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RESUMO

Por condições adversas o Brasil não firmou o ensino de Música na Educação Formal. Além de 

não incentivar esta área de estudo também não investiu em materiais e equipamentos para o 

seu efetivo desenvolvimento. Portanto, o objetivo deste trabalho é a elaboração de um projeto 

composto por doze aulas baseadas na teoria de Murray Schafer utilizando poucos recursos 

materiais, aliando a essa teoria a Percussão Corporal, abordando nas aulas o Grupo Musical 

brasileiro, Barbatuques. Os resultados foram identificados por meio da análise da inserção do 

ensino musical na escola. O objeto de estudo foram os alunos do 1° ano do Ensino Médio 

(turma  “B”) do Colégio Estadual  Mário  Evaldo Mórski  da cidade  de Pinhão – Pr.  Neste 

sentido este trabalho versa apontar um possível caminho para uma ação pedagógica musical, 

calcado sobre o ensino criativo de Schafer. 

PALAVRAS-CHAVE: Música, Arte-ensino.
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INTRODUÇÃO



Este artigo tem como objetivo apresentar um plano de 12 (doze) aulas baseadas na 

proposta musical de percussão corporal, sob o eixo norteador do ensino criativo de Murray 

Schafer, com o intuito de refletir e descrever sobre esta prática pedagógica musical no ensino 

formal,  e dispor de um material didático pedagógico para os interessados neste  campo de 

estudo. 

Assim fornecendo alguns exemplos de caminhos que podem ser trilhados para uma 

educação musical  e  não  um método fechado e  restrito  de  passos  prévios  para  cada ação 

pedagógica

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva com a abordagem 

qualitativa, realizada entre os dias 12 a 30 de setembro de 2011 com os alunos do 1° ano “B” 

manhã, do Ensino Médio do Colégio Estadual Professor Mário Evaldo Morski, na cidade de 

Pinhão, estado do Paraná.  

Escolheu-se esse público alvo pela observação da carência destes alunos no que tange 

ao conhecimento musical. Estes são precedentes do Ensino Fundamental e como as escolas 

não possuem professores capacitados na área nunca tiveram contato com o ensino da Música 

no âmbito formal. 

Para revisão bibliográfica será analisado o livro “O ouvido pensante” de Schafer, e em 

sequencia como esta metodologia se adapta no ensino de música utilizando-se da percussão 

corporal tendo como repertório o grupo “Barbatuques”.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA



1.1 EDUCAÇÃO MUSICAL

As  aulas  de  música  no  Brasil  nem  sempre  estiveram  presente  no  ensino  formal 

público. Um dos motivos é o da não obrigatoriedade desta prática nas escolas brasileiras. Até 

então, não existia uma lei, um amparo legal ou uma proposta para que tais ações viessem a 

acontecer. 

Um exemplo da inserção da música nas escolas foi à implantação do Canto Orfeônico 

de Heitor Vila Lobos através do Decreto n°19.890, de 18 de abril de 1931. Contudo, esse 

projeto não obteve continuidade ao longo dos anos. (PAZ, 2000)

Mas, em 2008, discussões acerca da carência de estudos musicais nas escolas levaram 

a elaboração de uma lei que previsse a obrigatoriedade do ensino da música no ensino formal 

público.  

Segundo a Lei n° 11.769 de 18 de agosto de 2008, parágrafo 6°, artigo 26 “a música 

deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular que trata o 

parágrafo 2° desse artigo”.

Um dos  grandes  entraves  dessa  nova Lei  é  obrigatoriedade de  os  docentes  serem 

capacitados na área da Música. Com a contratação de profissionais sem formação específica, 

corre-se o risco de não ser um ensino de qualidade, baseando-se somente em repetições de 

técnicas, práticas infundadas ou apenas o ensino da História da música, tornando as aulas 

monótonas e sem essência como ato criador para o discente. 

Outro limite que se impõe à educação musical diz respeito à ausência de 
método atrativo  e  realista  que,  em concordância  com o  desenvolvimento 
psicosocial do aluno, lhe possibilite um aprendizado prazerozo, acessível e 
voltado para o seu crescimento pessoal. São raras as escolas que dispõe de 
um trabalho musical bem orientado e metodologicamente estruturado, com 
possibilidades de garantir sua continuidade. (LOUREIRO, 2003, p. 219).

