto de ensino é uma fonte de referências para as crianças. Burnard e Younker175

                                                 
175 Ibid. 

 

argumentam que o planejamento de atividades de composição precisa estar em consonância 

com as maneiras como as crianças abordam a composição, exigindo que o professor elabore 

propostas que lhes permitam ter controle sobre o conteúdo e sobre o contexto do problema. 

Dessa forma, a atividade possibilita aos estudantes encontrar soluções próprias para 

problemas composicionais. Essa parece ser uma das diretrizes da prática de Madalena, quando 

explica:  
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Se eu tenho um conteúdo que eu vou trabalhar, [por exemplo, a] pentatônica. Isso 
não é um conhecimento prévio, eu estou trazendo uma informação. Agora como eles 
vão construir em cima disso é que me interessa. Como eles vão resolver esse 
problema. Eles têm que pegar o que eles já trazem. Isso, para mim, é partir do 
conhecimento prévio [do aluno]. Eu não tenho que perguntar “fulaninho, o que é que 
tu sabes de música”? “Ah, eu sei dó ré mi fá sol”. [...] O conhecimento prévio 
também é minha musculatura... como eu consigo tocar. [...] Enfim, conhecimento 
prévio é tudo o que o aluno lança mão para que o resultado seja aquele que ele quer. 
(Madalena, ERV4, p. 21).  

Muitas vezes esses conhecimentos prévios ficam muito explícitos nos trabalhos das 

crianças e Madalena percebe que elas estão trazendo o conhecimento de casa. Em outros 

casos, ela conta que as próprias crianças verbalizam isso. Mas na maioria dos trabalhos ela 

não percebe uma influência tão direta. No trabalho de arranjo da Zabelinha do grupo 1, por 

exemplo, no qual os meninos tocam a melodia no piano, Madalena entende a construção desse 

arranjo como um trabalho livre, no qual eles tiveram toda liberdade para inventar em cima do 

piano, da maneira como queriam (Madalena, ERV1, p. 10).  

Agora, eles podem criar em cima de alguma coisa que eles trouxeram de casa. Acho 
que não tem importância, eles trouxeram conhecimento, isso é que interessa. De 
onde vem... se é da minha aula ou não... não me importo... [Os conhecimentos 
prévios] estão em tudo, é tudo assim (Madalena, ERV4, p. 5). 

Segundo Madalena, os conhecimentos prévios estão com as crianças sempre, o que 

deve ser considerado também nas atividades de audição musical, porque as falas das crianças 

alimentam o grupo com os conhecimentos pessoais que elas trazem. “Não tem fala que não 

esteja embasada. [...] Sem isso, não tem sentido o que acontece. Seria aquela escola antiga, 

em que aquilo que o professor diz é sempre verdade, não se desconfia, não se confirma 

(Madalena, ERV2, p. 4). Sobre o papel do professor nas atividades de composição, Young 

argumenta: 

Quando os professores veem a si mesmos como fonte de todas as informações, eles 
promovem um ambiente seguro no qual atribuem poder a si próprios. De modo 
oposto, em um ambiente onde os estudantes são encorajados a adquirir e cultivar 
conhecimentos por si mesmos, o poder migra do conhecimento e de problemas 
centrados no professor para o conhecimento partilhado e proposição de problemas 
focalizados nos alunos (YOUNG, 2003, p. 234, tradução minha). 

Observando Lúcio ao compor, Madalena afirma que ele estuda flauta doce, que está 

iniciando, e que esse é um conhecimento prévio que ele traz para as aulas. O importante, para 

ela, é que o professor considere as possibilidades de troca na turma, reconhecendo os 

conhecimentos das crianças. Essa forma de pensar está conectada à maneira como Madalena 
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entende a criatividade das crianças, baseada na experimentação de possibilidades, “de achar 

mil formas de fazer uma coisa e decidir por uma”, o que implica autocrítica, avaliação.  

O que me agrada, o que me faz feliz? De tudo isso que eu pesquisei, brinquei, o que 
é que me deixa mais feliz como resultado? Então aí vem a avaliação de tudo que eu 
fiz como instrumentista, como músico. [...] Pesquisar mil formas de isso ficar 
melhor, até o assunto se esgotar pra ele, então a criatividade passa por aí, por 
exaustão também. O tema está exaurido (Madalena, ERV1, p. 5).  

Assim Madalena vai articulando seus conhecimentos sobre as crianças, buscando ao 

mesmo tempo valorizar os conhecimentos trazidos por elas, oportunizando que expressem 

suas ideias musicais e sobre música, criando maneiras variadas de participação social e 

encorajando seu engajamento no processo educativo. Segundo Craft et al. (2008), a habilidade 

do professor em perceber como as crianças se engajam nas atividades e sua capacidade de 

refletir sobre o que acontece em aula, ajustando sua pedagogia, é fundamental para a 

aprendizagem criativa, pois os próximos passos do trabalho educativo são sempre 

redimensionados para a continuidade da aprendizagem.  

Com base no exposto até o momento, no capítulo seguinte serão analisados alguns 

eventos observados nas aulas de música, com o fito de revelar como as dimensões da 

criatividade aqui apresentadas se articulam no contexto da sala de aula, considerando as 

perspectivas dos alunos e da professora Madalena.  
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7 A ARTICULAÇÃO ENTRE AS DIMENSÕES DA APRENDIZAGEM CRIATIVA 

Na primeira e segunda parte desta seção do trabalho analiso três eventos observados 

nas aulas, descrevendo a maneira como as dimensões da criatividade se articulam nas práticas 

musicais de três meninos: Dante, Luciano e Ramiro. A análise de tal sequência de eventos 

revela a complexidade e multidimensionalidade da aprendizagem criativa em atividades de 

composição musical. Uma complexa rede de relações se estabelece ao longo das aulas, as 

quais procuro interpretar por conceitos descritos nos capítulos anteriores, sobre as dimensões 

da aprendizagem criativa segundo a perspectiva das crianças e da professora, com o fito de 

revelar como as dimensões da aprendizagem criativa são acionadas no conjunto de atividades 

de composição observadas, que incluem as atividades de composição em grupo, apresentação 

e crítica musical. Na terceira parte analiso de que maneira esse conjunto de  atividades se 

conecta às experiências musicais das crianças, engajando-as no processo da aprendizagem 

criativa. Por fim, na quarta parte focalizo a articulação entre as dimensões da criatividade nas 

atividades de composição, apresentação e crítica musical, criando movimentos entre as 

dimensões e acionando o processo da aprendizagem criativa, articulando as dimensões que a 

compõem.    

7.1 Desestabilização do campo: o arranjo de Dante, Ramiro e Luciano 

Na elaboração do arranjo para a canção Zabelinha, o grupo 1, composto por Luciano 

e Ramiro ao piano e Dante tocando cubana, trouxe uma série de reflexões a respeito da 

natureza da aprendizagem criativa no contexto da sala de aula. Na realização do trabalho, os 

meninos ao piano utilizaram os extremos do instrumento, um tocando na parte grave e outro 

na parte aguda. No processo de composição, eles passaram todo o tempo explorando um jogo 

de pergunta e resposta, em diferentes alturas – um começava a melodia e o outro completava 

na outra região, como em uma “conversa” ao piano, com base nas frases da melodia de 

Zabelinha. O menino na cubana tentava participar da brincadeira, acompanhando o ritmo ora 

com um, ora com outro colega. Observando o grupo trabalhar, a professora alertou que eles 

deviam pensar uma maneira de colocar um final no arranjo e os deixou tocando, enquanto 
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observava outros grupos trabalharem. Revendo o vídeo, Madalena comenta (ERV1, p. 10): 

“É, eu acho que esse trabalho é o resultado da exploração do instrumento. Eles queriam 

explorar tudo o que o instrumento podia dar. É um instrumento grande. Então eles queriam ter 

o grave e o agudo, eles queriam ter essa distância dos sons” (vídeo 17).  

Eles estão tão soltos nessa brincadeira... Estão fazendo uma escala descendente, 
fazendo sequência. Ele [Ramiro] foi descendo a escala, fazendo uma sequência. 
Queridos. [...] Olha o som do Dante [na cubana]: grave, agudo. Ele soube, no 
instrumento dele, como acompanhar o Ramiro no grave, [tocando] no couro da 
cubana. E como acompanhar o Luciano no agudo, [tocando] na casca, na madeira da 
cubana. Quer dizer, onde é que está a criatividade nisso, né? Nas possibilidades que 
ele vê no instrumento e na exploração do instrumento. Até onde tem tempo e 
abertura para brincar, descobrir o instrumento. [...] Eles gostam. Capazes de ficar 
duas horas tocando a mesma coisa (Madalena, ERV1, p. 6).  

 

Vídeo 17: Cenas do processo de arranjo da Zabelinha e apresentação (grupo 1) 

Quando eles foram apresentar a música aos colegas, seguiram fazendo esse diálogo 

no piano, repetindo a melodia muitas vezes, em puro deleite por estarem tocando. Os colegas, 

assistindo ao grupo, começaram a rir durante a execução, levantando os dedos e braços, 

ansiosos para falar sobre a música antes mesmo de ter sido concluída a apresentação. A risada 

foi tomando conta do público e a professora fazia um sinal para que ficassem em silêncio, 

enquanto o trio tocava, parecendo não se importar com a plateia. Até que um colega comentou 

“eles não vão acabar nunca?” e então, a partir de uma batida de finalização de Dante na 

cubana, Luciano e Ramiro se debruçaram sobre o piano, tocando um cluster para finalizar. Aí 

sim, a risada foi geral!  
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O público se divertiu muito com essa composição e foi curioso como se deu essa 

relação. As risadas pareciam demonstrar que, para as crianças, aquele arranjo era diferente, 

sendo engraçado para elas o grande contraste de alturas da melodia e as sucessivas repetições. 

A turma estava muito agitada após a apresentação, rindo muito e ansiosos para opinar sobre o 

trabalho. Ao tecer seus comentários, os alunos criticaram o arranjo, explicando que a cubana 

não combinava com as partes tocadas ao piano. Outra criança criticou o gesto de se debruçar 

sobre o piano, ao que a professora comentou que aquele era o final da música. Como ainda 

havia vários trabalhos a serem apresentados naquela aula, nem todas as crianças chegaram a 

emitir sua opinião. Fechando a discussão, a professora sugeriu que o grupo não repetisse a 

música tantas vezes, pois ficava sempre muito igual.  

Nos grupos focais, as opiniões das crianças sobre esse arranjo foram divididas entre 

aqueles que aprovaram e que não aprovaram a composição. O gesto de se debruçar sobre o 

piano foi bastante criticado, com uma criança dizendo que o “barulho no final” não foi bom, 

outra disse que esse gesto foi “pra avacalhar” a música e outro aluno disse que “não foi muito 

legal isso que eles fizeram, né?”. Com essas observações, as crianças parecem criticar a 

atitude do grupo, que não teria levado a sério a atividade. Já outra criança considerou esse 

gesto bastante cômico. Outra crítica foi em relação às várias repetições da música, parecendo 

que ela “não acabava nunca”. Essa característica da repetição também foi interpretada por 

vários alunos como um fator engraçado no arranjo, parecendo que eles iam “tocar até morrer”. 

O contraste entre grave e agudo no piano foi avaliado como um fator positivo da composição, 

mas também foi criticado, quando uma criança diz que isso “não combinava” com a música. 

Outras crianças disseram que, apesar de repetir muitas vezes, gostaram da composição, mas 

nem todas concordaram. Uma pergunta que se pode fazer em relação a esse trabalho é sobre 

as ideias de música que orientaram as avaliações da professora e dos colegas. Como esse 

trabalho foi compreendido em sala de aula?  

Comparando esse trabalho com os arranjos apresentados pelos demais grupos, a 

principal diferença é que os outros procuraram combinar cada elemento que faria parte da 

composição de forma bastante precisa, definindo o que cada um iria tocar em determinado 

momento, resultando em um trabalho bastante sintético e de poucas repetições. Como foi 

discutido anteriormente sobre as ideias de música das crianças, a música precisa ser “bem 

combinada e planejada”. Analisando a composição dos colegas no grupo focal, um aluno 

verbaliza essa questão, dizendo que “uma música deve ser repetida, no máximo, duas vezes”.  

Quando os autores desse arranjo participaram do grupo focal e analisaram seu 

próprio trabalho, Ramiro resume: “foi uma bela porcaria”. Eles explicaram que se 
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atrapalharam ao tocar a música e que não fizeram nada, só ficaram tocando, que a composição 

ficou muito longa e atrapalhada. Essa avaliação que eles fazem do próprio trabalho já parece 

ter sido influenciada pela avaliação dos colegas depois da apresentação do arranjo, isto é, 

devido às críticas que receberam, eles assumem que o trabalho não atingiu o objetivo maior, 

que parece ser o de agradar ao público. Por outro lado, quando os meninos falam sobre as 

intenções que tinham ao fazer o arranjo, eles contam que estavam tentando fazer uma música 

que ora era de terror, ora de amor, mas que acabou ficando uma música de comédia, porque 

todos os colegas riram do trabalho deles.  

Esse processo de significação da própria composição pelos dois meninos revela 

como a prática em sala de aula engloba a produção social de sentido. Segundo Wenger (2008, 

p. 54, tradução minha), “A negociação de sentidos é um processo formado por múltiplos 

elementos que afeta esses elementos. Por conseguinte, essa negociação modifica 

constantemente as situações para as quais ela dá sentido e afeta todos os participantes”. 

Observando a reação das crianças no vídeo, Madalena procura entender a situação. 

Relata que na educação infantil ela trabalha com esses elementos de contraste, como em uma 

história que criou, sobre um monstro e uma menininha, o mostro sendo representado pelo 

grave do piano e a menininha pelo agudo. Nessa história, a trilha sonora é tocada ao piano e 

as crianças vão identificando os personagens, conforme a sonoridade do instrumento. Essa 

história tem humor e Madalena pensa que talvez os alunos desse grupo tenham feito 

referência a essa experiência no arranjo da Zabelinha. Ela tenta compreender o que “poderia 

estar passando pela cabeça das crianças” (ERV1, p. 7-8), que estavam ali felizes tocando a sua 

música e poderiam ficar duas horas tocando. 

É humor, não é humor? Muito bem humorado. Claro, o respeito com o trabalho do 
colega, mas é... eu acho engraçado. Eu faço um show usando a música como 
elemento de humor, para fazer as pessoas ficarem melhores, felizes, entende? [...] 
Tem uma atitude de humor e a criança é cheia de fantasia, muito mais que um 
adulto. [...] Eles estavam repetindo porque eles estavam felizes fazendo aquilo ali. 
[...] E o grupo começou a ver, a achar engraçado, loucos para dizer que estava 
demorada a coisa... (Madalena, ERV1, p. 6). 

Para a professora, o humor é uma forma de expressão legítima no mundo musical. 

Ela também fala sobre a questão da metáfora na música, pois os contrastes entre grave e 

agudo poderiam ser entendidos como, por exemplo, a ideia de um palhaço gordo de um lado e 

um palhaço magro de outro, que estão ali fazendo música. Essa compreensão da professora 

também se aproxima da ideia metafórica que os meninos expressaram, de que imaginaram o 

contraste entre uma parte de terror e outra de amor na música. 
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O que parece ter acontecido em relação a esse trabalho é que a turma não 

compreendeu a intenção dos autores do arranjo, enquanto a professora, por outro lado, 

compreendeu, em parte, essa intenção, mas não percebeu, no momento da aula, que os colegas 

estavam avaliando a música sob outros parâmetros, o que não lhes permitiu perceber a sua 

contribuição no grupo, à medida que o trabalho trouxe uma outra ideia de música para a 

turma. Revendo sua atuação em relação a essa composição, a professora percebe que poderia 

ter valorizado mais a composição do grupo, trazendo à discussão a questão do humor e da 

metáfora como possibilidades no fazer musical.  

É, eu não falei, eu devia ter falado em sala de aula isso, que às vezes a música pode 
trazer humor também. Sem querer acaba sendo bem humorado. [...] E eu não falei, e 
de certa forma ver esse vídeo é um aprendizado pra mim também, colocar essas 
questões mais abertamente em sala de aula (Madalena, ERV1, p. 7). 

Observando o momento em que os alunos analisam o trabalho depois da 

apresentação, a professora percebe que o trabalho gerou perguntas, gerou polêmica na turma, 

comentando que a música contemporânea gera polêmica. Segundo ela: “Buscar o que o 

instrumento pode produzir, fora do seu uso tradicional, gera polêmica, porque é diferente. 

Qual é o padrão de música que eles têm? Pras crianças, o normal é uma música padrão, tonal, 

com um pulso...” (ERV1, p. 8). Madalena acrescenta que a referência das crianças é da 

“música limpa”, como aquelas que tocam no rádio, sem dissonância, que todo mundo ouve. 

Ela avalia também que essa maneira de ouvir música está relacionada tanto com as músicas 

que as crianças estão acostumadas a ouvir, como também sua faixa etária. 

Existem leis. [...] “Imagina que vai repetir tantas vezes, está atrapalhando...”. Isso é 
uma lei, uma verdade eles têm, [resultante] da audição mesmo, do que eles estão 
acostumados a ouvir. [...] Fica um exemplo do que é certo, entende? [...] Por 
exemplo: se eles tivessem em casa, ou em qualquer outro lugar, um conhecimento de 
música contemporânea, uma outra estética, eles não estariam fazendo assim, 
organizadinhos. É um ouvido preparado pra isso (Madalena, ERV4, p. 5).  

Nesse momento, a professora percebe que teria sido interessante levar para os alunos 

alguma coisa de música contemporânea, visando quebrar ainda mais a ideia de música 

estabelecida pelas crianças, para que elas tenham outras referências. 