Nota-se que a autora compartilha da premissa de que a educação musical deve ser 

manifestada  no  aluno  no  dia  a  dia  escolar  e  essas  manifestações  devam  ser  prazerosas 

possuindo um sentido para ele. Loureiro (2003) afirma que as escolas não direcionam suas 

atenções  para  o  ensino  da  música  (quando  a  mesma  a  possui),  como  atos  criativos  de 

desenvolvimento  psicosocial  do  educando,  mas  sim  como  práticas  téoricas  e  técnicas 

intrumentais infundadas.

 Porém, não se deve substituir a aula de música por um entretenimento sem meios e 

fins, e sim ensinar e aprender música de uma forma lúdica e prazerosa, partindo de práticas 

para chegar aos conceitos, ou segundo a concepção de Murray Schafer, “a aula passa a ser 



uma hora de mil descobertas, e o segredo está no que é perguntado”  (SCHAFER, 1991, p. 

287).

Com  a  aprovação  da  nova  lei  do  ensino  da  música,  começa  a  emergir  uma 

preocupação na forma de olhar e ministrar estas aulas, que não podem ser feitas de forma 

tecnicista, como encontramos em concervatórios ou escolas particulares de música, e sim de 

uma forma a abrir  novos horizontes no que  cerne ao aprendizado dos  sons e  da música, 

tornando o discente um ser, conhecedor, e crítico nas suas escolhas musicais.

O objetivo de inserir a educação musical nas escolas, é um processo a longo prazo 

tendo em vista que não se constrõe um pensar em pouco tempo, e sim partilhando de um 

processo contínuo de aprendizado. Portanto, este trabalho discute uma forma de abordagem 

do ensino com o intuito de participar deste processo.

1.2 ENSINO CRIATIVO

A proposta  de  ensino  musical  do  canadense  Murray  Schaferm distancia-se  de um 

método, baseando-se em uma fórmula fechada e repetível de atos prévios de ensino, mas sim 

na  adaptação desta  nova  abordagem.  Nota-se  que  a  educação  musical  não  deve  ser  uma 

prática ou um método, mas sim caminhos de um fazer musical como aponta Fonterrada:

Schafer  não  está  preocupado  com o  ensino  sistemático  de  música,  com 
aplicação de técnicas específicas à formação de instrumentistas ou cantores, 
tampouco  quer  desenvolver  e  sistematizar  procedimentos  metodológicos 
para  uso  nesta  ou  naquela  instituição  de  ensino.  O  que  o  mobiliza  é  o 
despertar de uma nova maneira de ser e estar no mundo, caracterizada pela 
mudança de consciência. (FONTERRADA, 2005, p.195)

Em consonância  com autor  citado,  pode-se  observar  que  a  concepção  de  Murray 

Schafer é o formar o educando para uma escuta abrangente e atenta, de um modo a abrir seus 

ouvidos para o mundo despertando uma nova maneira de relacionamento entre o indivíduo e o 

seu redor.

Schafer, tendo a titulação de licenciatura em Música pela The Royal Conservatory of  

Music, em Toronto, “Embora tenha crescido em um ambiente musical favorável, o interesse 

pela música só se manifestou após forte experiência, que pode ser considerada um fenômeno 

de conversão; essa experiência tomou-o com paixão, definindo, desde então, seus paços em 

direção àquela arte”. (FONTERRADA, 2004, p. 33).

Schafer nunca exerceu um papel de professor musical com frequência, até quando foi 



convidado a participar do Projeto Jhon Adaskin, no Canadá que propunha trazer compositores 

para  dentro  da  escola,  destas  suas  experiências  Schafer  às  descreveu  e  formulou o  livro 

intitulado  “O  ouvido  Pensante”,  na  qual  fornecerá  todo  o  embasamento  teórico  de  sua 

singularidade de ensino para o presente trabalho.

Quando Schafer  chega às  escolas  observa que a  educação musical  está  totalmente 

calcada em ensino de métodos repetitivos e na teoria musical normativa, eliminando assim o 

potencial  criativo dos educandos.  Como esta  análise,  o autor detém-se na necessidade de 

repensar a música em algumas questões elementares. 

Precisamos voltar ao começo. Quais são os ingredientes básicos da música? 
Quais são os elementos primitivos a partir dos quais ela pode ser estruturada, 
e quais os potenciais expressivos que o ser humano, individual ou em grupo, 
possui para alcançar seus objetivos. (SCHAFER, 1991, p. 281)

Com essa nova forma de pensar  Schafer elaborou três objetivos principais em sua 

proposta: O ensino criativo, de forma a sugar todo o potencial de criação dos educandos; A 

investigação dos sons do ambiente; E uma possível união entre as linguagens de arte.

Schafer  não  se  atenta  em  uma  linha  metodológica  constante,  pensa  que  as 

modificações e inovações na forma de ensino devam ocorrer sempre que houver a necessidade 

e sendo sempre bem aceitas, dependendo sempre das necessidades criativas do público alvo, 

além de confiar autonomia do professor para fazê-lo em suas aulas.

Em uma de suas prioridades no ensino como educador, ao qual Schafer dispõe de 

uma lista em que deixa sempre ao seu alcance encontra-se a seguinte frase: “não planeje uma 

filosofia de educação para os outros. Planeje uma para você mesmo. Alguns outros podem 

desejar compartilhá-la com você” (SCHAFER, 1991, p. 277). As possibilidades diversas de 

mudanças em sua proposta pressupõem inúmeras formas de se reorganizar em uma proposta 

didática,  sendo assim são inúmeras as soluções para as necessidades de aprendizagem no 

ensino formal. 

Tendo como norteador  deste  trabalho,  também estes três objetivos de Schafer,  as 

aulas ministradas com percussão corporal seguirão estes objetivos de uma forma adaptada, 

pois a forma que ocorrerá às aulas dependerá do contato entre professor e aluno.

Assim este trabalho torna-se indispensável de sua realização, pois em sua proposta 

pretende-se fomentar uma ideia de ensino musical significativo, que pode sim ser realizado 

nas escolas brasileiras, pois dispões de ideais de um ensino significante e de recursos técnicos 

possíveis a qualquer instituição, como fomenta Granja: 



Um curso ou oficina de percussão corporal não necessita de grandes recursos 
materiais.  Basta  haver  um  espaço  amplo  com  uma  razoável  acústica 
ambiente. A facilidade de acesso à linguagem musical, sem a intermediação 
de  um  instrumento  ou  de  uma  notação  convencional,  faz  da  percussão 
corporal uma prática acessível a qualquer pessoa, mesmo sem experiencia 
musical prévia. (GRANJA, 2006. p. 116)

Além  das  disposições  de  espaço  físico  para  a  realização  da  prática  docente  de 

percussão corporal,  Granja  salienta  a  facilidade  ao acesso da  mesma no que concerne  as 

formas de leituras de notações musicais, as quais podem ser inventadas pelos seus próprios 

participantes, sendo uma das características do ensino criativo de Murray Schafer, assim fica 

faltando apenas à disposição de docentes e discentes buscarem juntos estes conhecimentos.  

1.3 PERCUSSÃO CORPORAL

A percussão corporal possui características ancestrais, com uma difícil definição em 

questões  de  sua  origem,  pois  se  considera  que  o  homem  primitivo  antes  mesmo  de 

confeccionar qualquer instrumento musical, já produzia sons com o próprio corpo e com a 

voz.

Assim não podemos considerar a percussão corporal como uma invenção de algun 

grupo musical específico ou de alguém em particular, e sim um patrimônio da humanidade, 

como salienta Fernando Barba um dos precursores da percussão corporal no brasil, e inventor 

do grupo Barbatuques:

Falando da percussão corporal: é quase difícil dizer da onde ela veio, porque 
é  um das  formas mais  naturais  de se  fazer  música,  talvez até,  antes  dos 
instrumentos musicais o homem tenha procurado sons na voz, nas palmas 
com as batidas nos pés, essa própria presença do ritmo no corpo humano, no 
ritmo do coração, da respiração, todos estes são ritmos que já sugerem que o 
corpo pode ser um instrumento também... Na ausência dos instrumentos o 
corpo vira  vários instrumentos multiplos instrumentos. (BARBA, 2011)

Nota-se que para o autor, o nosso corpo é um instrumento musical, mesmo quando não 

temos a intenção para tal, assim pela ancerstralidade em que a música está presente em cada ser, a 

percussão corporal não se faz de difícil acesso, basta somente que seja explorada este lado corpório 

musical, presente em todos nós.



1.3.1 Barbatuques

O  Grupo  Musical  Barbatuques  é  caracterizado  por  suas  composições  não 

convencionais ao qual se utilizam da investigação de sons produzidos pelo corpo, percutidos 

com palmas em várias regiões, e também do aparelho fonador, como descreve Rüger:

Poucas são as referências bibliográficas que se reportam a ele, no entanto, é 
de extrema valia para o aprendizado musical. O grupo de percussão corporal 
prioriza o aquecimento vocal; o alongamento corporal; explora todos os sons 
possíveis de se extrair do corpo e da voz, com o intuito de obter uma boa 
percepção rítmica, consciência corporal e coordenação motora; preocupa-se 
com  o  aprendizado  de  ritmos  brasileiros,  utilizando  sons  corporais; 
(RÜGER, 2007, p.108)

  Esta  forma  de  se  fazer  música  considerada  pobre  na  questão  de  utilização  de 

instrumentos acaba por se tornar muito rica em sonoridade, pois o corpo humano é um agente 

infinito na produção de sons.