É uma quebra de paradigma. Quer dizer, não chega a ser uma quebra de paradigma, 
porque eles não construíram isso, mas eles estão tendo uma referência para uma 
execução que não é. Tem um contraste aí. Essa composição provavelmente está 
distante das referências das músicas que eles escutam em casa, sendo o trabalho 
mais o resultado da exploração do instrumento do que das referências musicais que 
eles trazem de casa. A composição traz um elemento de inovação para a turma 
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porque trouxe um uso inusitado do instrumento, que gerou perplexidade. E a 
perplexidade também gera humor (Madalena, ERV1, p. 9). 

Para contextualizar o trabalho das crianças e valorizar os elementos que elas 

trouxeram na composição, Madalena avalia que “seria bacana poder quebrar [os conceitos 

prévios das crianças] com alguma audição... para elas terem outra referência [de música]” 

(Madalena, ERV1, p. 9).  

O que as diferentes leituras sobre esse trabalho podem contribuir na discussão sobre 

a aprendizagem criativa na educação musical? Analisando a composição desse grupo, o 

trabalho trouxe elementos de originalidade e de inovação, uma nova ideia de música no 

contexto da turma. Nesse sentido, houve uma contribuição significativa para o domínio 

musical, na perspectiva de Csikszentmihalyi (1997), que em tese poderia ser transformado. 

Essa transformação depende da incorporação das novas ideias de música na turma, o que 

depende do campo. Como a própria turma, incluindo a professora, desempenha o papel de 

campo, é importante que o grupo aceite e valide esse trabalho como uma contribuição para as 

ideias de música em construção na sala de aula.   

Segundo Csikszentmihalyi (1997), não se pode compreender a criatividade sem olhar 

para essas relações que se estabelecem entre o domínio, o campo e o indivíduo. Observa-se 

que, no contexto da educação, o professor pode ter um papel decisivo em relação ao campo, à 

medida que, a partir de um conhecimento musical mais abrangente, pode ampliar as ideias de 

música dos seus alunos ao fazer conexões entre a música produzida em sala de aula e as 

práticas musicais do mundo dos músicos. Nessa perspectiva, o trabalho aqui discutido 

mostrou que havia elementos de inovação em relação ao domínio, os quais não foram 

compreendidos no momento da aula, pois não chegaram a ser incorporados pelo campo como 

ampliação das ideias de música das crianças.  

Por outro lado, os alunos que produziram o arranjo mostraram em suas análises que 

perceberam a importância dessa validação do trabalho no contexto da turma, porque 

assumiram os critérios e preferências reveladas pelos colegas na análise e avaliação da sua 

produção. Em outro momento, esse mesmo trabalho poderia ter outra repercussão no grupo, 

dependendo da atualização das ideias de música das crianças, que poderiam significá-lo de 

outra forma no contexto da sala de aula. Sob essa óptica, a partir das ideias de música que as 

crianças trouxeram em sua composição, o professor pode ampliar os conhecimentos musicais 

deles. É importante ressaltar que esse conhecimento não precisa, necessariamente, ser 

explorado de forma imediata pelo professor, que pode retomar posteriormente os trabalhos 
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produzidos em sala de aula. Na realização das composições, os alunos tiveram espaço para 

elaborar suas ideias musicais, foram desafiados a resolver um problema – fazer um arranjo 

para a música Zabelinha – e cada grupo, à sua maneira, encontrou uma forma de resolvê-lo, 

exercendo sua criatividade no grupo. No momento da apresentação, as ideias de música da 

turma são atualizadas, favorecendo a aprendizagem criativa.  

Na análise que o grupo 7 faz da composição pentatônica do grupo 4, Maiara retoma a 

ideia do final do arranjo de Zabelinha apresentado por Dante, Luciano e Ramiro, quando os 

meninos se debruçam sobre o piano: 

 
 
Maiara: Eu achei bem boa, só que eles podiam colocar mais alguma coisa, né? 
Joana: É, porque o Luciano... 
Marisa: É, fazer o Luciano fazer o gran finale. 
Maiara: Eles podiam fazer... terminar assim... terminar assim... ãããã... 
Marisa: Uma coisa simples... 
Maiara: Ou fazendo alguma coisa, sei lá... teve um trabalho que eu acho que foi no 
final... que eu acho que o Ramiro se jogou em cima do piano. 
Marisa: É (GFB, G7, p 37-38). 

Após essa discussão, Joana, Maiara e Marisa concluem que aquele final foi muito 

criativo. Percebe-se aí que, embora aquela ideia de música não tenha sido aceita no grupo 

naquele momento, acrescentou mais um recurso para as crianças, uma maneira de fazer 

música que pode enriquecer uma composição. Observa-se então que, em outra situação, as 

crianças recorrem aos elementos apresentados no trabalho anterior, demonstrando que suas 

ideias de música foram atualizadas.  

Segundo Madalena, são frequentes as situações em que alguma composição não é 

imediatamente compreendida pelos colegas, porque as crianças criam relações metafóricas 

com a música. E relata um evento ocorrido recentemente com uma turma de 1ª série, quando 

ela propôs que cada criança, individualmente, tocasse xilofone ou metalofone, instrumentos 

que várias crianças ainda não conheciam.   

Cada um tocou do seu jeito. E os colegas foram falando um pouco sobre como 
aquela pessoa tocou. E um menino fez uma música no metalofone contralto 
utilizando sons longos. Ele fez uma música bem lenta, diferente dos outros, que 
fizeram coisas muito ágeis, muita rápidas. Aí o pessoal começou a querer roncar e a 
querer dormir, brincando, tirando sarro, a criançada não é fácil. E aí o menino 
explicou: “mas essa minha música é do fundo do mar”. Sabe isso? Metáfora, que eu 
acho que é superimportante para o trabalho estético (Madalena, ERV3, p. 8). 

As risadas da turma durante a apresentação também são comentadas por Madalena 

nas entrevistas de reflexão com vídeo: 
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Eu cuido muito, porque a risada pode inibir o processo, tipo: “pô, eu acabei de 
mostrar uma coisa”. Aí entra a criatividade... o fato de que tu tratas de um assunto 
afetivo. O que eu estou mostrando é a minha capacidade de criação. E se o outro ri 
da minha capacidade de criação, eu posso inibir essa capacidade. [...] Essas coisas 
psicológicas, que podem travar o processo. Então... aí não, aí era uma brincadeira 
mesmo, estava gozado, até eu ri. Mas... é a maneira como as coisas acontecem na 
sala de aula... (Madalena, ERV1, p. 7) 

A fala de Madalena revela um cuidado com a questão afetiva, que ela considera 

implicadas nos trabalhos que envolvem a produção das crianças. Como já foi analisado no 

capítulo anterior, isso é muito importante para a construção de um ambiente de relações 

sociais positivas na sala de aula. Marisa e Maiara, nos grupos focais, mostram que a atitude de 

respeito à produção dos trabalhos dos colegas é preocupação também das crianças. 

 
 
Marisa: É legal [as risadas da turma]. Ai... é legal pra platéia, mas eu acho que não é 
legal pra eles, tá recebendo risadas dos colegas. 
Maiara: Só se eles tão a fim, né? (GFB, G7, p 38). 

Percebe-se aí que existe, também por parte dos alunos, uma postura de valorizar as 

produções dos colegas, caracterizando um ambiente de coleguismo, de respeito e 

consideração aos trabalhos. O comentário de Maiara, quando diz que “só se eles tão a fim” 

também revela que ela tem consciência de que não teria problema se todos rissem da música, 

caso a intenção da composição fosse a de provocar o riso.  

Durante o processo de composição do arranjo analisado no primeiro evento, Dante, 

Luciano e Ramiro exploraram de diferentes maneiras a melodia da canção Zabelinha, 

experimentando a extensão melódica do piano e as variações de caráter expressivo que os 

contrastes de alturas provocavam na música, criando “climas” de terror e de amor, segundo as 

crianças. Também é evidente nesse trabalho o deleite das crianças em tocar, em repetir muitas 

vezes a melodia e o desafio de tocar a melodia com precisão, desenvolvendo a mestria 

instrumental. O prazer de fazer música com os colegas e tocar instrumentos musicais, 

atividades valorizadas pelas crianças e que motivam o seu engajamento nas aulas de música, 

conduziram o seu trabalho. Aparentemente, esse grupo não estava preocupado com a 

apresentação nem com a reação que sua composição pudesse provocar na classe.  

No papel de plateia, as outras crianças reagiram imediatamente ao arranjo do grupo: 

suas risadas durante a apresentação e a ansiedade em opinar, erguendo os braços e 

levantando-se das cadeiras, demonstram que não ficaram indiferentes ao trabalho. As críticas 

revelam, por um lado, a não aceitação de algumas características musicais do arranjo e, por 
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outro, a incompreensão da intenção expressiva dos autores. Esse trabalho gerou uma 

instabilidade na turma, à medida que as ideias de música estabelecidas intersubjetivamente em 

classe não foram respeitadas no arranjo. Os comentários de algumas crianças mostram que 

elas se sentiram afrontadas com a atitude do grupo ao apresentar esse trabalho, quebrando 

regras musicais e de atitude perante a aula de música: repetir a música muitas vezes e “jogar-

se” sobre o piano. Outros colegas não foram tão rigorosos e entenderam que a música era 

divertida. Essas reações mostram que as crianças partilham ideias de música e também 

mantêm um acordo tácito de comprometimento com as tarefas solicitadas nas aulas de música 

pela professora. Para os meninos que apresentaram o arranjo, a maneira como os colegas 

reagiram à apresentação parece ter sido inesperada para eles.  

Mesmo não havendo uma aceitação imediata do arranjo pela turma, sua reação 

demonstra compromisso com o que é apresentado em sala e a expectativa da classe ao que é 

ali exposto. Essa atitude valoriza a produção dos colegas e evidencia o exercício do papel de 

campo na classe, que atua como uma comunidade de prática musical que compartilha um 

repertório de normas e maneiras de fazer e pensar música. No evento relatado, o campo não 

aceitou de imediato a introdução das novidades apresentadas no arranjo dos meninos, mas 

posteriormente um desses elementos novos para o grupo – o cluster no piano – foi sugerido 

por uma criança como uma opção para um gran finale em outra composição, corroborando a 

presunção de que as ideias de música das crianças foram atualizadas nesse processo de 

apresentação e crítica musical em aula. 

Essa resposta da plateia, como será visto a seguir, teve desdobramentos na realização 

da composição pentatônica por esses meninos: Dante, Ramiro e Luciano. 
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7.2 Composições orientadas pelo conhecimento do campo 

7.2.1 A composição pentatônica de Dante e Ramiro 

[...] deixei passar um produto lindo que as crianças fizeram, que é a coisa mais 
importante, que é a criação deles (Madalena, ERV3, p 5).  

A reação da turma ao trabalho de Dante, Luciano e Ramiro teve forte repercussão na 

realização da música pentatônica no grupo formado por Dante e Ramiro. Durante o processo 

de composição, enquanto eu filmava os trabalhos, os dois meninos me disseram várias vezes 

que queriam fazer uma música que não provocasse riso na plateia. Eles trabalharam durante 

três aulas na composição e ensaio de uma melodia no metalofone. Essa melodia foi definida 

pela dupla logo na primeira aula em que realizavam a tarefa e foi mantida nas duas aulas 

seguintes, quando se dedicaram exaustivamente à repetição e ensaio da música, festejando 

cada vez que conseguiam executá-la sem nenhum erro. Nesse processo, um menino ajudava o 

outro quando um deles se atrapalhava na execução; tocavam separadamente a parte de cada 

um, em andamento mais lento; cada um tocava sozinho sua parte, sob o olhar do colega, que 

acompanhava a execução do outro. Na explicação sobre a maneira como compuseram a 

música, Dante conta que Ramiro tinha tido uma “ideia muito comprida”, mas que ele não 

havia conseguido tocar e então eles reformularam a música, de maneira que ambos 

conseguissem tocar juntos no final. 

Eles demonstravam que queriam se adequar às ideias de música que percebiam como 

regras vigentes na turma - o campo, e elaboraram uma melodia curta, definindo que um 

tocava primeiro, depois o outro repetia e finalizavam a música tocando juntos. O relato dos 

meninos mostra também que eles estavam preocupados em fazer uma música que os dois 

conseguissem executar com fluência, adaptando a composição às suas habilidades no 

metalofone. Para decorar a melodia, eles prestavam atenção ao movimento melódico, 

buscando lembrar as sequências de graus conjuntos e saltos. Eles usaram essa estratégia de 

pensar nos movimentos para tocar e não se preocuparam muito com os nomes das notas. Na 

maior parte do tempo, utilizaram apenas um metalofone contralto para compor, colocando as 

placas da escala nos extremos do instrumento, cada um tocando em cada oitava. Na 

apresentação, Dante e Ramiro vão para o palco da sala de aula e arrumam as teclas do 
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metalofone, selecionando as notas que seriam colocadas em cada extremidade do instrumento. 

A professora vai ajudá-los, entregando-lhes as notas da escala pentatônica, mas eles colocam 

as notas da escala diatônica (dó, ré, mi, fá, sol). A professora deixa que eles organizem o 

instrumento da forma como estavam fazendo e, apesar de parecerem um pouco surpresos com 

a melodia resultante, que era diferente daquela do ensaio, o público está aguardando e eles se 

apresentam.  

A composição de Dante e Ramiro foi muito bem recebida pelos colegas, que os 

aplaudiram muito no momento da apresentação, pedindo, em coro “de novo, de novo”. No 

conjunto de apresentações das composições com a escala pentatônica, essa foi a única peça 

que gerou tal aprovação e entusiasmo da turma. Essa reação dos colegas parece confirmar os 

critérios de avaliação, exercidos intersubjetivamente pelas crianças, de que a música precisa 

ser executada com fluência, ser “bem planejada” e mostrar o entrosamento do grupo ao 

realizar o trabalho, características evidenciadas na apresentação da composição, ensaiada 

exaustivamente pela dupla. O resultado parece estar muito adequado às ideias de música 

reveladas pelas crianças, como discutido no capítulo 5 (vídeo 18).  

 

 

Vídeo 18: Cenas do processo de composição da música pentatônica e apresentação (grupo 2) 

Na sala de aula, logo após a apresentação, as crianças e a professora comentaram a 

composição, como costumam fazer sempre que são apresentados os trabalhos da turma.  
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Aluno176

                                                 
176 Nas falas dos alunos em sala de aula, nem sempre foi possível identificar qual criança estava falando, pois a 
câmera ficava posicionada de costas para as crianças, de frente para o grupo que se apresentava. Nessas 
situações, em vez do nome da criança, será escrito somente “aluno”. 

: Eu gostei do ritmo. 
Madalena: Tu gostou do ritmo? 
Aluno: Eu também. 
Aluno: Fraco e forte. 
Madalena: Fraco e forte? 
Todos os alunos começam a falar ao mesmo tempo e a pedir que a dupla tocasse 
novamente.  
Madalena: Tá, olha só: prestem bastante atenção no som, que tipo de som está 
saindo do instrumento, tá? 
Aluno: Grave. 
Madalena: Vamos ouvir? De novo, vai lá! 
Eles tocam de novo, se atrapalham na execução e começam do início. No final, a 
turma aplaude a dupla, todos falando juntos. A professora pede silencio. 
Madalena: Pessoal, que notas eles usaram? 
Aluno: Dó, ré, mi, fá.  
Madalena: Dó, ré, mi, fá, sol. Sol, fá, mi, ré, dó... Dó, sol, ré, fá, mi... Essa escala é 
pentatônica? 
Alunos: É. 
Madalena: O som dela [da composição] é japonês? É chinês? É oriental? 
Aluno: É de Natal. 
Aluno: É de ninar. 
As crianças ficam discutindo se a música é de Natal ou de ninar, enquanto a 
professora espera pelo silêncio da turma. A discussão continua até que alguns alunos 
percebem que a professora está aguardando e chamam a atenção dos demais. 
Madalena: Vocês estão com energia demais e eu estou com pouca... Então não dá. 
Não vai funcionar. O que eu estou dizendo é que a gente está trabalhando com a 
escala pentatônica. Quais eram as notas da escala pentatônica que a gente ia usar? 
Aluno: Dó, ré, fá sol, lá.  
Madalena: Dó, ré, fá, sol lá... Lá, sol, fá, ré, dó...  E eles fizeram dó, ré, mi, fá, sol... 
Sol, fá, mi, ré, dó. Toquem... 
Eles tocam e a professora pede para outro aluno, de outro grupo, tocar a escala 
pentatônica e pergunta para a turma se tem diferença. 
Aluno: Tem.  
Madalena pede que Marisa toque uma escala pentatônica, e em seguida pede que 
Dante toque a escala utilizada na composição (diatônica).  
Madalena: Entenderam o que eu estou querendo dizer? 
Aluno: Não. 
Aluno: Uma é pergunta, a outra é resposta. 
Madalena: Não, não é isso. Vou tocar aqui no piano. Vocês criaram a melodia de 
vocês assim, ó (toca uma sequência de dó a sol, ascendente e descendente). E eu 
estou pedindo essa sonoridade aqui, ó (toca as notas da escala pentatônica, 
começando pela nota dó, dando exemplo de várias melodias). Entenderam? Vocês 
fizeram cinco notas, mas não fizeram a escala pentatônica. Não é porque tem cinco 
notas que quer dizer que é pentatônica. Essa escala aqui é a mesma que a gente toca 
“Zabelinha come pão, come pão...”. É a escala que a gente toca “Atirei o pau no 
gato-to...”. É a escala que a gente toca o Hino da Escola, não é a escala oriental.  
Aluno: Toca o Hino da Escola aí. 
A professora toca no piano a melodia do Hino da Escola, primeiro no piano, depois 
no metalofone, e começa a cantar junto com a melodia. Os alunos cantam com ela. 
Madalena: Entenderam? Não é a escala pentatônica. 
As crianças continuam cantando e Madalena encerra a discussão. 
Madalena: Tá, muito bem meninos, legal o trabalho de vocês. Meninos, vocês 
ensaiaram direitinho, fizeram um trabalho muito legal, mas vocês não usaram as 
cinco notas da escala pentatônica, vocês usaram cinco notas da escala diatônica.  
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Aluno: Diatônica? 
Madalena: Depois eu explico, que eu nunca falei esse nome pra vocês antes. Tá OK? 
E a professora chama o próximo grupo para se apresentar (OBS5, p. 8).  