A proposta  de  levar  a  percussão  corporal  para  a  escola  pública  torna-se  viável 

financeiramente,  pois o único objeto sonoro disposto para esta  prática é  o corpo de cada 

aluno,  porém esta  proposta  não se aplica  meramente  no sentido de dominar  uma técnica 

rítmica, sendo aqui que a proposta de ensino do canadense Murray Schafer fornece o suporte 

de um aprendizado musical significativo.

Tenho tentado fazer com que a descoberta entusiástica da música preceda a 
habilidade de tocar um instrumento ou de ler  notas,  sabendo que o tempo 
adequado para introduzir essas habilidades é aquele em que as crianças pedem 
por elas. (SCHAFER, 1991, p. 282).

O autor esclarece que a técnica instrumental se faz importante no ensino aprendizagem 

de música,  porém deixa claro que não são essas habilidades o seu foco principal e sim o 

conhecimento musical de uma forma onde sempre busca estimular todo o potencial criativo 

dos educandos. É nessa perspectiva que se pretende realizar este trabalho.

2. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DO ESTUDO EM QUESTÃO 



Dentre as maiores dificuldades em lecionar música no Ensino Médio, (ao menos o 

público alvo dessa pesquisa) destaca-se a questão em que muitos alunos chegam a esse nível  

de ensino sem nenhum conhecimento prévio em música, consequência esta talvez, devido à 

falta de profissionais habilitados nessa área. 

Em  uma  primeira  conversa,  quando  perguntado  aos  alunos  sobre  experiências 

anteriores com música na escola, as respostas são estas: “a gente fazia bastante paródias nas  

aulas de arte”, “pesquisava alguns cantores famosos”, “a gente assistia filmes nada a ver”. 

Com estas respostas pode se notar algumas falhas na construção de tal conhecimento fazendo 

com  que  o  trabalho  de  ensino-aprendizagem  acabou  tornando-se  um  desafio,  ao  qual  a 

metodologia de Schafer melhor vem à a calhar.

Logo nas primeiras aulas, quando a proposta foi lançada, notou-se por meio de vários 

alunos um desinteresse pelo conteúdo abordado, quando um problema musical era lançado 

vários dos mesmos alunos se reportavam a tal problema com descaso, não assimilando tal 

conteúdo, onde se ouvia alguns balbucios destes alunos “eu não vo ficar batendo palma igual  

um louco”, “isso é coisa pra quem não tem o que fazer”.

Com essa realidade  existente  na  educação formal,  faz-se necessidade de encontrar 

novos meios pedagógicos para elaboração das propostas, sendo assim mesmo com todo o 

planejamento de  aulas pré estabelecidos, faz-se a necessidade de inverter algumas ordens de 

aulas, como diz Schafer, em suas máximas de ensino. Conforme a Máxima 2, 3 e 10. 

2) Na educação fracassos são mais importantes que sucessos. Nada é mais 
triste que uma história de sucessos. 3) ensinar no limite do risco. […] 10) 
Ensinar sempre provisorimente; Deus sabe com certeza. (SCHAFER, 1991, 
p. 277-278)

Como norteador das aulas,  algumas máximas de ensino de Schafer,  para despertar 

interesse por parte dos alunos no conteúdo, alguns vídeos do grupo Barbatuques foi exibido, a 

partir  deste  momento,  já  em  outra  aula  o  interesse  dos  alunos  acaba  se  tornando  mais 

evidente, com isso começam a ser mais receptivos nas propostas lançadas, atitude esta com 

intuito de não tornar as aulas como uma obrigação e sim um momento lúdico de descobertas, 

como segundo Alicia Maria Loureiro. 

A imposição formal por parte da escola, e mesmo por parte dos professores, 
leva os alunos a se tornarem meros executadores de tarefas no cotidiano, 
silenciando-os e alienando-os da realidade exterios da escola (LOUREIRO, 
2003, p. 147)



Portanto, nota-se que em consonância com Loureiro e Schafer a proposta de impor qualquer 

tipo de fazer para com os alunos acaba-se tornando inviável já que estamos defendendo um ensino  

significativo e não uma alienação de tais afazeres

Nas  aulas  seguintes  quando  abordado  alguns  ritmos  como baião,  samba,  rock,  os  alunos 

receberam a proposta com muita animação, pois notam o quanto o corpo é possível de produzir sons e 

ritmos variados. Para uma aluna  “o seu corpo parece até uma bateria”, assim nota-se que até no 

momento da discusão teórica da proposta onde se faz um elo com os conceitos que acercam o mundo 

da música todos prestam muito mais atenção.

Chegando na décima aula, e os alunos com repertório considerável sobre percussão corporal,  

experimentações,  escutas,  sensibilização  auditivas  apreciação  do  processo  criativo  e  de  alguns  

espetáculos por meio de vídeos do grupo Barbatuques, é a hora da criação musical sendo apenas esta a 

orientação: Criação de uma apresentação de no máximo 5 minutos, se utilizando de todo repertório 

construído até então, ritmos; rock, baião samba, arritmia, improvisação, forma, batidas dos 

pés, etc.. bem como a construção de uma forma escrita desta composição.

Com estas orientações a turma se dividiu em quatro grupos, onde todos tinham uma 

enxurrada de ideias, um processo de criação tranquilo e prazeroso pois todos participavam, 

claro que cada grupo obtinha um certo líder ou dois que comandavam.

 Assim concretiza-se o pensamento nortedo por Schafer onde uma classe deve ser 

programada para a criação.

Numa classe programada para a criação não há professores: há somente uma 
comunidade de aprendizes. O professor pode criar uma situação com uma 
pergunta  ou  colocar  um  problema;  depois  disso,  seu  papel  de  professor 
termina. Poderá continuar a participar do ato de descobertas, porem não mais 
como  professor,  não  mais  como  a  pessoa   que  sempre  sabe  a  resposta. 
Enfatizo  novamente:  numa classe  programada  pra  a  criação,  o  professor 
precisa trabalhar para própria extinção. (SCHAFER, 1991, p. 286).

Com isso neste momento a presença do professor detentor de todas as respostas é extinta,  

tornando-se apenas mais um colega que ajuda na construção estética da proposta.

3. PROCESSOS METODOLÓGICOS

As  técnicas  de  pesquisa  utilizadas  no  presente  trabalho  foram:  pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de campo e observação participante. 

3.1 TÉCNICAS DE PESQUISA

3.1.1 Pesquisa Bibliográfica



Segundo  Gil  (2009,  p.44)  “é  o  passo  inicial  na  construção  efetiva  de  um 

protocolo de investigação”.  Busca-se por  meio de teorias,  análise  de artigos e leitura em 

periódicos  um respaldo  científico  para  a  fundamentação  das  afirmações  apresentadas  no 

presente artigo. 

Para  Marconi  e  Lakatos  (1995,  p.71),  a  pesquisa  bibliográfica  “propicia  o 

exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras”. 

Para tanto,  para o estudo em questão optou-se pela embasamento partindo dos princípios 

teóricos de Murray Schafer,  pesquisador na área de Educação Musical. 

3.1.2 Pesquisa de Campo

A pesquisa de campo consiste na observação a fim de coletar informações que 

afirmem ou se contrapõem às teorias embasadas. 

Para Lakatos e Marconi (1995, p. 169), “a pesquisa de campo é aquela utilizada 

com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o 

qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, […].”

Portanto,  a  pesquisa  de  campo mencionada  neste  trabalho  foi  realizada  no 

Colégio Professor Mário Evaldo Mórski na cidade de Pinhão, estado do Paraná. Os sujeitos 

da investigação foram os alunos do 1° ano do Ensino Médio, turma “B”, turno matutino. 

A  escolha  deste  campo  de  estudo,  justifica-se  pela  observância  das 

necessidades  do conhecimento teórico na área de Música.  Estes alunos advem do Ensino 

Fundamental no qual não tiveram nenhum contato com esta área de estudo. 

O pesquisador  em questão,  observou os  sujeitos  antes  mesmo  de  iniciar  o 

Trabalho de Pesquisa em Arte (TPA), pois encontrava-se inserido no campo e ministrando 

conteúdos da área de Música. Contudo, para que ele desse continuidade nos estudos musicais 

era  necessário que  os  alunos já  tiveram os  conhecimentos  prévios  acerca  do assunto  em 

estudo e este foi o problema observado. 

3.1.2.1 Observação participante 

A observação participante tem por objetivo o conhecimento e envolvimento 

com a comunidade envolvida em determinada pesquisa. Segundo Gil (2009, p. 103) “neste 

caso, o observador assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo”. 



O pesquisador integrou-se ao grupo com o intuito de lecionar os conteúdos da 

área de Música e a partir da identificação das necessidades do grupo e falta de recursos, muda 

seu direcionamento de pesquisa. 