No relato acima, observa-se que a análise da professora focalizou o conteúdo musical 

proposto, isto é, a escala pentatônica. As respostas das crianças mostram que elas não tinham 

clareza sobre o conceito da escala pentatônica e também que, para elas, essa não era uma 

questão muito importante. Para as crianças, a análise da professora parece não diminuir a 

aceitação da composição, pois nos grupos focais todos os grupos elogiaram o trabalho de 

Dante e Ramiro. O fato de a composição ser diatônica é lembrado pelo grupo 4, que comenta: 
 
Davi: Eu achei legal a diatônica. Eu gostei da... diatônica. 
Bento: Eu achei mais legal do que fazer a outra escala pentatônica. 
Luciano: Na hora eu não tinha... notado, eu não percebi o que era. Porque era... 
porque não era a pentatônica.  
Bento: Era diatônica. 
Luciano: Daí eles fizeram um, dois, três, um, dois, um, dois três, um, dois (GFB, 
G4, p. 16). 

A questão da escala utilizada na composição parece não ter relevância para os 

alunos, que analisam a música em relação ao entrosamento da dupla ao tocar, ensaio, 

comunicação com o público e “planejamento” da peça, com partes bem combinadas para cada 

executante. Analisando a própria composição no grupo focal, Dante e Ramiro também se 

mostram muito satisfeitos com o trabalho, comentando que “sem dúvida, ficou muito melhor 

do que a Zabelinha” (Ramiro, GFB, p. 9). Eles não parecem ter se sentido incomodados ou 

desvalorizados com a crítica da professora por não utilizarem a escala pentatônica. Essa 

posição das crianças demonstra a importância que elas dão à opinião e ao reconhecimento do 

seu trabalho pelos colegas.  

Esse fato revela também que a turma tem um repertório partilhado de ideias de 

música que sustentam e dão coerência às suas críticas musicais. Segundo Wenger (2008, p. 

83), essa é uma dimensão fundamental de uma comunidade de prática, que precisa 

desenvolver um repertório comum que inclui rotinas, palavras, ferramentas, maneiras de fazer 

as coisas, histórias, gestos, símbolos, ações e conceitos que a comunidade produziu ou adotou 

no curso da sua existência ou que se tornou parte da sua prática. Como argumenta Wenger 

(2008), nesse contexto a aprendizagem pode ser entendida como um processo de negociação 

de sentidos. Por outro lado, observa-se que a relação entre o ensino e a aprendizagem não é 

simplesmente de causa e efeito, à medida que “A instrução não causa a aprendizagem; ela cria 
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um contexto no qual a aprendizagem toma lugar [...] (WENGER, 2008, p. 266, tradução 

minha).  

Outro ponto pertinente à discussão é a diferença entre os critérios de análise das 

crianças e da professora. Enquanto a turma focalizou a composição em si, isto é, o que Dante 

e Ramiro apresentaram, Madalena se ateve ao conteúdo musical e ao que a dupla não fez – a 

composição pentatônica. A pesquisa de Mellor (2000), citada anteriormente, demonstra que as 

respostas das crianças à música são fortemente mediadas pelo contexto da audição e da 

estrutura social do grupo, elementos aos quais os professores devem estar atentos, pois o uso 

de critérios fixos, como o conteúdo musical, pode “fechar os ouvidos” do professor à música. 

A diferença entre os critérios de análise dos alunos e do professor já foi apontada também por 

Burnard (2004c), a qual conclui que enquanto o professor focaliza o o que e o quem da 

aprendizagem, as crianças analisam o quando e o onde aprendem. Nas aulas pesquisadas por 

Burnard177

Observando a aula em que Dante e Ramiro se apresentaram, Madalena ficou surpresa 

ao perceber sua impaciência nesse dia.  Ao analisar a filmagem, ela comenta sobre o seu mau 

humor naquela aula, explicando que entende humor no sentido de equilíbrio, de estar aberto 

para o que está acontecendo ao seu redor. Para ela, “o educador precisa de equilíbrio para 

poder interagir, senão o processo fica quebrado” (ERV3, p. 2). Revendo sua atuação, 

, o professor focaliza os conteúdos, os objetivos, contexto de ensino, tipos de 

aprendizes, experiências prévias e diferenças individuais entre os alunos. Os alunos, por outro 

lado, valorizam os momentos significativos para eles, os momentos de prazer e diversão na 

realização dos trabalhos, a qualidade das interações com os colegas, sua autonomia como 

aprendizes e quando aprendem sozinhos ou em grupo.  

Analisando isoladamente a situação relatada, parece haver uma contradição entre a 

maneira como ela foi conduzida pela professora e as suas concepções educacionais, expostas 

acima, quando se percebe sua preocupação em engajar o interesse dos alunos nas aulas e 

valorizar suas contribuições. Tanto os relatos dos alunos sobre as aulas quanto as concepções 

e práticas da professora Madalena revelam que, em diferentes situações, as produções 

musicais das crianças são analisadas sob seus pontos de vista. Mas é necessário considerar 

que a sala de aula é um ambiente complexo e multidimensional, havendo sempre fatores 

situacionais que interferem no desenrolar dos acontecimentos. Segundo Black (2007), as 

interações entre professor e alunos têm um histórico que precisa ser considerado na análise, 

sendo necessário ouvir o professor para compreender suas concepções e práticas.  

                                                 
177 Ibid. 
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Madalena percebe como o estado de espírito do professor pode determinar os rumos da aula: 

“o humor do educador, da pessoa que está à frente do trabalho pode fazer com que o processo 

seja garantido como feliz e prazeroso, ou não” (ERV3, p. 2). Ela observa que estava 

totalmente focada no conteúdo, na escala pentatônica, ao analisar a composição de Dante e 

Ramiro.  

É... isso da energia, do humor, é um negócio tão sério. Está sendo mais estudado 
isso agora. Como o humor transforma a vida das pessoas. [...] Não funciona, eu 
queria passar uma coisa, estava focada na pentatônica. Poderia ter valorizado mais a 
produção deles, que era muito boa. [...] Nunca tinha parado para pensar mais 
profundamente sobre isso, de como o humor pode mudar o rumo de um trabalho 
(Madalena, ERV3, p. 2). 

Observando a aula seguinte, Madalena percebe que o ambiente está diferente, que 

sua pouca paciência e foco mais no conteúdo deu lugar a outra postura. “Vamos respirar, 

vamos ouvir cada um... [estou] valorizando a produção das crianças e como eles resolveram o 

problema que eu passei. Mais do que o conteúdo é isso que me passa... mais do que o 

conteúdo...” (Madalena, ERV3, p. 5). Madalena fica impressionada quando compara aquela 

aula, da apresentação de Dante e Ramiro, com as outras aulas observadas, e como o seu olhar 

para a produção das crianças estava diferente, “passando por cima” do que elas fizeram, sem 

olhar para a produção delas. Segundo Chappell (2007), o equilíbrio entre o foco na voz 

individual/coletiva dos estudantes e o domínio/conteúdo é um dilema constante dos 

professores no ensino que visa ao desenvolvimento da criatividade. No evento aqui relatado, a 

impaciência da professora parece ter contribuído para deslocar o foco da professora ao 

analisar a composição de Dante e Ramiro, desconsiderando a voz/expressão musical almejada 

por eles ao realizar o trabalho (vídeo 19). 

A minha preocupação estava no conteúdo. [...] e deixei passar um produto lindo que 
as crianças fizeram, que é o mais importante: a criação deles, a forma como eles 
resolveram um problema. Porque é isso que importa: como eles estão resolvendo o 
problema e não o que eles têm que fazer. E quando a gente não está bem passa... 
passa reto. [...] Agora aqui [na outra aula], é legal ver... nesse momento eu consigo 
respirar e falar, aí dá para ouvir: “ouve só o violão, olha o que eles estão fazendo, [as 
crianças dizem] para para ouvir, olha que interessante o violão” (Madalena, ERV3, 
p. 5). 
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Vídeo 19: Cenas da apresentação e crítica da composição pentatônica (grupo 5)  

Esse relato revela que as situações em sala de aula não podem ser analisadas de 

forma linear, desconsiderando que “o professor é a pessoa” (NÓVOA, 1997, p. 25), o que 

inclui a sua vida nos aspectos pessoais, sociais e profissionais. É necessário lembrar que nem 

sempre o professor está em plenas condições de colocar em ação todas as suas concepções e 

seus ideais pedagógicos. É importante compreender a situação relatada dentro dessa 

perspectiva, do professor como ser humano, com suas fragilidades, imperfeições e todas 

implicações disso. Conforme vem sendo relatado neste trabalho, o conjunto da pesquisa 

revela que tal desencontro entre as perspectivas das crianças e da professora não representa 

uma situação típica da sala de aula, mas um momento circunstancial, que precisa ser 

entendido como tal. 

7.2.2 A composição pentatônica de Luciano 

Luciano também participou do grupo que realizou o arranjo da Zabelinha, relatado 

acima. Na atividade seguinte, de composição utilizando a escala pentatônica, ele participava 

de grupo, mas decidiu trabalhar sozinho. Embora separado,manteve-se próximo a eles, no 

saguão da escola. Luciano tocava xilofone, percorrendo a escala pentatônica de diversas 
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formas. Quando o seu grupo começou a tocar ao lado, o espaço sonoro foi preenchido pela 

música dos colegas, que tocavam energicamente. Luciano foi adaptando o seu improviso à 

célula rítmica que eles tocavam, explorando a escala pentatônica no instrumento. Por sua 

expressão, Luciano parecia muito concentrado ao tocar, ouvindo e avaliando atentamente o 

resultado musical de seu improviso. 

Luciano tocou sozinho por menos de 10 minutos e a aula terminou. Na semana 

seguinte, ele voltou a tocar com os colegas de grupo. No momento da apresentação, pediu 

para tocar a sua composição individual e depois participou também da apresentação com os 

colegas. A surpresa foi ele apresentar uma música completamente diferente daquela que 

estava tocando no ensaio. Luciano apresentou uma melodia no xilofone e depois tocou com o 

grupo a mesma melodia, acompanhado dos colegas (vídeo 20).  

 

 

Vídeo 20: Cenas do processo de composição da música pentatônica e apresentação (grupo 4 com 
participação de Luciano – grupo 3)  

Durante a aula, Madalena não vira o momento em que Luciano tocou sozinho, 

porque estava observando os trabalhos de outros grupos, mas assistindo ao vídeo, comenta: 

Ele não está preocupado melodicamente, em ter uma célula que se repita. Está 
improvisando melodicamente, mas ritmicamente está repetindo a célula, num misto 
de improviso e organização rítmica, né? [...] Melodicamente está num plano de 
improviso. É interessante, porque ele compôs uma coisa no ensaio, envolvido com 
tudo o que estava acontecendo em volta dele, que tinha o “tam tam tam, tam tam 
tam” que o grupo vinha fazendo. E em cima disso ele desenvolveu essa célula. 
Depois, quando ele vem apresentar, traz uma outra coisa. A parte rítmica acontece 
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em função de uma organização melódica. Ele toca dó ré mi sol lá, dó ré mi sol lá, 
então ele faz ré mi sol lá dó, dó ré mi sol lá dó. Ele pensa ritmicamente em cima da 
quantidade de notas que ele tem. Isso acontece muitas vezes, de eles montarem uma 
coisa, ainda mais sendo sozinho, que não tem ninguém pra lembrar... Não está 
escrito, então não tem como trazer de memória. Não ficou na memória aquilo. [...] 
Ele construiu outra coisa pra mostrar (Madalena, ERV 4, p. 12). 

Na entrevista de reflexão com vídeo, questionei: a diferença entre o ensaio e a 

apresentação seria apenas uma questão de memória ou Luciano não considerava o improviso 

adequado para a apresentação? Seguimos assistindo ao vídeo da aula, quando a professora 

comenta a apresentação: “Vocês viram que tem uma ordem (nas notas) no que ele tocou?” 

(OBS5, p. 11) e pede que Luciano toque novamente, para que todos observem a sequência 

que ele tocou. Os colegas escutam e explicam como era a sequência melódica, e Madalena 

ressalta: “tinha uma ordem, ele pensou no que ia tocar, não tocou qualquer coisa” (OBS5, p. 

11). Elogia o trabalho. 

Observando essa cena no vídeo, Madalena avaliou que os seus comentários 

conduziam a um tipo de performance, como a que ele apresentou, “uma coisa pensada, como 

se improviso não fosse, né? Minha fala pode conotar isso, entende? Uma coisa pensada” 

(ERV4, p. 13). Ela também destacou que no improviso ele estava tocando com fluência, 

enquanto na apresentação ele batia e segurava a baqueta nas teclas, cortando o som. 

Perde o espontâneo que é tão legal... muitas perguntas, coisas para pensar como 
educadora. [...] Eu não acredito que improviso seja ruim, mas ali está assim, 
entende? Pras crianças, eu não sei se elas não entendem de outro jeito, tipo: “a 
professora quer que eu elabore alguma coisa que seja repetida”. [...] O que eu estou 
falando ali: “olhem crianças como ele pensou, isso é pensado, isso não é qualquer 
coisa”. E o improviso? Não é pensado? Ele está fazendo lá (Madalena, ERV4, p. 13-
14). 

A maneira como a professora se referiu à composição de Luciano sugere para a 

turma o conceito de música “pensada”, construindo com eles essa ideia de música. Dessa 

maneira, são construídas expectativas sobre as composições, com base nessas ideias de 

música que permeiam o discurso da professora. Pode-se supor que, com base na ideia de 

campo elaborada por Luciano a partir das suas ideias de música e talvez também como reflexo 

do arranjo anterior, que gerou as risadas dos colegas, ele selecionou o que considerava ou não 

adequado para apresentar à turma. A professora levantou ainda a hipótese de que o improviso 

da criança, em toda sua espontaneidade, também pode ter acontecido de forma mais fluida 

justamente porque nem ela nem os colegas estavam observando: “As coisas saem de outro 
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jeito quando tem alguém observando... ‘bah, eu tenho que mostrar o meu melhor’, e aí tu 

trancas possibilidades de descoberta também...” (Madalena, ERV4, p. 15). 

Nos grupos focais, Dante e Ramiro, que estavam fazendo sua composição em um 

local próximo a Luciano, perceberam a diferença entre o que ele havia tocado 

individualmente e a música da apresentação. 

Ramiro: Legal, o Luciano... ele.. mudou tudo. 
Dante: Sim, lembra que ele fazia um ritmo bem... Ele só tava brincando ali. Agora 
ficou bem mais... curta. Ficou bom, né? Porque se ele fizesse o outro, ia ficar 
bastante longo e [os colegas] iam ficar rindo igual na nossa Zabelinha (GFB, G2, p. 
11).  

O comentário de Dante e Ramiro confirma a ideia de que para eles o improviso era 

apenas uma brincadeira, uma música que “não era pensada”. Essa também foi a avaliação que 

eles incorporaram a partir das críticas dos colegas sobre o seu arranjo da Zabelinha: que eles 

só estavam brincando. Eles observaram que, pelo fato de ser muito longo, o arranjo suscitou a 

risada dos colegas, o que também poderia acontecer com Luciano, caso ele apresentasse o seu 

improviso. Nesse trabalho, a avaliação da professora de que a música foi “bem pensada” 

esteve bastante presente também na análise das crianças nos grupos focais, revelando como é 

importante o papel do professor nesse processo, porque ele pode tanto reforçar as ideias de 

música das crianças como ampliá-las, trazendo novos elementos analíticos.  

Na apresentação em grupo, a mesma melodia que Luciano havia tocado sozinho foi 

tocada com o grupo, mas com um arranjo para dois xilofones, tambor e triângulo. O arranjo 

foi repetido duas vezes, sendo bem definido o que e quando cada um deveria tocar. Assistindo 

ao vídeo, a professora reviu a ideia de música “matemática”, “pensada” que demarcou a 

composição de Luciano, tanto individualmente como no grupo. “Que coisa louca, isso. O que 

é ter um olho em cima, quer dizer, a responsabilidade de apresentar. A expectativa de o outro 

ver. É tudo matemático, contado, elaborado: ‘olha só, a gente pensou matematicamente’. É 

uma concepção de música” (Madalena, ERV4, p. 16).  

O evento relatado fornece algumas pistas sobre as ideias de música das crianças, do 

que elas pensam que é socialmente aceito. A organização da música, com partes bem 

definidas para cada executante, a pré-definição de ritmos e melodias, músicas curtas que 

possam ser repetidas com precisão, tudo muito bem “pensado” parecem características 

importantes para que a sua produção seja aceita em sala de aula, tanto pelos colegas como 

pela professora. Algumas avaliações sobre o trabalho de Luciano e do seu grupo confirmam 
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essa hipótese. Na apresentação em sala de aula, a reação dos colegas aos dois trabalhos 

(grupos 3 e 4) é positiva, ficando muito atentos para entender a “ordem” da música: quais são 

os grupos de notas tocados cada vez e como a percussão participa da composição. Já nos 

grupos focais, as opiniões das crianças foram mais variadas, surgindo também a ideia de 

música, comentada anteriormente, de que música “não se faz só de um”.  