Assim,  a  observação  na  turma  do  1°  B  do  Colégio  Mário  Evaldo  Mórski 

ocorreu em um período de dois meses no qual foi possível elaborar um projeto com doze 

planos de aulas que foram realizados durante estes dias. 

O projeto de aulas assim como os planos de aulas estão expostos nos apêndices 

deste trabalho de pesquisa. 

3.2 ABORDAGEM  E PESQUISA

3.2.1 Abordagem Qualitativa 

O presente trabalho caracteriza-se como uma pesquisa descritiva com a abordagem 

qualitativa, realizada entre os dias 12 a 30 de setembro de 2011 com os alunos do 1° ano “B” 

manhã, do Ensino Médio do Colégio Estadual Professor Mário Evaldo Morski, na cidade de 

Pinhão, estado do Paraná.  

Segundo Silva e Menezes (2001, p.20) a abordagem qualitativa

considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, 
um   vínculo  indissociável  entre  o  mundo  objetivo  e  a  subjetividade  do 
sujeito  que  não  pode  ser  traduzido  em  números.  A  interpretação  dos 
fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa 
qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas. O ambiente 
natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-
chave.  É  descritiva.  Os  pesquisadores  tendem  a  analisar  seus  dados 
indutivamente.  O  processo  e  seu  significado  são  os  focos  principais  de 
abordagem. 

Partindo dessa afirmação nota-se que a este tipo de abordagem visa manter a relação 

sujeito versus mundo, na qual o discente demonstrará o interesse pelo ensino da Música, a 

partir do momento que observar que tais ações possuem um sentido e uma proposta. Portanto, 

esta pesquisa será demonstrada por meio de práticas e discussões acerca do Ensino da Música. 

3.2.2 PESQUISA DESCRITIVA



Nesse sentido, este projeto terá a pesquisa descritiva baseada no viés qualitativo na 

qual segundo Silva e Menezes (2001) “visa descrever as características de uma determinada 

população ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. Partindo dessa 

premissa,  o presente trabalho buscará descrever o perfil dos alunos do 1° ano bem como 

analisar  a  influência das práticas musicais  no processo de ensino-aprendizagem do aluno. 

Bem como identificar se esse ensino trouxe a sua vida escolar sentido e aplicabilidade. Os 

procedimentos dessa análise serão feitos por meio de relatos dos alunos de produções feitas 

pelos mesmos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Murray Schafer aplicou a proposta no qual este trabalho é baseado, em um público-

alvo  no Canadá.  Todo o seu estudo direcionou-se  a  um determinado grupo de estudantes 

canadenses. Porém, esta mesma prática poderá ser aplicada em qualquer país, com qualquer 

perfil de amostra. Mas, estes procedimentos devem ser adaptados conforme às necessidades 

de cada grupo. 

Também nota-se  o quanto  é  possível  um ensino  de  musica  significafivo,  sem uso 

prévio de  recursos musicais (não que estes sejam dispensáveis da aula de música ) quando 

não se fazem presentes, assim conclui-se que mesmo sem devidos recursos, estas aulas são 

possíveis de acontecer, também que isso faça os educadores musicais mais políticos no que 

cerne reivindicar um espaço mais adequado, e recursos melhores para as aulas de música, já 

que está prevista na Lei n° 11.769 de 18 de agosto de 2008. 

Este trabalho, deixa claro a importância da relação aluno-professor, e esta deve ser 

mediada  com  uma  boa  convivência  para  uma  possível  realização  da  proposta.  Como  a 

pesquisa de campo foi realizada em um âmbito de ensino formal, em uma turma permanente 

do professor-pesquisador isso o aproxima cada vez mais da realidade escolar, com isso os 

apontamentos  realizados se fazem mais  verossímeis  e  cabíveis  a  várias  outras  turmas do 

ensino formal.

Com  os  planos  das  aulas  anexos,  o  pesquisador  acredita  que  se  cumpre  um  dos 

propósitos deste trabalho que é prover um hipotético caminho aos professores de educação 

musical,  que  não  possuam  recursos  musicais  em  seus  estabelecimentos  de  ensino.  Esta 

proposta  de  percussão  corporal  torna-se  acessível  e  democrático  à  todos  uma  vivência 

musical, e não apenas a uma minoria privilegiada. 