Na construção de ideias de música, pode-se observar a confluência de diferentes 

forças que conduzem a produção musical dos alunos, que são as ideias de música que eles já 

construíram através de suas experiências fora e dentro da escola, mas também o que eles 

imaginam que a professora e os colegas esperam dos seus trabalhos, isto é, o repertório de 

ideias de música, histórias, rotinas e formas de fazer música partilhadas por essa turma, 

caracterizando, segundo Wenger (2008), uma comunidade de prática. Esse conjunto de fatores 

configura a função campo na sala de aula, a qual é constantemente atualizada a partir dos 

trabalhos das crianças, das suas análises e da professora, bem como da totalidade das 

vivências musicais. Essas concepções nem sempre são claramente explicitadas em aula, como 

na situação descrita acima, em que a fala da professora pode deixar implícita a ideia de que 

um trabalho de improvisação tem menos valor do que uma composição previamente 

elaborada, embora a professora não pense assim. Nessa situação, cria-se uma distância entre 

as representações musicais individuais e as coletivas, à medida que Luciano realiza um 

trabalho com uma ideia de música no momento do ensaio, mas elabora outra coisa para 

apresentar, provavelmente buscando atender às expectativas do grupo e as suas.  

Apesar de Luciano não ter apresentado seu improviso na turma, é importante 

destacar que a atividade de composição em sala de aula é um espaço que as crianças têm para 

experimentar e explorar diferentes formas de fazer música, elaborando trabalhos que saem dos 

padrões predominantes. Refletindo sobre a situação que se estabeleceu no caso da composição 

de Luciano, Madalena analisou a importância do seu papel, para valorizar as diferentes 

possibilidades do fazer musical em sala de aula.  

É válido, mas a sala de aula é o lugar do laboratório, da experiência, da construção e 
da destruição... Poder fazer tudo é a melhor coisa, né? [...] Quanto mais objetos, 
mais possibilidades, mais recursos, mais criatividade, elementos de construção, 
elementos para construir coisas. Aí, quando vem a hora da apresentação, o medo de 
não ser aceito, o medo de não ser bem recebido o que eu estou fazendo, o novo: o 
que eu nunca vi ninguém fazer, eu não posso fazer (Madalena, ERV4, p. 17). 

Nos três eventos aqui relatados é possível inferir que Dante, Ramiro e Luciano 

elaboraram suas composições com base em critérios estabelecidos intersubjetivamente pelo 
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campo – a comunidade de prática em sala de aula, conhecimento que eles obtiveram em seu 

trabalho anterior, o arranjo da Zabelinha. Dante e Ramiro manifestaram explicitamente o seu 

cuidado em elaborar uma composição que não provocasse o riso dos colegas, e a composição 

que eles produziram mostra que eles sabiam como fazê-lo, atingindo seu objetivo. Luciano, 

por outro lado, não expressou sua preocupação em realizar uma composição que atendesse 

aos critérios estabelecidos intersubjetivamente em aula, mas a diferença entre o que ele tocou 

no ensaio e a composição que apresentou parece evidenciar que Luciano internalizara esses 

critérios e desejava segui-los.  

É interessante observar que embora os três meninos tenham aparentemente 

produzido suas composições com o intuito de atender às ideias de música já estabelecidas no 

grupo, no decorrer das aulas essas ideias já poderiam ter sido transformadas, porque as 

composições apresentadas em aula podem gerar opiniões divergentes, provocando a revisão 

dos critérios do campo e a ampliação das ideias de música da turma. Dessa forma, à medida 

que o grupo coparticipa da produção de todo o grupo e os conhecimentos ali produzidos se 

tornam coletivos, as ideias de música que circulam em sala de aula estão em constante 

movimento. Esse movimento de estabilização e desestabilização das ideias de música da 

comunidade de prática é acionado nos processos de composição, apresentação e crítica, 

possibilitando ampliar as ideias de música, atualizar os critérios do campo e, 

consequentemente, propiciar aprendizagem criativa.  

7.3 Funções da composição musical na aprendizagem criativa 

É interessante a gente poder inventar, e não já tá inventado assim... (Dante, GFA, 
G1, p. 12). 

Entendendo que as composições das crianças refletem o seu pensamento musical e 

que tal pensamento é construído a partir da totalidade das suas experiências musicais 

(BARRET, 2003; BURNARD, 2006b; ESPELAND, 2003; GROMKO, 2003; STAUFFER, 

2003; WIGGINS, 2003), dentro e fora da escola, é pertinente buscar compreender como esses 

conhecimentos se articulam na aprendizagem criativa. 

Em uma primeira análise, poderia ficar evidente que as músicas produzidas pelas 

crianças em sala de aula não se conectam às suas experiências musicais fora da escola, à 
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medida que as referências musicais citadas pelas crianças não estão explicitamente 

representadas em suas composições musicais. Nos grupos focais, quando perguntei aos alunos 

se as músicas que eles faziam na aula se pareciam com as suas experiências musicais 

cotidianas, todos eles me responderam que não. Explicam que nas aulas de música tocam 

vários instrumentos de que não dispõem em casa, que trabalham em grupos e inventam suas 

próprias músicas. Percebo também que, para essas crianças, a diferença entre as músicas 

realizadas em sala de aula e as músicas que eles vivenciam em outros espaços não parece 

diminuir seu interesse pelas aulas, pois todas falam de forma positiva sobre o trabalho e sobre 

a professora Madalena, além de estarem muito comprometidas e engajadas nas atividades. 

Falando sobre suas atividades musicais em família, as crianças referem-se muitas 

vezes às suas brincadeiras com música, que envolvem a execução de instrumentos musicais 

de vários tipos: violão, teclado, flauta doce, guitarrinha de brinquedo e instrumentos 

inventados por elas. Luciano relata que em casa ele toca umas “músicas malucas”, enquanto 

Larissa, Julieta e Marcela contam que “brincam de aula de música” com suas bonecas, 

“ensinando-as” a tocar instrumentos musicais ou “tocando” com elas. Na aula de música, por 

outro lado, a execução de instrumentos musicais é uma atividade que as crianças consideram 

prazerosa e, quando justificam a importância da aula de música, em diversos momentos se 

referem ao seu interesse em aprender a tocar instrumentos musicais de vários tipos. Ou ainda, 

como explicam Luciano e Ramiro: 

 
 
Ramiro: [Na aula de música] a gente pode... a gente pode inventar coisa maluca. 
Luciano: A gente pode inventar instrumentos que nem existem. Dá pra fazer música 
em tudo assim! (GFA, G1, p. 12). 

Olhando dessa forma, percebo uma conexão entre as experiências musicais das 

crianças dentro e fora da aula de música, relacionada ao interesse das crianças em tocar 

instrumentos musicais ou, como na fala de Luciano, “fazer música em tudo”. Em casa e na 

escola elas cantam, tocam e inventam suas próprias músicas. Além disso, são muito citadas 

brincadeiras em que elas imitam ou dublam os grupos, cantores ou cantoras preferidos, 

colocando-se na posição desses artistas, fazendo música “com eles” ou “como se fossem” 

cantores/as. Essa representação, esse “colocar-se no lugar” do artista, também acontece na 

aula de música, como revelam as falas de Bento, que se sentiu “o cantor da Zabelinha” (GFA, 

G3, p. 36), de Marisa, quando explica que na apresentação “a gente tem uma noção como, 
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praticamente, uma noção [de] como é um show, como se fosse um músico” (GFA, G4, p. 45), 

ou de Gaspar, quando diz que “[a gente] pode se inspirar neles [os artistas]”178

                                                 
178 Ibid. 

.  

Nesses relatos, identifico relações que as crianças estabelecem entre suas 

experiências cotidianas com música e as apresentações que elas fazem para os colegas na aula 

de música. Dessa forma, as atividades em aula transcendem o conteúdo musical ou o 

repertório, aproximando suas experiências com música fora da escola pelo significado que 

essas práticas adquirem para as crianças. A aproximação, nesse caso, não é através do 

repertório, mas pelas suas ideias de música, que incluem essa concepção de que as pessoas 

fazem música e se apresentam para um público, que música envolve comunicação, isto é, a 

conexão acontece por características intrínsecas do fazer musical na sociedade que são 

valorizadas em sala de aula. Dessa forma, como afirmam Jeffrey e Woods (2009), as 

atividades escolares tornam-se significativas para as crianças, porque as conectam com o 

“mundo real”, que nesta pesquisa consiste no “mundo dos músicos” que as crianças veem na 

televisão, nos shows, nos noticiários ou nos filmes. E como pode ser visto nesses exemplos, a 

conexão não acontece diretamente pela via do repertório abordado nas aulas, mas 

principalmente pelos significados gerados em aula que se conectam às representações da 

música veiculadas nos meios de comunicação e que estão refletidas em suas ideias de música.  

Fazer música, para as crianças, significa possibilidade de reconhecimento, de “ser 

famoso”, de alegrar outras pessoas, de agradar o público, de comunicar, de se relacionar com 

as pessoas. Essas funções sociais da música, legitimadas pelos meios de comunicação, estão 

presentes também nas relações que elas estabelecem com a música em sala de aula: 

compondo, apresentando, sendo aplaudidos, avaliando e sendo avaliados pelas suas 

produções. Algumas dinâmicas da aula reforçam esse sentimento, como a ideia da professora 

de organizar a sala como se fosse um palco nos momentos de apresentação, acendendo e 

apagando as luzes do palco e da plateia. Na aula de música elas exercem essas funções, que 

são valorizadas pelo grupo e reiteradas pela professora, que relaciona as práticas em sala de 

aula com suas experiências profissionais na área da música. Nessas relações são construídos 

significados para o fazer musical, entendendo-se, como explica Wenger (2008, p. 54), que os 

significados não são pré-existentes, não estão nas pessoas nem no mundo, são sempre 

históricos e dinâmicos, contextuais e únicos, construídos na relação dinâmica de viver no 

mundo, isto é, através de processos intersubjetivos de entendimento musical vivenciados nas 

aulas.  
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Outra ideia de música das crianças, relacionada à sua concepção sobre a natureza da 

música, é a compreensão de que música é uma atividade social, relacionada à vida cotidiana. 

Como reflete Violeta (GFA, p. 43), quando pergunto como ela imagina que as pessoas 

compõem música: “Hummm... não sei... eles pegam da vida... Eles pegam da vida e colocam 

na música”. Em sala de aula, pelo fato de as crianças trabalharem em grupos ao compor, as 

dimensões sociais e colaborativas das práticas musicais estão sempre presentes, aumentando a 

relevância da aprendizagem.  

O presente estudo de caso revela que o engajamento das crianças nas atividades de 

composição, incluindo os momentos de ensaio, apresentação e crítica, está profundamente 

relacionado à sua concepção de música como prática social, ao conjunto de suas experiências 

musicais, provocando nas crianças o desejo de aprender. Para explicar essa ideia, utilizo aqui 

o conceito de mobilização de Charlot (2001, 2005), que diferencia mobilização e motivação. 

Segundo o autor, “A idéia de motivação remete a uma ação exterior: procura-se alguma coisa 

que motive o aluno. A idéia de mobilização remete a uma dinâmica interna, à idéia de motor 

(portanto, de desejo): é o aluno que se mobiliza” (CHARLOT, 2005, p. 54). Dessa forma, a 

questão que se apresenta aos educadores é a compreensão de como o sujeito se conecta ao 

saber e desencadeia o processo de aprendizagem179

Exposto dessa forma, entendo que a aprendizagem criativa está ligada às relações 

que os alunos estabelecem entre o saber musical, as representações desse saber para as 

crianças e os sentidos culturais que elas atribuem a esse saber, isto é, aos valores que elas 

atribuem à música em sala de aula, nas suas vidas e na relação com a sociedade de maneira 

.  

Segundo Charlot (2005), na relação com o saber não se pode separar o sujeito-desejo 

do sujeito social, o que exige conhecer as normas de cada atividade intelectual, que permitem 

ao sujeito apropriar-se de saberes específicos ou, como denomina Csikszentmihalyi (1997), os 

domínios do conhecimento humano. Dessa maneira, é estabelecida uma relação dialética entre 

o sentido atribuído a um saber, que leva o sujeito a engajar-se em determinadas atividades e a 

apropriação dos saberes durante esse engajamento, que aumenta o sentido (valor) dessa 

mesma atividade para ele. A eficácia da relação com o aprender, nessa perspectiva, está 

sempre em relação com o sentido e, pela via inversa, o sentido do aprender está sempre em 

relação com a eficácia. Para Charlot (2005, p. 21), “O que faz a ligação entre a interioridade e 

a exterioridade, entre a questão do sentido a da eficácia, é a atividade do sujeito no e sobre o 

mundo – um mundo que ele partilha com outros sujeitos”.  

                                                 
179 Id., 2001. 
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mais ampla. Como explica o autor (CHARLOT, 2001), os sentidos que os alunos atribuem a 

um saber aumenta o engajamento na atividade, provocando a apropriação desses saberes e, ao 

mesmo tempo, aumentando o valor atribuído a essas atividades pelos estudantes. Nas aulas de 

música observadas, entendo que esses saberes são construídos coletivamente, ligando a 

interioridade e a exterioridade, isto é, situando a atividade dos sujeitos/alunos no e sobre o 

mundo180

Quando Madalena fala sobre os seus alunos, ela não analisa somente o que eles 

fazem ou conhecem de música, se cantam afinado ou se têm destreza instrumental. Ela analisa 

como eles se relacionam com o saber e com a escolarização. É esse o seu enfoque quando ela 

identifica, por exemplo, as dificuldades de Guido, que não se coloca na posição de aprendiz, 

ou de Ariel, que parece “estar em outro mundo”. Também é essa a perspectiva de Madalena 

quando ela analisa o “pacto de convivência” do grupo 6 na composição pentatônica. Da forma 

, mundo esse partilhado com os colegas e com a professora em sala de aula. 

A relação com o mundo constitui-se nessa co-construção (seletiva) do sujeito e de 
seu mundo. Existem, para o sujeito, objetos, situações, pessoas, formas de atividade, 
formas relacionais (relações com outros, mas também consigo mesmo) que, para ele, 
são mais importantes, são mais interessantes, têm mais valor que outras, 
correspondem melhor àquilo que ele é, àquilo que ele é e pode ser – e que, portanto, 
valem mais a pena ser aprendidos (CHARLOT, 2001, p. 28). 

Nas aulas de música observadas, as relações entre as práticas musicais em sala de 

aula – compor, tocar, apresentar-se e exercer o papel de audiência crítica – e os “mundos 

musicais” das crianças parece ser um dos móbeis para a aprendizagem musical, atividade que 

produz prazer (desejo) ao se conectar com suas ideias de música. Compor músicas e 

apresentá-las em sala de aula parece desencadear esse processo nas crianças. Essa relação é 

tão significativa que participar da aula de música pode representar uma maneira de se inserir 

nesse “mundo da música” que as crianças vivenciam, imaginam, desejam: um universo 

através do qual elas podem ver suas próprias produções reconhecidas e valorizadas. Nessa 

relação, percebo como essencial a construção do campo em sala de aula, isto é, o papel crítico 

que as crianças exercem na sala de aula, de análise, avaliação e coparticipação nos processos 

musicais da turma. Esse papel que elas exercem coletivamente em sala de aula, a meu ver, 

conecta as crianças com as dimensões colaborativas da aprendizagem musical, transcendendo 

a relação individual com o conhecimento, conectando-as com o mundo, com o valor, as 

funções e o sentido que elas atribuem à música, reiteradas intersubjetivamente em sala de 

aula. 

                                                 
180 Ibid. 
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como a questão se configurou especificamente nesse grupo, as relações entre as crianças 

geraram uma situação em que a produção das crianças deu-se muito mais no sentido de 

gerenciamento das suas relações de amizade do que pela produção musical.  

Refletindo sobre o repertório trabalhado em aula, Madalena assume que não está 

preocupada em partir do repertório musical que os alunos escutam em casa, pois o que 

interessa para ela é a produção dos alunos, a qual acontece principalmente nas atividades de 

composição musical.  

Eu não penso muito nisso, eu penso no processo delas. E nunca vi uma criança 
reclamar das músicas que eu trouxe para elas trabalharem. Elas têm o maior prazer 
em estar fazendo e tocando, enfim, mexendo com esse repertório, que não é um 
repertório que elas têm um acesso direto (Madalena, ESE, p. 9-10). 

Ao mesmo tempo, como já foi amplamente discutido na literatura específica sobre a 

composição musical e a criatividade, as crianças têm a oportunidade de expressar suas 

vivências e conhecimentos prévios através das suas composições. Na área educacional é 

recorrente a afirmação de que o professor precisa “conhecer os alunos” e “contemplar seus 

interesses”. Em minhas atividades docentes na formação de professores de música percebo 

que muitas vezes essas diretrizes são interpretadas como “trabalhar a partir das músicas que 

os alunos gostam”, um requisito para provocar o engajamento das crianças nas aulas. Entendo 

o engajamento como relacionado, essencialmente, a compreender como os alunos se 

relacionam consigo, com os outros e com o que o mundo da música representa para eles, de 

maneira que as atividades musicais se conectem com seus desejos de aprender e com o valor 

que atribuem a essas atividades. Neste estudo, percebo que tal valor está relacionado às ideias 

de música das crianças e à constituição do campo em sala de aula, dimensões essas 

construídas na totalidade das suas experiências musicais. Nessa argumentação, o problema do 

(des)interesse dos alunos como estritamente relacionado ao conteúdo ou ao repertório musical 

parece ser uma abordagem insuficiente para a complexidade da relação dos alunos com o 

saber, isto é, da aprendizagem, pois não contempla, necessariamente, os significados que as 

crianças atribuem à música em suas vidas.  

Nos grupos focais, em muitos momentos as crianças falam sobre a importância de 

apresentar suas composições para a turma, revelando que compõem suas músicas para os 

colegas e, mais do que isso, desejam que a sua composição seja apreciada ou “faça sucesso”. 

Essa questão está relacionada às ideias de música das crianças de que música é feita para 

outras pessoas e suas referências de grupos que fazem sucesso, como é veiculado na mídia. 
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Mas a questão também está ligada à forma como as crianças percebem a sua aprendizagem 

em sala de aula: um processo coletivo do qual todos participam e pelo qual se sentem 

responsáveis; a atividade criativa, nesse caso a composição musical, é central nesse processo, 

porque se reveste de significados associados às suas ideias de música, construídas na sua 

relação consigo, com os colegas e com o mundo.   