[…] sem a música no currículo escolar, continuamos ver um ensino musical 

destinado a uma minoria que aceita e preserva os preconceitos e dogmas 

historicamente  estabelecidos,  deixando  a  maioria  das  pessoas  sem  a 

oportunidade  de  “fazer  música”,  seja  pela  ação  de  compor,  executar  um 

instrumento ou cantar,  o  que vem significar  um distãnciamento de ações 

intimamente  relacionadas  e  possíveis  de  serem  executadas  por  qualquer 

indivíduo. (LOUREIRO, 2003, p. 149).

A consideração de Loureiro desperta uma reflexão de que para que o ensino de música 

se faça de uma forma democrática sem exceções, pois a música faz parte da vida de cada ser 

humano, e do jovem mais ainda, assim encerra-se estas considerações com uma citação de 

Snyders. 

[…] a experiência  mais  familiar aos  jovens é  da música que toma conta 

deles: sabem bem que  a música não os prende apenas de um determinado 

lado, não os atinge apenas em um determinado aspecto deles mesmos, mas 

toca o centro de sua existência, atinge o conjunto de sua pessoa, coração 

espirito, corpo. Ela nos agarra, sacode invade, até impor-nos um determinado 

comportamento, um determinado jeito de ser. E com frequência, os alunos 

vivem a música como uma pressão em direção a movimentos ritmados e 

cantarolares  ininterruptos.  […]  Daí  a  intensidade  soberana  das  emoções 

musicais, que também faz com que elas se entendam, ao vivo, de coração a 

coração. (SNYDERS apud LOUREIRO, 2003, p. 148)
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APÊNDICES

APÊNDICE 1 - PROJETO DE AULAS



1.  IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

1.1 LOCAL DE EXECUÇÃO: COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR MÁRIO EVALDO 

MORSKI

1.2 PÚBLICO: 1° ANO, ENSINO MÉDIO.

1.3 DURAÇÃO: 12 HORAS/AULAS.

2. EQUIPE PROPONENTE

2.1 NOME: ADRIANO SANTOS MICHELON

2.2 CONTATO: (42) 9928-9399 

2.3 ENDEREÇO ELETRÔNICO: michelon_bmp@hotmail.com

3. CARACTRIZAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

3.1 TÍTULO: OS SONS DO CORPO.

3.2 APRESENTAÇÃO

A arte  desenvolve a  sensibilidade,  percepção e  imaginação nos  alunos por  meio  da 

apreciação e conhecimento das diferentes culturas. A partir da obrigatoriedade do ensino da 

arte nos diversos níveis da educação básica, esse modo de ensinar arte tem sido realizado 

amparado na LDBEN onde se destaca o Art. 26º. § 2º, no qual consta que: O ensino da arte 

constituirá  componente  curricular  obrigatório,  nos  diversos  níveis  da  educação básica,  de 

forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.

O projeto propõe os saberes a partir da proposta educacional em música de Murray 

Schafer, aliado a proposta de percussão corporal, técnica em que concerne a produção de sons 

apenas com o uso do corpo, utilizando como apreciação artística e de forma a construir um 

pequeno repertório dos discentes, o grupo musical brasileiro “Barbatuques”.

3.3 OBJETIVO GERAL

 Analisar e refletir sobre a prática realizada;

 Compor sons com o corpo, refletindo sobre tais composições;

 Compreender a forma que se constrói tais conhecimentos a partir do ensino criativo de 

Murray Schafer.

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

mailto:michelon_bmp@hotmail.com


 Entender  as  relações  entre  corpo  e  possíveis  produções  de  sons,  por  meio  de 

experimentações e criações com os mesmos;

 Apropriar-se de conceitos que acercam o mundo da música;

 Conhecer, apreciar as composições do Barbatuques.

3.5 METODOLOGIA

 Aulas interativas e expositivas;

 Processo criativo;

 Apreciação e interpretação de vídeos;

 Vivencias e experimentações;

 Pesquisa de sons produzidos pelo corpo;

 Orientação para elaboração de trabalhos individuais ou em grupos. 

3.6 CONTEÚDOS

 Barbatuques;

 Ritmia;

 Arritmia;

 Pulsação;

 Altura; 

 Densidade;

 Timbre;

 Intensidade;

 Duração;

 Forma;

 Rirmos brasileiros;

 Percussão corporal;

 Corpo;

 Partituras gráficas, roteiro, aproximada e similares.

3.8 RECURSOS DIDÁTICOS



DVD, TV, aparelho de som, câmera digital, quadro negro.

3.7 AVALIAÇÃO

A avaliação ocorrerá em todo o processo criativo, individual e coletivo, através de 

relatos, discussões, participação e o fazer artístico, sendo contínua e processual.