Nas aulas observadas, as atividades de composição, incluindo o processo de 

proposição da atividade pela professora, o momento de trabalho em pequenos grupos, as 

apresentações, as discussões e críticas aos trabalhos parecem contemplar a ideia de 

aprendizagem como participação social, incluindo as dimensões que caracterizam, segundo 

Wenger (2008), uma comunidade de prática: o engajamento mútuo, a colaboração 

empreendedora e um repertório compartilhado de ideias de musica, rotinas, ações, 

vocabulário e histórias que se tornaram parte das suas práticas em sala de aula. Sob essa 

óptica, como argumenta Wenger (2008, p. 9), pode-se superar a concepção educacional de 

que o conhecimento consiste em pedaços de informação que são empacotados em unidades de 

ensino bem desenhadas e colocadas no cérebro dos alunos, construindo alternativas para a 

educação que envolve primeiramente a participação ativa em comunidades sociais. 

[...] Aí o que se visualiza como mais promissor são maneiras inventivas de engajar 
os estudantes em práticas significativas, provendo acesso a recursos que possam 
aumentar sua participação, abrir seus horizontes de forma que eles possam colocar-
se em trajetórias de aprendizagem com as quais possam se identificar, e envolvendo-
os em ações, discussões e reflexões que façam diferença nas comunidades que eles 
valorizam. (WENGER, 2008, p. 10, tradução minha). 

 

7.4 Compor, apresentar e criticar música: o ciclo da aprendizagem criativa 

A gente inventa... daí a gente sabe usar isso que a gente fez... E também a gente se 
sente um cantor! (Joana, GFB, G7, p. 41). 

Neste trabalho, realizado com o objetivo de investigar como as dimensões da 

aprendizagem criativa se articulam em sala de aula, apreendo que isso ocorre através do ciclo 

estabelecido entre as atividades de composição em grupos, apresentação dos trabalhos para a 

turma e crítica musical, esta última entendida de forma bastante ampla, incluindo as análises e 

sugestões das crianças e da professora aos trabalhos apresentados em aula. Cada uma das 
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dimensões analisadas na perspectiva das crianças e da professora tem uma função na 

aprendizagem criativa, mas são as relações entre elas que criam o espaço para que a 

aprendizagem criativa se desenvolva. Detalhando essa proposição, analiso o papel das 

atividades de composição, apresentação e crítica no processo de articulação entre as 

dimensões da aprendizagem criativa, considerando a perspectiva das crianças e o papel da 

professora nesse processo. 

No estudo realizado, as atividades de composição em grupo configuraram um espaço 

de experimentação, exploração e atualização das ideias de música das crianças, permitindo a 

negociação de ideias musicais e papéis sociais entre as crianças que favoreceram os processos 

colaborativos no fazer musical. Essa atividade era considerada prazerosa pelas crianças, 

engajando-as nas aulas por diversos motivos: porque atende ao interesse de tocar 

instrumentos; pela oportunidade de trabalhar com os colegas; pelo desafio de inventar as 

próprias músicas e trabalhar com autonomia. No processo de compor em pequenos grupos, as 

crianças também atribuíram sentido às experiências musicais vividas dentro e fora da escola, 

expressando suas ideias de música e construindo sua identidade no grupo. 

O papel de Madalena nesse processo era manter a organização nos grupos, 

garantindo o foco na atividade e a relação de respeito entre as crianças. Para tornar efetiva a 

colaboração no processo de composição, foi importante o conhecimento que ela tinha dos 

alunos e da forma como eles se relacionavam entre si, considerando as características 

individuais das crianças, relações de liderança e status na turma, com o fito de maximizar a 

participação no trabalho. A dinâmica de formação dos grupos instituída por Madalena, 

oportunizando novas parcerias nos trabalhos ao alternar trabalhos com grupos formados pelas 

crianças e grupos formados por ela, contribuiu para diversificar as formas de participação 

social em classe. A maneira como a professora conduzia essas questões favorecia a 

construção de relações sociais positivas em aula, condição para que os alunos se sentissem 

confiantes em sua capacidade de realizar as atividades em aula e seguros para expor suas 

ideias no grupo. Cabia também à professora selecionar temas e conteúdos relevantes e de 

interesse das crianças ao propor as atividades de composição.  

Nos momentos de apresentação das composições as crianças afirmavam as ideias de 

música construídas nos pequenos grupos, reiterando ideias já elaboradas coletivamente pela 

turma ou introduzindo novas ideias de música. As apresentações também valorizavam as 

composições das crianças, atribuindo-lhes a responsabilidade de mostrar aos colegas o que 

produziram, sabendo que seriam avaliadas por isso. Na relação palco-plateia estabelecida em 

aula, criava-se a oportunidade de elas terem seus trabalhos reconhecidos pelos colegas, o que 
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de fato constituiu um processo que, ao longo do tempo, contribuiu na construção da 

relevância dessas atividades. A relação palco-plateia também agregou pertinência à aula de 

música, conectando as crianças a práticas musicais legitimadas socialmente, proporcionando a 

experiência de se colocar na posição de um artista que se apresenta em público. Essa vivência 

parece ter aproximado as crianças do “mundo dos músicos”, criando paralelos entre o que os 

músicos fazem na “vida real” e o que elas faziam na escola. A relevância das aprendizagens 

foi aumentada pelo desafio e pela expectativa gerados nessa atividade, colocando-as em 

posição de correr riscos. As apresentações também se configuraram como um espaço de 

tomada de consciência do campo, quando elas percebiam como a plateia estava reagindo aos 

seus trabalhos.   

O papel da professora era garantir o espaço para que todas as crianças pudessem 

participar das apresentações e estabelecer condições afetivas para que elas se sentissem 

seguras para correr o risco de se apresentar na relação palco-plateia estabelecida em aula. 

Novamente a qualidade das participações sociais no grupo foi fundamental, cabendo à 

professora administrar as relações entre os alunos para que se estabelecesse a coparticipação 

nos trabalhos produzidos pela turma, construindo com eles um ambiente que favorecesse 

participação e colaboração. Madalena destacava em aula a importância das apresentações no 

processo de aprendizagem do grupo, valorizando o papel de ouvintes críticos das crianças e a 

sua capacidade em realizar julgamentos dos trabalhos dos colegas que se apresentam. 

Propondo a escuta atenta das composições dos alunos, pedindo que as tocassem mais de uma 

vez, melhorando a execução dos trabalhos ou destacando ideias musicais trazidas pelas 

crianças, Madalena valorizava a atividade em sala de aula. Ela também aumentava a 

relevância dessa atividade quando conversava com as crianças sobre a responsabilidade delas 

com o público que as assistia, relacionando as experiências em aula com as práticas dos 

músicos. A atuação da professora como artista, conhecida pelas crianças, aumentou a 

confiabilidade e a legitimidade desse discurso para as crianças.  

Nas atividades de crítica musical as crianças tinham espaço para refletir sobre as 

práticas musicais realizadas em aula, exercendo o papel de audiência crítica das composições 

elaboradas pela turma. Esse momento da aula também agregava valor e relevância às 

atividades de composição musical, permitindo que elas atribuíssem significados às suas 

produções. O momento de crítica musical permitia mais uma forma de participação social em 

aula: a coletividade, favorecendo a construção de conhecimentos coletivos. Nessa atividade as 

crianças exerciam o papel de campo, julgando os trabalhos dos colegas e construindo 

intersubjetivamente os critérios comuns à comunidade de prática musical em sala de aula. 
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Refletindo sobre suas experiências, as ideias de música das crianças eram revisadas, em 

processos de reiteração, aceitação ou rejeição, negociando sentidos das práticas musicais e 

atualizando os critérios do campo. Segundo Martinazzo (2005), no processo intersubjetivo de 

aprendizagem o entendimento não significa adesão cega à ideia do outro ou submissão ao 

discurso hegemônico e legitimador, mas um princípio central no estabelecimento de 

solidariedade, de interação e de socialização.  

O papel da professora nas atividades de crítica musical era de mediar as discussões 

entre as crianças na construção da aprendizagem em sala de aula. Madalena desempenhava o 

papel de gerenciar esse momento, garantindo espaço para as falas dos alunos e um ambiente 

de relações sociais de engajamento, de compromisso e respeito mútuo em classe para que as 

crianças se sentissem seguras para expressar suas ideias. A professora participava da 

construção do campo nas atividades de análise e crítica musical, podendo ampliar as ideias de 

música das crianças nesse processo quando ressaltava características musicais das 

composições apresentadas pelos alunos, chamando atenção para as ideias de música 

introduzidas pelas crianças. Em determinados momentos, as ideias de música inicialmente 

rejeitadas pela turma eram questionadas pela professora, quando, baseando-se em seus 

conhecimentos e vivências musicais, ela as contextualizava musicalmente, propondo a 

apreciação de repertórios variados e novas formas de escuta musical. Isso acontecia, por 

exemplo, quando a partir de uma composição dos alunos a professora estabelecia relações 

com músicas que de alguma forma se assemelhavam ao que as crianças haviam realizado. 

Como salientam Burnard e Younker (2004), as experiências dos estudantes de falar e refletir 

sobre a ação revelam como se diferenciam os processos de composição das crianças, mas tal 

processo precisa ser promovido e compreendido pelo professor. Nesse sentido, as 

composições das crianças e suas críticas musicais também permitiram que a professora 

adquirisse conhecimentos sobre o modo como as crianças pensavam suas experiências 

musicais e como se engajavam nas propostas de sala de aula, fornecendo subsídios 

importantes para o planejamento das próximas atividades e acompanhamento dos processos 

de aprendizagem dos alunos.  

Ao longo das aulas de música, as crianças ressignificaram suas experiências como 

compositoras, executantes e audiência crítica, podendo, por um lado, incorporar novas ideias 

de música aos seus trabalhos e críticas musicais, e, por outro, incorporar os critérios do campo 

estabelecidos intersubjetivamente em classe às suas composições, sendo orientadas por esses 

critérios ao compor. Nessa perspectiva, os processos de discussão, reflexão, aceitação e 

rejeição provocados na produção em sala de aula abriram espaço para a ampliação das ideias 
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de música das crianças, acionando a aprendizagem criativa. Já as composições avaliadas de 

maneira mais consensual como “bem resolvidas” não geraram um aprofundamento nas 

críticas musicais, reafirmando no grupo as ideias de música mais estáveis, aceitas pelas 

crianças. Isso não significa que a aprendizagem criativa não estivesse ocorrendo quando os 

trabalhos não eram aceitos de imediato, pois o movimento da aprendizagem inclui a 

estabilização e a desestabilização das ideias de música no grupo. Focalizando a perspectiva 

das crianças, observo que a construção do campo ocorria em um processo dinâmico de 

atualização, afirmação, reiteração e ampliação das ideias de música na comunidade de prática 

musical estabelecida em aula, processo acionado através das atividades de composição, 

apresentação e crítica.  

Compondo suas músicas, as crianças tinham a oportunidade de expressar suas idéias 

musicais, mas a aprendizagem criativa era potencializada quando elas participavam também 

da construção do campo, tecendo suas críticas e análises sobre a produção do grupo. Como 

argumenta Santos (2006), atribuindo significados às suas escutas as crianças podem ampliar e 

atualizar suas ideias de música, indo além de modelos pré-concebidos. Além disso, é 

necessário considerar o papel da professora, porque ela coparticipa desse processo, 

questionando, orientando, ampliando as ideias de música das crianças e oportunizando-lhes 

que participem da construção de uma comunidade de prática musical em sala de aula. Nesse 

sentido, entendo que a aprendizagem em uma comunidade de prática musical pode gerar 

transformações nas ideias de música do grupo, mudanças essas sustentadas pelas dinâmicas de 

participação e engajamento construídas em sala de aula. Segundo Wenger (2008, p. 215, 

tradução minha), “A prática transformadora de uma comunidade de aprendizagem oferece um 

contexto ideal para o desenvolvimento de novas compreensões porque a comunidade sustenta 

mudanças como parte de uma identidade de participação”. 

Os processos da aprendizagem criativa não são lineares, pois cada trabalho 

produzido, apresentado e analisado pelas crianças pode gerar uma dinâmica própria na 

articulação entre as dimensões da criatividade, como demonstra o relato sobre as composições 

de Dante, Ramiro e Luciano. Cada um desses momentos no conjunto de atividades de 

composição contribuiu para que as dimensões da aprendizagem criativa fossem articuladas, 

em um processo que se transforma e atualiza em um movimento cíclico em espiral, isto é, na 

repetição de um ciclo que se renova, transforma e atualiza no seu processo. Esse ciclo pode 

ser acionado em diversos momentos na sala de aula, pois na produção de cada composição, a 

cada apresentação e em toda atividade de reflexão sobre música, o processo da aprendizagem 

criativa pode renovar-se e dar continuidade ao ciclo de compor, apresentar e criticar música 
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que se inicia, transformado pelas experiências musicais compartilhadas na turma. Como 

explica Martinazzo (2005), na dimensão intersubjetiva do conhecimento o processo de 

entendimento entre os sujeitos sobre algo (as ideias de música das crianças), sempre 

provisório, é mais valorizado do que o produto a ser alcançado. Segundo o autor, esse 

processo de entendimento compartilhado está na base da constituição de construções sociais e 

pedagógicas, emancipadoras e democráticas, em que professores e alunos podem transformar-

se em sujeitos/atores do aprender juntos. Nesse processo de aprender juntos a relação 

intersubjetiva se estabelece na interação, na troca, no diálogo, na socialização, na construção 

de identidades181

Com base no exposto, a presente tese argumenta que no estudo de caso aqui 

realizado as dimensões da aprendizagem criativa se articulam no ciclo estabelecido entre as 

atividades de composição em grupo, apresentação e crítica musical, acionando processos não 

lineares de estabilização e desestabilização das ideias de música construídas 

intersubjetivamente em sala de aula. Participando das aulas como compositores, intérpretes e 

audiência crítica, as crianças constroem sua identidade no grupo, tornando-se agentes da 

própria aprendizagem, elaborando intersubjetivamente o conhecimento que sustenta suas 

ideias de música, constantemente revistas, atualizadas e ampliadas pelas suas experiências 

musicais e reflexivas. Nesse processo, a professora criava as condições para que se 

estabelecesse um ambiente de relações sociais positivas, de comprometimento com os 

processos de aprendizagem do grupo, de colaboração mútua, de engajamento de interesses e 

de valorização das contribuições das crianças. Ao longo do tempo, essas formas de 

.  

Além disso, os eventos em sala de aula são sempre singulares e circunstanciais, 

sujeitos a situações não previsíveis ou determinadas pelo contexto (por exemplo, o tempo da 

aula, que muitas vezes não corresponde ao tempo necessário para compor, apresentar ou 

analisar os trabalhos). A maneira como cada trabalho repercutiu no grupo se relaciona a 

múltiplos fatores, como: o gerenciamento do tempo da aula; a disponibilidade da professora 

para ouvir as crianças; a maneira como Madalena compreendia a produção das crianças; os 

significados que as crianças atribuíram às composições produzidas no grupo ou as relações de 

liderança e status entre os alunos. Dessa forma, as composições das crianças refletem os 

encontros, influências e também as tensões provocadas na negociação intersubjetiva de ideias 

de música e formas de participação social na aula no decorrer do processo de ensino e de 

aprendizagem.   

                                                 
181 Ibid., p. 206. 
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participação social configuraram uma comunidade de prática musical engajada e 

comprometida no processo de negociação e significação dessas práticas, compartilhando 

maneiras de fazer e pensar música que sustentam a atividade criativa, ao mesmo tempo que 

ela se desenvolve nesse processo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Eu acredito que o melhor musicar sempre é feito por aqueles que fazem o melhor 
que podem com o que têm, por mais modesto que seja o que podem. E quando digo 
“o melhor musicar”, devemos ter em mente que há muitas maneiras de musicar bem 
e que as habilidades técnicas que a nossa cultura tem em alta estima é apenas uma 
delas (SMALL, 1999a, p. 12, grifo meu, tradução minha). 

 Para finalizar esta tese, retomo as discussões iniciadas no primeiro capítulo, quando 

apresentei diferentes definições de criatividade, revendo e ampliando criticamente os 

conceitos que permeiam as pesquisas sobre o assunto e suas interfaces com as práticas 

educacionais, relacionando-as com esta pesquisa.  

Um primeiro ponto de discussão sobre as concepções de criatividade refere-se às 

polarizações entre diferentes conceitos de criatividade: Criatividade com C maiúsculo e 

criatividade com c minúsculo; criatividade eminente e criatividade cotidiana; criatividade H 

– histórica e criatividade P – psicológica; ou ainda, os conceitos de criatividade como 

realização ou criatividade como um traço pessoal. O eixo que norteia esses conceitos é o grau 

que se atribui à realização criativa: até que ponto uma produção criativa é relevante para a 

sociedade ou tão somente para o indivíduo, ou então, qual é o grau de novidade/originalidade 

da realização criativa. Dessa forma, Criatividade com C maiúsculo, criatividade eminente, 

criatividade histórica e criatividade como realização referem-se às produções criativas que 

introduziram novidades relevantes nos domínios do conhecimento. Por outro lado, a 

criatividade com c minúsculo, criatividade cotidiana, criatividade P- psicológica e 

criatividade como um traço pessoal são relativas ao indivíduo que produziu algo novo e 

original somente para ele mesmo. Em cada uma dessas conceituações, percebe-se uma 

polarização entre o individual e o social: algo é criativo para o indivíduo ou criativo para a 

sociedade? 

No início deste trabalho enfatizei que na área educacional a criatividade é 

comumente justificada pela necessidade do mercado de trabalho, que exige pessoas criativas, 

flexíveis e com alta capacidade de adaptação e geração de novas ideias. Nesse enfoque, a 

escola básica deve formar indivíduos criativos, que possam contribuir de maneira eficaz nas 

mais diversas profissões visando ao crescimento econômico. Segundo Fonseca: 

Todos os trabalhadores terão de assumir o seu futuro, através duma postura de 
iniciativa para implementar novas ideias, e terão de adaptar-se às novas condições de 
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produtividade, estas cada vez mais marcadas pela qualidade, pela modernidade e 
pela competitividade. [...] A confusão, a frustração e o desespero, que caracteriza a 
força de trabalho, ou seja, o conjunto dinâmico dos empresários e dos trabalhadores 
e suas concomitantes interacções, têm que se confrontar com os novos desafios da 
economia global (FONSECA, 2001, p. 16). 

Dessa perspectiva, o desafio com o qual a área de educação convive é: como tornar 

as pessoas mais criativas em um mercado de trabalho altamente especializado e competitivo? 

Segundo Fonseca (2001), para que as empresas e instituições mantenham-se competitivas são 

exigidas transformações radicais, complexas e desafiantes, porque “Só nesta base, poderão 

responder com eficácia e adaptabilidade aos superdesafios do século XXI”182

As justificativas apresentadas por Fonseca (2001) e Ibañez (2001) não condizem com 

o argumento construído nesta tese, que está mais próximo dos questionamentos de Barata-

Moura (2001), que critica objetivos educacionais orientados por valores materiais, 

relacionando a perspectiva acima com o “império do efêmero” no qual vivemos. O autor 

interroga por que a criatividade é entendida como um valor: “Será porque a ‘novidade’ é 

requerida em ritmo acelerado para satisfazer e reproduzir uma ânsia insuflada de consumo 

interminável [...]?”

. Segundo 

Ibañez (2001), essa ideia de criatividade, fundada no princípio da competitividade de 

mercado, resulta também no objetivo da escola básica em detectar e desenvolver 

potencialidades criativas.  

183. Dessa visão de criatividade também decorre a produção de inúmeros 

manuais e guias que têm objetivo de desenvolver a criatividade individual e organizacional 

visando à formação de lideranças e promovendo o sucesso profissional em diferentes áreas184

                                                 
182 Ibid., p. 17. 
183 Ibid., p. 140. 
184 Para comprovar essa ideia, basta entrar em uma livraria virtual e fazer uma busca com a palavra-chave 
criatividade. Os resultados apontam dezenas de livros, nas mais diversas áreas, propondo “estratégias para 
turbinar a criatividade”, “treinamento da criatividade”, “guia para desenvolver a criatividade nos negócios”, 
“liderança e criatividade”, “criatividade aplicada” ou “como aumentar o poder do cérebro”, entre muitos outros. 

. 

Sob essa óptica, concordo com Craft (2003, 2005) quando questiona propostas educacionais 

baseadas em princípios de excelência regidos por critérios econômicos, como parte de um 

discurso universalizado no mundo ocidental. Segundo Craft (2005), o desenvolvimento da 

criatividade na educação pode ser visto como uma resposta às condições da economia global, 

mas interroga: até que ponto é desejável sustentar a cultura da moda que dita a necessidade de 

constante modificação e atualização, estimulando a inovação pela inovação, sem referência à 

necessidade genuína? Ou o que se pode dizer sobre os valores transmitidos pelo mercado de 

que aquilo que se deseja é o que se necessita? (CRAFT, 2003, p. 121).  
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Craft (2001) salienta que não se pode esquecer que a criatividade tem um lado mais 

escuro, pois a imaginação humana também é capaz de causar imensas destruições. Para a 

autora, o desafio é outro: como se pode gerar sistemas que estimulem e celebrem a 

criatividade dentro de uma perspectiva profundamente humana, encorajando o exame crítico 

dos valores inerentes às ideias e ações criativas? Craft (2005) defende que a criatividade das 

crianças precisa ser promovida dentro de amplas dimensões éticas, buscando maneiras de 

encorajar os alunos a ver que as ideias têm consequências que precisam ser examinadas 

criticamente. Segundo a autora185

Outro conceito que pode ser revisto com base neste estudo é o conceito de 

criatividade psicológica, bastante difundido na área da Educação e que focaliza os processos 

de aprendizagem das crianças, valorizando suas descobertas e a maneira como elas 

interpretam e (re)criam conhecimentos. Essa é a abordagem de Tafuri (2006), quando afirma 

que entende a criatividade como um potencial que todas as pessoas têm desde o nascimento, 

cuja realização e desenvolvimento estão relacionados às propriedades da cognição humana. 

Concordando com o conceito de criatividade com c minúsculo, a autora relaciona criatividade 

a desenvolvimento psicológico. Consequentemente, sempre que uma criança inventa algo que 

é novo para ela, pode-se falar em criatividade. Esse enfoque tem sustentado modelos 

educacionais nas décadas de 60 e 70, propondo o desenvolvimento criativo como estratégia 

para o desenvolvimento pessoal ou vinculado às áreas artísticas (CRAFT, 2005). Segundo 

Cheng (2008), nessa perspectiva a autoavaliação é a maneira mais eficiente de avaliar a 

criatividade, quando as crianças analisam sua produção recente tendo como referência suas 

realizações anteriores. Na visão da autora

, espera-se que essas sejam questões centrais do educador 

em qualquer trabalho criativo.  

186

No estudo de caso aqui realizado, percebo que a avaliação entre pares foi mais 

valorizada do que a autoavaliação, mas avalio que a comparação e a competitividade não se 

mostraram aspectos negativos no trabalho, porque as crianças assumiram, orientadas pela 

professora, a posição de uma plateia crítica que compreende, contribui, colabora e aprende 

com as composições musicais da turma. Essa maneira de entender a avaliação de produtos 

criativos vem ao encontro dos argumentos de Cheng (2008), que analisa diferentes 

concepções de criatividade e suas implicações na avaliação de produtos musicais de crianças, 

, assim se previne o impacto negativo que a 

comparação e a competitividade entre pares podem ter para a autoestima das crianças.  

                                                 
185 Ibid. 
186 Ibid., p. 166. 
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A autora argumenta que não é apropriado avaliar a criatividade na educação escolar 

considerando apenas critérios pessoais nem considerando os critérios amplos do domínio de 

conhecimento (como na perspectiva da Criatividade com C maiúsculo).  

Tomando como referência a Técnica de Avaliação Consensual (TAC) de Amabile 

(1996), Cheng (2008) propõe que a avaliação da criatividade seja baseada na comparação 

entre pares, considerando os critérios das crianças e também os do professor, incluindo a 

autoavaliação. Dessa forma, a autora acredita que alunos e professores podem negociar seus 

julgamentos e refletir conjuntamente sobre o que significa ser criativo. A autora argumenta 

que a avaliação consensual pode encorajar os alunos a pensarem mais sobre sua própria 

aprendizagem do que quando são utilizados critérios padronizados. Para ela, esse tipo de 

avaliação tende a dar aos alunos um forte sentimento de propriedade sobre a própria 

aprendizagem, pois eles aprendem a pensar sobre os objetivos educacionais e como eles 

podem ser alcançados e avaliados, características consideradas fundamentais à aprendizagem 

criativa também por Craft (2005) e Jeffrey e Woods (2009).  

Nesta pesquisa, avaliar e refletir conjuntamente – crianças e professora – sobre as 

composições produzidas em aula foi uma atividade fundamental para a construção 

intersubjetiva do campo, quando eram negociados os sentidos atribuídos aos trabalhos. Nesses 

momentos foi possível conhecer as ideias de música que estavam orientando os comentários 

das crianças sobre as composições. No entanto, a pesquisa revelou também que as avaliações 

mais consensuais não provocaram um aprofundamento na análise das crianças, enquanto os 

trabalhos que se distanciavam das ideias de música correntemente aceitas provocaram 

discussões e polêmicas que acionaram a atualização, a transformação e, consequentemente, a 

ampliação das ideias de música da turma, favorecendo a aprendizagem criativa. 

Na década de 90 as discussões sobre a importância da criatividade na educação 

foram fortemente retomadas (CRAFT, 2005), resultando na construção dos conceitos de 

ensino criativo e ensino para a criatividade, enfatizando, de um lado, o papel do professor e, 

de outro, o aluno. Uma mudança importante nessa abordagem é a função atribuída ao 

conhecimento, reconhecendo que a criatividade ocorre dentro de domínios específicos que 

proveem a base para que a criatividade se torne possível (CHAPPELL, 2007; CRAFT 2005), 

em vez de focalizar somente o desenvolvimento de características pessoais – afetivas e 

cognitivas – para desenvolver a criatividade. Dessa forma, em vez de a criatividade ser 

pensada como um conjunto de habilidades cognitivas ou traços de personalidade, entende-se 

que as pessoas são criativas dentro de áreas específicas do conhecimento, necessitando 

aprofundar os conhecimentos nessas áreas para que a criatividade possa emergir. Segundo 
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Craft (2005), as pesquisas sobre a criatividade nesse período foram influenciadas pelas 

abordagens socioculturais e pelos métodos de investigação: em vez de propor estudos em 

grande escala com o objetivo de medir a criatividade, passaram a enfocar discussões 

filosóficas sobre a natureza da criatividade e as práticas em sala de aula através de estudos 

qualitativos.  

No início do século XXI a área de Educação introduziu o conceito de aprendizagem 

criativa (CRAFT, 2005; JEFFREY; WOODS, 2009), o qual, segundo Craft, Cremin e 

Burnard (2008, p. xxi), está situado entre os conceitos de ensino para a criatividade e ensino 

criativo. Na combinação entre os termos criatividade e aprendizagem é sugerido, de um lado, 

o envolvimento dos alunos na experimentação, inovação e invenção; e, de outro, é enfatizada 

a investigação intelectual (CRAFT; CREMIN; BURNARD, 2008). Iluminando a função da 

aprendizagem em relação à criatividade, Craft187

                                                 
187 Apud Craft; Cremin; Burnard, 2008, p. xxi. 

 sugere que “quando a aprendizagem é 

entendida como construção de significados, as distinções entre criatividade e aprendizagem 

são muito tênues”. Essa também é a posição de Patrício (2001, p. 239), quando afirma: “A 

própria ideia de criatividade já está presente na ideia de aprendizagem, pois aprender é criar. 

É criar conhecimento, é criar saber”. Madalena apresenta sua versão desse postulado: 

“conhecimento é prazer, e prazer é criação” (ESE, p. 12). 

Craft (2005) propõe que o ensino criativo, o ensino para a criatividade e a 

aprendizagem criativa podem ser vistos como diferentes aspectos do mesmo processo, sendo 

necessários trabalhos empíricos que investiguem como esses enfoques podem se diferenciar, 

complementar ou articular nas práticas educativas. Jeffrey e Woods (2009) explicam que na 

aprendizagem criativa o conceito de inovação adquire outro sentido, focalizando a 

compreensão que os alunos desenvolvem do currículo, da pedagogia e da aprendizagem 

social. Os autores salientam as transformações nas relações humanas que os alunos vivenciam 

e ampliam na aprendizagem criativa: uma experiência de igualdade, status, vivacidade com 

relação aos pares e outras pessoas e um compromisso em ocupar-se mais na aprendizagem 

social pelo bem que ela proporciona aos participantes. Essa orientação teórica iluminou a 

leitura dos dados aqui discutidos, ampliando a concepção ainda vigente de que o 

desenvolvimento da criatividade em sala de aula pode ser compreendido somente com a 

análise de características psicológicas individuais das crianças ou do que é considerado 

“novo” para elas. 
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Nesta pesquisa, realizada com o objetivo de investigar como as dimensões da 

aprendizagem criativa se articulam em atividades de composição musical no contexto do 

ensino de música na escola básica, fui aproximando o conceito de participação das crianças na 

construção do campo às atividades que caracterizam uma comunidade de prática. Por outro 

lado, partindo da observação das participações individuais e coletivas das crianças nas aulas, 

observei o processo de construção de identidade das crianças através da participação nas 

atividades musicais em aula. Nessa perspectiva, entendo que ideias de música são 

transformadas e atualizadas em comunidades de prática musical, quando são negociados 

intersubjetivamente os sentidos atribuídos à produção da turma, incluindo a professora. A 

prática musical estabelecida no conjunto de atividades de composição, abrangendo a 

apresentação e a crítica dos trabalhos, pode ser entendida como um recurso de coerência na 

comunidade, que engloba engajamento mútuo, empreendimento conjunto e repertório 

compartilhado (WENGER, 2008). Essas características provocam um alto senso de 

pertencimento e comprometimento mútuo que ancoram a aprendizagem criativa. Talvez por 

isso, quando explica por que gosta da aula de música, Maiara (GFA, G4, p. 69) resuma: “é a 

alegria”.   

Com base no estudo realizado, observei que a aprendizagem criativa é potencializada 

em atividades musicais que não apenas promovam a realização criativa – caso das 

composições musicais das crianças - mas que também incentivem a análise e reflexão sobre as 

práticas musicais da turma. Nesse processo, quando as crianças têm a oportunidade de falar 

sobre a maneira como compreendem a música e atribuem significados em sala de aula, em 

conjunto com a professora, é favorecida a construção coletiva de conhecimentos através da 

colaboração, coparticipação e coletividade. A apresentação dos trabalhos para a turma 

também mostrou-se importante na aprendizagem criativa, visto que esse momento da aula 

contribuiu para conectar as atividades da aula de música com práticas musicais socialmente 

legitimadas para as crianças que fundamentam suas ideias de música e representam formas de 

fazer música no “mundo dos músicos” – ter seu trabalho reconhecido e valorizado perante 

uma plateia crítica, disposta a ouvir e contribuir com o que os colegas elaboraram.  

A metodologia desenvolvida nesta pesquisa parece ter sido adequada para investigar 

como se articulam as dimensões da aprendizagem criativa no contexto de aulas de música na 

educação básica, pois permitiu aprofundar questões propostas. Julgo importante salientar que 

a maneira como a pesquisa foi conduzida possibilitou analisar o conjunto das aulas em sua 

complexidade, sem fragmentar os conhecimentos produzidos. Por outro lado, a pesquisa 

também manteve o compromisso ético assumido com os participantes – alunos e professora – 
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de contribuir, mesmo indiretamente, com a realidade estudada. Quanto à participação das 

crianças na pesquisa, entendo que os grupos focais deram continuidade às atividades de 

análise e crítica musical realizadas em sala de aula, contribuindo no processo educativo das 

crianças, que tiveram mais uma oportunidade para cada um expressar seus pontos de vista 

sobre suas práticas musicais, valorizando suas formas de fazer e pensar música. 

Pensando sobre sua participação na pesquisa, Madalena considera “impressionante 

assistir aos trabalhos das crianças”, avaliando que o recurso de gravar as aulas é muito 

importante para o professor, que tem a oportunidade de revisar a sua prática e retomar 

questões que não haviam sido percebidas durante as aulas: “Essa música que vocês fizeram 

outro dia, que eu não valorizei... eu quero valorizar agora!” (Madalena, ERV3, p. 11). 

Assistindo aos vídeos, ela também tem ideias sobre músicas que poderia propor para os 

alunos ouvirem: “Muitas coisas pra pensar... quanta coisa vem daí [dos vídeos] pra mim, 

como educadora. Perguntas para continuar o trabalho. Muito legal isso: participar de uma 

pesquisa em que eu possa me perguntar coisas” (Madalena, ERV4, p. 14). 

Madalena observa que as crianças se sentiram muito à vontade com a minha presença 

nas aulas, inclusive fazendo perguntas para mim sobre as atividades que estavam realizando. 

Ela avalia que as crianças me perceberam como educadora ali com eles e que a minha 

participação nas aulas foi importante também para elas, que sentiram seu trabalho 

reconhecido e valorizado. Ao agradecer a um dos grupos pela participação na pesquisa, as 

crianças comentaram: 
 
 
Bento: É bom mostrar pros outros, porque daí assim... 
Davi: Espalha pra todo canto. 
Joana: E daí a professora pode fazer o trabalho assim... [...] É bom as pessoas verem, 
porque daí quando elas virem esse vídeo, vão saber como a gente fez o trabalho, 
como é que é... (GFA, G3, p. 38). 

Nesse diálogo, o discurso das crianças revela o orgulho que sentem pelo trabalho nas 

aulas de música, mas destaco a proposição de Joana, que apreende o potencial educativo das 

filmagens: “[...] a professora pode fazer os trabalhos assim”, isto é, assistindo vídeos das 

composições da turma com eles. Percebo aí o engajamento com o processo de ensino e 

aprendizagem, inclusive pensando sobre a metodologia das aulas.  

No decorrer da pesquisa foi possível identificar algumas ideias de música 

manifestadas pelas crianças nas composições produzidas em aula e os processos de análise 

dessas composições – tanto nas aulas como nos grupos focais. Na prática educativa aqui 
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investigada foi possível perceber que essas ideias são negociadas intersubjetivamente na 

classe, como resultado do conjunto de atividades de compor, apresentar e criticar os trabalhos 

das crianças. Em alguns momentos ficou evidente como essas ideias são desestabilizadas ou 

reiteradas na turma, provocando a atualização e redimensionamento das ideias de música 

elaboradas nas aulas. Nesse sentido, o estudo aponta a importância de os professores não 

apenas contemplarem a atividade de composição no ensino de música, mas também 

reconhecerem que as crianças têm muito a dizer sobre os significados que atribuem a essas 

práticas, criando e recriando argumentos para justificar suas ideias – provisórias – de música. 

Nesse sentido, ouvir as crianças com o intuito de conhecer as ideias de música que 

fundamentam sua compreensão musical pode oferecer subsídios importantes para a condução 

das aulas pelo professor, que analisa não apenas como as crianças pensam música, mas 

também como elas atribuem significados às suas práticas musicais. Pesquisas futuras 

poderiam ser realizadas com o fito de investigar os processos de construção intersubjetiva das 

ideias de música das crianças em sala de aula, em diferentes faixas etárias e contextos. 