APÊNDICE 2  - PLANO DE AULAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - UNICENTRO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE GUARAPUAVA

DEPARTAMENTO DE ARTE-EDUCAÇÃO
R. Pe Salvatore Renna, 875 - FONE: (042) 622-4600 – FAX: (042) 62- 8644 – 85015-430 GUARAPUAVA PR

PLANOS DE AULAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PESQUISA EM ARTE

I. IDENTIFICAÇÃO

ORIENTADORA: PROFESSORA MS. DAIANE S.S. CUNHA
ACADÊMICO: ADRIANO SANTOS MICHELON
ESCOLA DE REALIZAÇÃO: PROFESSOR MÁRIO EVALDO MORSKI. 

II. METODOLOGIAS E PROCEDIMENTOS

CRONOGRAMA AULA 1

5 min ( ’ ) Apresentação da proposta de percussão corporal.

10’ Alongamento de mãos e braços

15’ Experimentações de possíveis sons produzidos com somente as 
mãos (palmas)

15’ Dinâmica em circulo utilizando somente palmas (mata moscas) 
com ênfase na pulsação.

5’ Considerações finais sobre timbre, pulsação constante e 
inconstante.

CRONOGRAMA AULA 2

5’ Alongamento

15’ Experimentações de possíveis sons produzidos com as mãos em 
atrito com o resto do corpo.

15’ Provocações sobre os sons produzidos, qual o mais agudo, mais 
grave, forte, fraco, o mais estranho, mais longo mais curto , etc.



 15’ Dinâmica em circulo utilizando os mais diversos sons 
descobertos.

CRONOGRAMA AULA 3

10’ Breve biografia e explanação sobre a proposta do grupo 
Barbatuques.

25’ Exibição de espetáculos do Grupo Barbatuques em vídeo.

15 Considerações, análise sobre os vídeos exibidos, discussão 
sobre o uso da voz e da cavidade bucal nas apresentações. 

CRONOGRAMA AULA 4

5’ Alongamento

25’ Proposta sonora em grupo único, a partir dos sons da natureza, 
tema chuva, compostos com sons do corpo.

15 Escrever, desenhar em cartaz uma partitura não convencional 
sobre o resultado sonoro obtido.

5’ Considerações finais.

CRONOGRAMA AULA 5

15’ Proposta rítmica corporal, ritmo rock.

25’ Proposta rítmica, em circulo proporcionar uma imitação 
rítmica, em um compasso quaternário, tendo como base o 
ritmo rock.

10’ Considerações finais.

CRONOGRAMA AULA 6

10’  Alongamento

20’ Apreendendo o ritmo baião.



20’ Em grupos de cinco a seis integrantes, realizar o ritmo baião 
preenchendo os espaços sonoros com improvisações rítmicas.

CRONOGRAMA AULA 7

30’  Exibição de espetáculos do Grupo Barbatuques em vídeo.

10’ Alongamento

30’ Ritmo samba, possíveis variações.

CRONOGRAMA AULA 8

10’ Alongamento

30’ Proposta rítmica utilizando, os ritmos rock, baião e samba, com 
improvisações arrítmicas na passagem de um ritmo para outro.

10’ Considerações finais referente a FORMA musical,  a ARRITMIA, 
e dificuldades encontradas.

CRONOGRAMA AULA 9

5’ Alongamento

25’ Os pés como marcação da pulsação do ritmo, binário, ternário, e 
quaternário, e possíveis variações,

20’ Proposta rítmica corporal utilizando os pés, contrapondo com 
batidas de palmas e sons vocais.

CRONOGRAMA AULA 10

30’ Exibição em vídeo do processo criativo do grupo Barbatuques, e 
em seguida exibição em vídeo da apresentação final do grupo, 
considerações referente a interatividade do grupo com a plateia, 



(jogos rítmicos de perguntas e respostas)

20’ Lançamento da proposta de criação em percussão corporal, em 
grupos, uma apresentação em torno de 5 minutos, utilizando-se de 
todo repertório construído até então, (ritmos; rock, baião samba, 
arritmia, improvisação, forma, batidas dos pés, etc...) bem como a 
construção de uma forma escrita desta composição.

CRONOGRAMA AULA 11

50’ Orientações de trabalhos

CRONOGRAMA AULA 12

45’ Apresentação das propostas

5’ Considerações finais



ANEXO

ANEXO 1 – VÍDEOS UTILIZADOS NAS AULAS 



GRUPO BARBATUQUES. Percussão Corporal. Disponível em http://br.barbatuques.com.br. 

http://br.barbatuques.com.br/