A presente pesquisa focalizou a aprendizagem criativa em atividades de composição 

musical, mas tendo em vista que todas as modalidades de experiência musical podem 

promover a aprendizagem criativa, estudos posteriores poderão ampliar esse enfoque, 

investigando processos da aprendizagem criativa manifestos também na apreciação e na 

execução musicais. Considero ainda necessário dar continuidade a esta pesquisa através de 

estudos multicasos em contextos educativos variados. O estudo de caso aqui desenvolvido 

suscitou, em diversos momentos, a reflexão sobre as experiências musicais dos alunos fora da 

escola e a maneira como essas vivências poderiam influenciar suas composições ou se 

conectar com o trabalho em sala de aula. Estudos posteriores poderão explorar esse tema, 

investigando as esferas de influência musical dos estudantes (BURNARD, 2006b) e sua 

ressonância na aprendizagem criativa no domínio da música.  

Este estudo de caso me permitiu compreender como as dimensões da aprendizagem 

criativa podem articular-se em atividades de composição musical, mas cumpre ressaltar que 

os processos observados refletem um trabalho construído ao longo de aproximadamente dois 

anos. Nesse sentido, pesquisas realizadas longitudinalmente, acompanhando o processo de 

educação musical na escola por um período de tempo mais longo, poderão revelar mais 

detalhadamente como as participações sociais e formas de engajamento nas aulas vão sendo 

estabelecidas, construindo rotinas e procedimentos do grupo que podem configurar, como foi 

visto aqui, uma comunidade de prática musical. Nessa perspectiva, acredito que trabalhos 

dessa natureza podem contribuir para a compreensão da natureza da aprendizagem criativa na 
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área de educação musical, conforme vividas por alunos e professores em situações reais de 

ensino na escola básica. 

Neste estudo de caso pude observar um trabalho construído com base em 

experiências musicais diretas – compor, apresentar e analisar/criticar – que configuram meios 

para desencadear a aprendizagem criativa. Dessa forma, o trabalho criativo ultrapassa o 

objetivo de criar algo novo para os alunos ou a aplicação de conhecimentos musicais 

adquiridos, pois mais do que os produtos elaborados em aula, o foco são as aprendizagens 

colaborativas, de seres humanos que se relacionam fazendo música, que se escutam e que 

aprendem uns com os outros. Assim, além de observar o que os alunos aprendem, amplia-se o 

foco para o como, o quando e o porquê se ensina e se aprende música. Nesse sentido, o ciclo 

entre as atividades de compor, apresentar e criticar produções musicais em sala de aula – 

atividades essas entendidas dentro de um processo educativo mais amplo de construção de 

identidade no contexto de uma comunidade de prática musical estabelecida em aula – pode 

indicar uma alternativa possível quando se deseja construir uma educação musical na escola 

básica que contribua com a formação de pessoas mais sensíveis, críticas, transformadoras e 

solidárias, quando a criação abre a possibilidade de pensar um mundo melhor. 
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APÊNDICE A – Ofício à escola solicitando permissão para realizar a pesquisa na 

Instituição 

Programa de Pós-Graduação em Música 
Instituto de Artes – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
 

À direção do Colégio _____________________________ 

Diretora Pedagógica _____________________________ 

 

Senhora diretora 
 

Eu, Viviane Beineke, matrícula UFRGS nº 00013773, doutoranda do Programa de 

Pós-graduação em Música, Educação Musical, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

e professora na Universidade do Estado de Santa Catarina, matrícula nº 337501-3, orientada 

pela profa. Dra. Liane Hentschke, venho por meio desta, solicitar autorização para 

observar e filmar as aulas da professora de música da professora (______________), que 

serão ministradas nesse estabelecimento de ensino durante o 2º semestre letivo de 2007. As 

observações e filmagens fazem parte da coleta de dados de minha pesquisa de doutorado, que 

tem o objetivo de investigar como a criatividade se configura nas atividades de composição 

musical realizadas no contexto do ensino de música. As gravações liberadas pelo professor 

serão utilizadas somente com fins científicos e didáticos (apresentação em congressos e 

palestras acadêmicas). Assim sendo, solicito permissão para realizar essa atividade e me 

coloco à disposição para os esclarecimentos que julgar necessários. 

Atenciosamente, 

 

_______________________________  _______________________________ 

Viviane Beineke      Profa. Dra. Liane Hentschke 

 

Porto Alegre, 04 de outubro de 2007. 
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APÊNDICE B – Ofício solicitando encaminhamentos da escola para a realização da 

pesquisa  

Programa de Pós-Graduação em Música 
Instituto de Artes – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
 
Para:  Direção e Equipe Pedagógica do Colégio _____________________________ 
De:  Viviane Beineke 
Ref.: Solicitação para realização de pesquisa de doutorado e encaminhamentos 

 
 
 Prezados Senhores 
 
 
 Estou encaminhando aos senhores o meu projeto de pesquisa de doutorado, com a 

finalidade de realizar parte do trabalho de campo no Colégio 

________________________________. O projeto de tese está em andamento no Programa 

de Pós-Graduação em Música da UFRGS e foi aprovado no exame de qualificação em 

setembro de 2007. Segue também uma carta de apresentação assinada pela minha orientadora, 

profª. Dra. Liane Hentschke e um resumo do meu currículo. 

 Como consta no projeto, o tema da pesquisa é a composição na educação musical 

escolar, com o objetivo de investigar como a criatividade se configura em atividades de 

composição musical realizadas no contexto do ensino de música. Tendo em vista esse 

objetivo, a pesquisa prevê a realização de observações e filmagens de uma sequência de aulas 

de música e entrevistas com o professor e os alunos. Nesta pesquisa é de suma importância 

que a composição musical seja trabalhada de forma sistemática nas aulas, e o trabalho da 

professora ____________________________ atende a esse requisito. Mais do que isso, o 

trabalho desenvolvido pela professora é reconhecido em Porto Alegre como referência no 

campo da composição musical em sala de aula. Foi realizado um contato prévio com a 

professora, com a finalidade de consultá-la sobre seu interesse e disponibilidade em participar 

da pesquisa. A resposta foi positiva. De comum acordo chegou-se à conclusão de que a turma 

de 2ª série seria a mais indicada para esta pesquisa. Quanto ao período das observações, 

poderiam iniciar assim que a escola viabilizasse a realização da pesquisa, prosseguindo até o 

final do ano letivo.  

A pesquisa prevê entrevistas com a professora e os alunos, segundo os roteiros 
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detalhados que estão anexados ao projeto de pesquisa. As entrevistas com a professora serão 

agendadas diretamente com ela. No caso das entrevistas com os alunos, é necessário que a 

escola, em conjunto com a professora de classe, viabilize horário e local para realizá-las, 

durante os meses de novembro e dezembro. Essas entrevistas serão realizadas nos pequenos 

grupos formados na aula de música para as atividades de composição, com duração prevista 

entre 30 e 60 minutos com cada grupo. As perguntas aos alunos versam sobre as suas ideias 

de música e sobre como eles compreendem a atividade de composição musical em sala de 

aula. O anonimato dos depoimentos das crianças será garantido através do uso de 

pseudônimos.  

Atendendo aos cuidados éticos da pesquisa, é necessário que a escola encaminhe, aos 

pais ou responsáveis dos alunos das turmas selecionadas, um comunicado e um “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido”, documento que manifesta a sua concordância em 

participar da pesquisa (em anexo). O material gravado, depois de liberado pela professora, 

também ficará à disposição dos pais pelo período de seis meses, garantindo-lhes direito de 

solicitar o corte de algum trecho das imagens gravadas. O mesmo direito é garantido à escola.  

Convém destacar que a pesquisa atende todas as disposições legais do Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, do Conselho Nacional de Saúde, sobre a pesquisa 

com seres humanos (Resolução 196/96 e 251/97 do CNS). Preocupada também com o retorno 

da pesquisa para a professora _______________________ e para a escola, comprometo-me a 

apresentar o trabalho concluído à comunidade escolar e doar uma cópia da tese à escola. Para 

um retorno mais imediato, a cada semana entregarei à professora uma cópia em DVD da aula 

filmada na semana anterior. Dessa forma, a professora disporá de um registro do trabalho que 

vem sendo realizado nas aulas de música, além da possibilidade de uso pedagógico das 

gravações pela professora assistindo-as com os alunos. No final da coleta de dados, a escola 

também receberá um DVD contendo uma síntese das filmagens realizadas. 

Para qualquer informação adicional, coloco-me à disposição da equipe pedagógica da 

escola, dos professores e dos pais dos alunos participantes. Agradeço a disponibilidade da 

equipe pedagógica em analisar o meu projeto e aguardo retorno. 

Cordialmente,  
 

Viviane Beineke 

Contato: _________ | E-mail: ________ 
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APÊNDICE C – Comunicado e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinado 

aos pais dos alunos ou responsáveis 

 

Programa de Pós-Graduação em Música 
Instituto de Artes – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
 
 

COMUNICADO AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS 

 

 
Prezados Pais 

Estou entrando em contato com os senhores para manifestar o interesse em realizar 

minha pesquisa de doutorado na aula de música da turma do seu filho(a). O trabalho está 

sendo orientado pela profa. Dra. Liane Hentschke, do Programa de Pós-Graduação em Música 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. O tema da pesquisa é a composição 

musical infantil, com o objetivo de investigar como a criatividade musical se configura nas 

atividades de composição musical realizadas no contexto do ensino de música. O trabalho de 

campo da pesquisa envolve observações das aulas de música, filmagens em vídeo das aulas e 

entrevistas.  

Tendo em vista a realização deste trabalho, venho solicitar a sua autorização para 

filmar as aulas de música da turma da qual seu filho(a) participa e também permitir que o(a) 

seu filho(a) participe de uma entrevista coletiva com os colegas, no período de 17 de outubro 

até o final do ano letivo. O Colégio _______________ foi selecionado para a realização da 

pesquisa pela reconhecida excelência do trabalho de Educação Musical que desenvolve e, em 

especial, por ser a composição musical, tema do meu trabalho, atividade desenvolvida com 

regularidade e consistência nas aulas de música ministradas pela profa. ______________.  

Cumpre esclarecer também que uma cópia em DVD de todas as imagens gravadas nas 

aulas será entregue à professora de música, a cada semana. Dessa forma, a professora disporá 

de um registro do trabalho que vem sendo realizado, podendo ainda usá-lo como recurso 

pedagógico assistindo aos vídeos com os alunos. Quanto à pesquisadora, só exibirá as 

imagens em atividades acadêmicas e científicas relacionadas à pesquisa.   
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Depois de finalizadas as observações das aulas, as filmagens liberadas pela professora 

ficarão disponíveis na escola aos pais ou responsáveis pelo período de seis meses, garantido-

lhes o direito de solicitar o corte de algum trecho das imagens para uso na pesquisa. No caso 

das entrevistas, as perguntas versam sobre as ideias de música das crianças e como elas 

compreendem a atividade de composição musical em sala de aula. O anonimato dos 

depoimentos das crianças será garantido através do uso de pseudônimos. Um resumo do 

projeto de pesquisa contendo informações mais detalhadas sobre a sua realização está 

disponível com a direção pedagógica da escola. Havendo necessidade de qualquer 

esclarecimento adicional, coloco-me à disposição nos contatos abaixo.  

Gostaria de contar com sua ajuda e peço que a autorização em anexo (Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido) seja assinada e entregue pelo seu filho(a) à professora de 

classe ou de música até o dia 16/10/2007.  

 

Muito obrigada. 
 

 

 

Viviane Beineke 
Professora efetiva da UDESC e doutoranda pelo PPG-Música da UFRGS 

 

Contato: _________ | E-mail: ________ 
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Programa de Pós-Graduação em Música 
Instituto de Artes – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 

Fui informado sobre a pesquisa “A composição musical no contexto escolar”, 
desenvolvida como projeto de doutorado de Viviane Beineke, sob orientação da profª. Dra. 
Liane Hentschke, pelo Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS e plenamente 
esclarecido que este é um trabalho de cunho acadêmico que tem como objetivo investigar 
como a criatividade musical se configura nas atividades de composição musical realizadas no 
contexto do ensino de música. O trabalho de campo será realizado na aula de música da turma 
de meu filho(a), pelo(a) qual assino o presente termo de consentimento.  

Fui informado também que a coleta de dados para a pesquisa envolve a realização de 
filmagens das aulas de música da qual meu filho(a) participa e entrevista coletiva com 
colegas, a ser realizada na escola. As filmagens terão fins científicos e acadêmicos, sendo 
garantida a privacidade e a confidência das informações, sendo utilizados pseudônimos para 
garantir o anonimato das crianças. A participação na pesquisa não oferecerá riscos ou 
prejuízos de qualquer natureza, podendo ser solicitadas informações a qualquer momento. 

Embora aceite participar nesta pesquisa, sei que poderei desistir a qualquer momento, 
inclusive sem nenhum motivo, bastando para isso informar tal decisão à pesquisadora, cujo 
contato me foi fornecido. Fui esclarecido ainda que, por ser uma participação voluntária e sem 
interesse financeiro, não terei direito a nenhuma remuneração.  

 

Autorizo meu filho/a _______________________________________________ , 
aluno/a da 2ª série do Colégio ________, a participar da pesquisa de doutorado intitulada “A 
composição musical no contexto escolar”, o que inclui filmagens das aulas de música e 
participação em entrevista.  

 

Porto Alegre, 10 de outubro de 2007. 

 
 

______________________________________ 
Assinatura do Responsável (de acordo) 

 
 

Nome do responsável: _____________________________________________ 

RG: ___________________________ 
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APÊNDICE D – Comunicado e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinado 

à professora 

 

  

Programa de Pós-Graduação em Música 
Instituto de Artes – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
 

 

COMUNICADO À PROFESSORA 

 
 

Prezada Profa. _________________ 
 

Venho convidá-la para participar da minha pesquisa de doutorado, cujo tema é a 

composição musical na educação musical escolar e tem o objetivo de investigar como a 

criatividade musical se configura nas atividades de composição musical realizadas no 

contexto do ensino de música. O projeto, qualificado em setembro deste ano, é orientado pela 

profa. Dra. Liane Hentschke, do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS.  

Eu gostaria de realizar parte do trabalho de campo da pesquisa em aulas de música 

ministradas por você no Colégio_____, com turmas de 2ª e 3ª séries, no período de 17 de 

outubro até o final do ano letivo. A pesquisa prevê observação, filmagem de uma sequência 

de aulas de música e entrevistas com você e com grupos de alunos, separadamente. Nesta 

pesquisa é de suma importância que a composição musical seja trabalhada de forma 

sistemática nas aulas, e o seu trabalho é reconhecido em Porto Alegre como referência no 

campo da composição musical em sala de aula.  

Convém esclarecer que uma cópia em DVD de todas as imagens gravadas nas aulas 

será entregue a você, a cada semana, com o registro do trabalho que vem sendo realizado, 

além da possibilidade de uso pedagógico das gravações, assistindo aos vídeos com os alunos. 

Já no caso da pesquisa, as filmagens serão exibidas estritamente em atividades acadêmicas e 

científicas.   
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Finalizadas as observações das aulas, as filmagens autorizadas ficarão disponíveis na 

escola aos pais ou responsáveis pelo período de seis meses, durante o qual poderão solicitar o 

corte de algum trecho das imagens. No caso das entrevistas, o roteiro de cada uma das 

modalidades está anexado ao resumo do projeto que você está recebendo junto com este 

documento. Depois de transcritas, você receberá o documento escrito, podendo solicitar 

modificações ou fazer cortes no texto antes de autorizá-lo para uso na pesquisa. 

Havendo necessidade de qualquer esclarecimento adicional, coloco-me à disposição 

pelo fone _____ ou e-mail _____.  

Certa de que sua colaboração muito enriquecerá a minha pesquisa, peço-lhe que assine 

a autorização anexa (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido).  

 

Muito obrigada. 
 

 

 

Viviane Beineke 
Professora da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC  

e doutoranda pelo PPG-Música da UFRGS 
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Programa de Pós-Graduação em Música 
Instituto de Artes – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
 
 

Fui informada sobre a pesquisa “A composição musical no contexto escolar”, 
desenvolvida como projeto de doutorado por Viviane Beineke sob orientação da profª. Dra. 
Liane Hentschke, pelo Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS e plenamente 
esclarecida que se trata de um trabalho acadêmico que tem como objetivo investigar como a 
criatividade musical se configura nas atividades de composição musical realizadas no 
contexto do ensino de música. O trabalho de campo será realizado nas aulas de música por 
mim ministradas em turma da 2ª série do ensino fundamental.  

Fui informada também que a coleta de dados para a pesquisa envolve a realização de 
filmagens das aulas de música citadas acima e a minha participação em sessões de entrevista, 
detalhadas no projeto de pesquisa que me foi entregue. As filmagens terão fins científicos e 
acadêmicos, sendo garantida a privacidade e a confidencialidade das informações, sendo 
utilizados pseudônimos para garantir o anonimato dos participantes. A participação na 
pesquisa não acarretará riscos ou prejuízos de qualquer natureza e posso solicitar informações 
a qualquer momento. 

Ficou claro que embora aceite participar da pesquisa, posso desistir a qualquer 
momento, inclusive sem nenhum motivo, bastando informar minha desistência à 
pesquisadora, no contato que me foi fornecido. Foi esclarecido ainda que, por ser uma 
participação voluntária e sem interesse financeiro, não terei direito a nenhuma remuneração.  

 

Porto Alegre, 09 de outubro de 2007. 

 
 

______________________________________ 
Assinatura (de acordo) 

 
 

Nome: _________________________ 

RG: ___________________________ 
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APÊNDICE E – Organização dos dados da pesquisa em DVD 

 
 
 

Observação n º 1   10.10.2007 1_01 : OBS1 

Descrição: Introdução da canção Zabelinha (popular brasileira). Execução de arranjo coletivo 
com toda a turma. 

Arquivo Conteúdo Tempo DVD 

--- Aula não gravada em vídeo. --- --- 

1_01_ZAB Gravação em áudio do arranjo da Zabelinha. --- --- 
    

 
 

Observação n º 2   17.10.2007 1_02 : OBS2 

Descrição: Composição de arranjos para a canção Zabelinha (popular brasileira). Apresentação 
e crítica. 

Arquivo Conteúdo Tempo DVD 

1_02_INI Início da aula com a explicação sobre o trabalho de 
composição. 

3min 
29seg 

01 

1_02_ GR_1 Clipe do processo de composição do grupo, apresentação e 
crítica. 

10min 
33seg 

01 

1_02_ GR_2 Clipe do processo de composição do grupo, apresentação e 
crítica. 

9min 
06seg 

01 

1_02_ GR_3 Clipe do processo de composição do grupo, apresentação e 
crítica. 

9min 
26seg 

01 

1_02_ GR_4 Clipe do processo de composição do grupo, apresentação e 
crítica. 

5min 
40seg 

01 

1_02_ GR_5 Clipe do processo de composição do grupo, apresentação e 
crítica (apresentado na aula seguinte). 

1min 
47 seg 

01 

1_02_COMPOS Clipe das composições produzidas na aula. 2min 
43seg 

01 

1_02_APRESENTA Clipe da apresentação das composições e crítica das 
crianças e da professora. 

20min 
28seg 

01 

1_02_AULA Vídeo de toda a aula gravada. 43min 
28seg 

02 
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Observação n º 3   07.11.2007 1_02 : OBS3 

Descrição: Composição de música utilizando escala pentatônica. Apresentação de um grupo do 
trabalho anterior (arranjo Zabelinha). Audição da Zabelinha do Grupo Rodapião. 

Arquivo Conteúdo Tempo DVD 

1_03_AULA Vídeo de toda a aula gravada. 32min 
06seg 

03 

1_03_INI Início da aula com a explicação sobre o trabalho de 
composição. 

12min 
53seg 

04 

1_03_ GR_5 Clipe do processo de composição do grupo, apresentação e 
crítica (trabalho da aula anterior: arranjo de Zabelinha). 

9min 
40seg 

04 e  

1_03_ COMPOS Clipe da composição do grupo 5 (Zabelinha). 1min 
46seg 

04 

1_03_GR_XX Crianças no processo de composição com escala pentatônica 
(todos grupos, pequenos trechos) 

5min 
42seg 

04 

1_03_ APRECIA Clipe da apreciação de Zabelinha, do Grupo Rodapião. 8min 
27seg 

04 

    

 
 

Observação n º 4   14.11.2007 1_02 : OBS4 

Descrição: Composição de música utilizando escala pentatônica em grupos. Passaram toda a 
aula trabalhando nos grupos. 

Arquivo Conteúdo Tempo DVD 

1_04_AULA Vídeo de toda a aula gravada. 32min  
04 seg 

05 

    

 
 

Observação n º 5   21.11.2007 1_02 : OBS5 

Descrição: Continuação da composição de música utilizando escala pentatônica. Apresentação 
de 4 grupos, do total de 7.  

Arquivo Conteúdo Tempo DVD 

1_05_AULA Vídeo de toda a aula gravada.  06 

1_02_ GR_1 Clipe do processo de composição do grupo 1 nas aulas 3, 4 
e 5: apresentação e crítica. 

9min 
42seg 

07 

1_02_ GR_2 Clipe do processo de composição do grupo 2 nas aulas 3, 4 
e 5: apresentação e crítica. 

16min 
37seg 

07 

1_02_ GR_3 Clipe do processo de composição do grupo 3 (individual, 
desmembrado do grupo 4) nas aulas 4 e 5: apresentação e 
crítica. 

4min 
34seg 

07 

1_02_ GR_4 Clipe do processo de composição do grupo 4 nas aulas 4 e 
5: apresentação e crítica. 

10min 
00seg 

07 
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Observação n º 6   05.12.2007 1_02 : OBS6 

Descrição: Continuação da composição de música utilizando escala pentatônica. Apresentação 
dos grupos 5, 6 e 7. Os grupos que já haviam se apresentado ficaram na sala com a 
professora trabalhando uma música de Natal para a apresentação de encerramento 
do ano letivo. 

Arquivo Conteúdo Tempo DVD 

1_06_AULA Vídeo de toda a aula gravada. 24min 
11seg 

15 

1_02_ GR_5 Clipe do processo de composição do grupo 5 nas aulas 3, 4, 
5 e 6, apresentação e crítica. 

11min 
21seg 

16 

1_02_ GR_6 Clipe do processo de composição do grupo 6 nas aulas  4, 5 
e 6, apresentação e crítica. 

9min 
49seg 

16 

1_02_ GR_7 Clipe do processo de composição do grupo 7 (individual, 
desmembrado do grupo 4) nas aulas 4, 5 e 6, apresentação e 
crítica. 

13min 
34seg 

16 

    

 
 

Observação n º 7   21.11.2007 1_02 : OBS7 

Descrição: Ensaio para apresentação de encerramento do ano letivo.  

Arquivo Conteúdo Tempo DVD 

1_07_AULA Vídeo de toda a aula gravada. 35min 
32seg 

17 

    

 
 

Entrevista 
semiestruturada 

12.12.2007 21.12.2007 EN_IN_PROF 

Descrição: Entrevista semiestruturada com a professora  

Arquivo Conteúdo Tempo DVD 

EN_IN_PROF  Vídeo da entrevista semiestruturada 46min 
12seg 

18 

    

 
 

Grupo Focal A  22 e 23.11.2007  

Descrição: Clipes das apresentações dos 5 grupos, do arranjo da Zabelinha. 

Arquivos Conteúdo Tempo DVD 

1_02_COMPOS_1 Grupo 1 1min 07seg 08 

1_02_COMPOS_2 Grupo 2 20seg 08 

1_02_COMPOS_3 Grupo 3 37seg 08 

1_02_COMPOS_4 Grupo 4 27seg 08 



 279 

1_02_COMPOS_5 Grupo 5 46seg 08 

 Total: 03min 
19seg 

 

Descrição: Entrevistas com os grupos de trabalho da Zabelinha 

1_GF_1_GR_1 Entrevista grupo 1 41min 
39seg 

9 

1_GF_1_GR_2 Entrevista grupo 2 33min 
04seg 

9 

1_GF_1_GR_3 Entrevista grupo 3 45min 
21seg 

10 

1_GF_1_GR_4 Entrevista grupo 4 32min 
54seg 

10 

1_GF_1_GR_5 Entrevista grupo 5 55min 
47seg 

11 

 Total: 3h 28min 
48seg 

 

    

 
 
 

Grupo Focal B  13.12.2007  

Descrição: Clipes das apresentações dos 7 grupos, da composição com escala pentatônica 

Arquivos Conteúdo Tempo DVD 

1_05_COMPOS_1 Grupo 1 34seg 12 

1_05_COMPOS_2 Grupo 2 34seg 12 

1_05_COMPOS_3 Grupo 3 (individual) 16seg 12 

1_05_COMPOS_4 Grupo 4 17seg 12 

1_05_COMPOS_5 Grupo 5 58seg 12 

1_05_COMPOS_6 Grupo 6 46seg 12 

1_05_COMPOS_7 Grupo 7 1min 01seg 12 

 Total: 4min 28seg  

Descrição: Entrevistas com os grupos de trabalho da composição pentatônica 

1_GF_2_GR_1 Entrevista grupo 1 18min 28seg 13 

1_GF_2_GR_2 Entrevista grupo 2 23min 13seg 13 

1_GF_2_GR_4 Entrevista grupo 4 (neste grupo participou a criança que 
apresentou sozinha a composição individual do “grupo” 
3). 

19min 30seg 13 

1_GF_2_GR_5 Entrevista grupo 5 11min 44seg 14 

1_GF_2_GR_6 Entrevista grupo 6 16min 34seg 14 

1_GF_2_GR_7 Entrevista grupo 7 29min 22seg 14 

 Total: 1h 58min 
54seg 
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Entrevista de Reflexão 
com Vídeo 

 EN_REFLEXAO_PROF  

Descrição: Entrevista de reflexão com vídeo com a professora  

Arquivo Conteúdo Tempo DVD 

EN_REFLEXAO_PRO
F 1 

Vídeo da primeira sessão de entrevista (11.03.2008) 1h11min 
01seg 

19 

EN_REFLEXAO_PRO
F 2 

Vídeo da segunda sessão de entrevista (18.03.2008) 1h 51min 
10seg 

19 

EN_REFLEXAO_PRO
F 3 

Vídeo da terceira sessão de entrevista (09.04.2008) 1h 38min 
52seg 

20 

EN_REFLEXAO_PRO
F 4 

Vídeo da quarta sessão de entrevista (16.04.2008) 1h 57min 
39seg 

21 
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APÊNDICE F – Roteiro da entrevista semiestruturada com a professora 

◊ Contextualização do ensino de música na escola pesquisada 

o Como funciona a aula de música na escola pesquisada: organização curricular, 

recursos, infraestrutura. 

o Características da turma participante. 

o Tempo de atuação da professora na escola. 

◊ O ensino de música na escola, na perspectiva da professora  

o Objetivos do ensino de música na escola. 

o Atividades e estratégias que são realizadas em aula. Como as justifica. 

o Atividades e estratégias que a professora utiliza. Por quê? 

◊ A relação da professora com a composição musical 

o Relação da professora com a composição musical, se compõe ou já estudou composição. 

o O que considera necessário saber para compor música. 

◊ A atividade de composição na aula de música 

o Como a composição musical está inserida na aula de música: funções e objetivos.  

o Como planeja o trabalho com a composição musical nas aulas? 

o Quais as metodologias que utiliza. Por quê? 

o O que já realizou com a turma participante do estudo em relação à composição 

musical? Como prevê a continuidade do trabalho?  

o Como avalia o trabalho que vem realizando com a composição musical em sala de 

aula? 



 282 

APÊNDICE G – Questões norteadoras das entrevistas de reflexão com vídeo com a 

professora 

SOBRE A ATIVIDADE EM GERAL 

o Como você vê a realização da atividade de composição musical nessa aula?  

o Quais fatores considera mais importantes na realização da atividade? 

o O que você esperava dos alunos?  

o Como você percebe essa aula em relação aos seus objetivos na aula de música? 

o Na realização dessa atividade com esse grupo específico, quais momentos você 

considera mais importantes ou determinantes no processo de criação? 

SOBRE OS ALUNOS 

o Você considera algumas crianças mais criativas ou menos criativas? Por quê? 

o Como você compreende o processo de composição e a aprendizagem musical dos 

alunos? 

o Como você vê o envolvimento e a interação dos alunos na realização do trabalho? 

o Como você percebe a contribuição pessoal dos alunos na composição em grupo? 

o  O que você acha que a realização dessa atividade representa pra eles?  

SOBRE A AVALIAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES 

o Como é o processo de avaliação das composições dos alunos? Quais são os critérios? 

Como  são estabelecidos? Quem estabelece? 

o Quem participa da avaliação? De que forma? 

o Como você vê a questão da inovação, da novidade ou originalidade no contexto dos 

trabalhos dos alunos? Como acha que os alunos vêem essa questão? 

o O que seria uma inovação no contexto dessas composições dos alunos? 

SOBRE O CONTEXTO 

o Quais suas expectativas em relação às composições dos alunos? 

o Qual é o ambiente adequado para o desenvolvimento criativo? 

o Quais fatores você considera mais relevantes/determinantes para que os alunos realizem 

as atividades propostas? 

o Quais influências musicais você percebe nas composições dos alunos? 

o O que é mais determinante para a qualidade do trabalho do grupo? 

o Quais são as concepções de música das crianças, do seu ponto de vista? 
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SOBRE O DOMÍNIO DA MÚSICA 

o Qual a função e a importância do conhecimento musical para a realização da 

composição? 

o Como o conhecimento musical dos alunos interfere nos resultados? 

o Quais  conhecimentos você considera mais importantes? Por quê? 

ATUAÇÃO DA PROFESSORA 

o Qual é o seu papel na condução da atividade? 

o Como foi a sua participação no processo de composição nesse grupo? Você interveio de 

alguma maneira? Como? Por quê? 

 

TÓPICOS PARA A FINALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS DE REFLEXÃO COM VÍDEO 

o Esclarecer, refletir e aprofundar questões trazidas nas sessões de reflexão com vídeo.  

o Avaliar o trabalho desenvolvido com os alunos no período das observações realizadas. 

o Avaliar a participação dos alunos nas aulas observadas.  
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APÊNDICE H – Modelo da Carta de Cessão de Direitos  

 

CARTA DE CESSÃO DE DIREITO 

 
 
 
 

Eu, ____________________________________, carteira de identidade número 

_______________________ declaro, para os devidos fins, que cedo os direitos das entrevistas 

e das gravações em vídeo das aulas de música por mim ministradas, no período de outubro de 

2007 a abril de 2008, revisadas por mim, para Viviane Beineke, carteira de identidade 

número 6044529946 / SSP-RS, podendo utilizá-las integralmente ou em parte, sem restrições 

de prazos e citações, desde a presente data. Da mesma forma, autorizo o uso das citações e 

imagens.  

Abdicando igualmente dos direitos dos meus descendentes sobre a autoria das ditas 

entrevistas, subscrevo o presente documento. 

 

 
 
 
 
Data: 
 
Assinatura: ______________________________ 
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APÊNDICE I – Questões norteadoras dos grupos focais com os alunos  

1ª PARTE DO GRUPO FOCAL 

◊ Compreensão e relação dos alunos com música 

o O que pensam sobre música? 

o O que fazem de música? 

o Quais atividades musicais gostam de fazer?  

o De quais músicas vocês gostam? Por quê? 

o Quais são os seus cantores/cantoras ou banda preferidos? Fale sobre eles. 

o O que faz vocês gostarem de uma música? 

◊ A composição musical para os alunos  

o O que é compor música para vocês?  

o Para que são feitas composições musicais? E de que maneira?  

o Como é uma boa composição para vocês? 

o Como vocês fazem para compor/inventar uma música? 

o O que vocês acharam importante quando estavam compondo? O que foi mais fácil?  E o 

mais difícil? Por quê? 

o Como vocês sabem quando a música está pronta? 

o Como vocês avaliam a música que compuseram? 

o E como avaliam as músicas que os colegas fazem?  

o De quais momentos vocês gostaram mais depois que a música ficou pronta? Por quê? 

o Vocês acham importante apresentar as composições para os colegas? Por quê? 

o A música que vocês fazem se parece com as músicas que vocês escutam?  

 

2ª PARTE DO GRUPO FOCAL 

 

Na segunda parte do grupo focal só foi solicitado que os alunos assistissem a cada 

composição produzida na turma e depois as comentassem. 
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APÊNDICE J – Esquema provisório de análise dos dados  

Escola 
 

 Educação musical na escola 
 Estrutura curricular 
 Características da turma pesquisada 

 
Professora 
 
Objetivos da educação musical 

 Relação com a composição / eixo do trabalho  
 Concepção de composição / função na educação 

 Trabalho autoral / pra vida / autonomia das crianças 
 
Metodologia  
Metodologia da aula como um todo se “confunde” com a metodologia da composição – uma 
coisa só, porque a composição é o eixo do trabalho em sala de aula. 

 Perfil do professor 
 Experiências e fazeres musicais do professor / ideias de música do professor 
 Concepções de educação musical e criatividade 

 Dinâmicas da aula / composição articulada com a execução e apreciação 
 Tempo 
 Espaço / barulho 
 Seleção de repertório e conteúdos 
 Escolha dos grupos de criança para os trabalhos 

 Papel do professor (como interfere na produção das crianças) 
 
Domínio / ideias de música na sala de aula 

 Mundos musicais / esferas de influência musical / atividades musicais 
 Professor  
 Alunos 

 Funções da música  
 Para o professor 
 Para as crianças: relacionadas às práticas sociais – ser famoso, música se faz 

para os outros 
Valores / preferências musicais das crianças 
Vozes/canto x instrumentos 
Improvisação 
Mídia / TV / família 
Música na escola e fora da escola 
Técnica musical 
Uso dos instrumentos (diferente do conceito de domínio de Csikszentmihalyi) 
Espaço de ampliação das ideias de música 
Características musicais da composição 
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Construção do campo na sala de aula 
 Critérios de avaliação/compreensão da produção em sala de aula 

 Inovação / originalidade 
 Critérios das crianças e do professor 

Interferências – tempo / humor do professor 
Espaço sonoro do outro / generosidade 

 Apresentação  
 Relação composição / execução 

 
Individual e coletivo 
 

 Características das crianças / vivências familiares 
 Processos / interação dos grupos / criatividade coletiva 

 Relações entre as crianças / lideranças / amizade / gênero 
 Escolhas das crianças – instrumentos 
 Influências do espaço, trabalhos dos “vizinhos” 
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APÊNDICE K – Exemplos de esquemas conceituais de análise dos dados  
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APÊNDICE L – Instruções para assistir aos vídeos 

A mídia em CD anexa a este trabalho contém o arquivo da tese em versão digital (Tese 

Viviane Beineke.pdf).  

Para executar os vídeos apresentados neste trabalho, o leitor deve abrir o arquivo da 

versão digital da tese (Tese Viviane Beineke.pdf) e assistir aos vídeos inseridos no texto, só 

possível se seu computador tiver o programa Adobe Reader 9.1 (ou superior) instalado, 

disponível gratuitamente para download e instalação no link 

<http://get.adobe.com/br/reader/>. Pode ainda ser necessário instalar o programa Adobe Flash 

Player, também disponível gratuitamente no link <http://get.adobe.com/br/flashplayer/>.  

 

 

http://get.adobe.com/br/reader/�
http://get.adobe.com/br/flashplayer/�
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