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A COMPOSIÇÃO COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O APRENDIZADO DE 
ELEMENTOS MUSICAIS 

 
 

 

1. RESUMO 

Esta monografia, elaborada no curso de Especialização em Educação Musical da 
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI aborda a composição musical como 
recurso didático para o aprendizado de elementos musicais. O objetivo geral do 
trabalho foi o de oportunizar atividades criativas e composicionais para avaliar o 
desenvolvimento da autonomia musical e a aquisição conhecimentos musicais pelos 
alunos. Além deste, pretendeu-se atingir os seguintes objetivos específicos: realizar 
atividades práticas de criação, possibilitar no trabalho com a música o 
desenvolvimento da autonomia do estudante e abordar a bibliografia referente ao 
tema com o propósito de criar subsídios curriculares para o ensino de música. Para 
alcançar estes objetivos fez-se a opção por um trabalho de campo de caráter 
qualitativo, onde se buscou obter dados por meio do contato direto com os sujeitos 
da pesquisa. Os resultados apontam para um desenvolvimento da autonomia 
criativa e domínio de elementos musicais pelos alunos. Os autores que serviram de 
base para este trabalho foram Paynter, Swanwick e Koellreutter, cuja abordagem é 
necessária, pois, além de proporcionar a apropriação de conhecimentos aos 
estudantes, poderá servir de exemplo para educadores musicas que pretendam 
utilizar a composição como ferramenta didática. 

 
Palavras-chave: Composição musical, aprendizagem e autonomia. 
 
 
2. INTRODUÇÃO 
 

A música figura como uma das linguagens pelas quais o homem se 

comunica. Em uma tentativa de conceituar o que é música se encontra a seguinte 

definição: “música é uma organização de sons (ritmo, melodia, etc.) com a intenção 

de ser ouvida”. (SCHAFER, 1991, p. 35). O domínio das habilidades para a 

organização destes sons se dá através da vivência de cada indivíduo com a 

linguagem musical. Cabe aos educadores musicais a tarefa de musicalizar os alunos 

para a aquisição destas habilidades. 

 Sendo assim, a composição musical pode figurar como uma das formas de 

aquisição ou apropriação destas habilidades. Entende-se a composição como um 

momento onde o aluno pode se expressar, aplicar os conhecimentos que obteve ao 



7 

 

 

 

longo de seu aprendizado musical e também poderá ser um meio de assimilar novos 

saberes. A atividade de compor também pode ser uma forma de avaliar a 

abrangência do domínio de conceitos musicais dos estudantes.  

As atividades de criação também favorecem a livre expressão. Como 

educadores musicais, temos que “libertar a educação e o ensino artístico de 

métodos obtusos, que ainda oprimem os nossos jovens e esmagam neles o que 

possuem de melhor.” (KOELLREUTTER apud BRITO, 2001, p. 29).  

  Desta forma, os alunos poderão criar e interpretar músicas de acordo com 

suas vivências e seus conhecimentos. O foco estará nas atividades de criação 

porque o ensino da música deve considerar a liberdade de escolha dos estudantes e 

sua fluência musical. Portanto, o professor deve incentivar seu aluno a “improvisar 

ou a compor”. (SWANWICK, 2003 p. 112). 

 

A curiosidade não é despertada ditando-se informações sobre 
a vida dos músicos ou sobre história social, nem dizendo 
sempre aos alunos o que eles precisam ouvir (...). É preciso 
que haja algum espaço para a escolha, para a tomada de 
decisões, para a exploração pessoal. (SWANWICK, 2003 
p.67). 

 

O motivo que originou esta monografia foi a intenção de pesquisar as 

estratégias didáticas que poderiam ser utilizadas na aplicação e no desenvolvimento 

de habilidades musicais em atividades de criação musical. Tendo como objetivo 

principal do trabalho: oportunizar atividades criativas e composicionais para avaliar o 

desenvolvimento da autonomia musical e a aquisição de conhecimentos musicais 

pelos alunos. 

 Alguns objetivos específicos também foram fundamentais para a realização 

desta monografia: aplicar conhecimentos musicais em atividades práticas de 

criação; possibilitar no trabalho musical o desenvolvimento da autonomia na escolha 

de materiais e tomadas de decisões do estudante de música e conhecer a 

bibliografia referente ao tema, que poderá servir de subsídio para esta e outras 

pesquisas, assim como para currículos de música.  

No processo de ensino e aprendizagem da música, a composição é “uma 

ferramenta pedagógica fundamental, pois permite que sejam estruturadas propostas 
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musicais adequadas à realidade e à necessidade, tanto profissional quanto do 

contexto escolar”. (QUEIROZ e MARINHO, 2009, p 68).  

Portanto, a justificativa deste trabalho está na importância de um estudo sobre 

as estratégias de aplicação da composição musical como ferramenta didática, pois 

através dela espera-se ser possível compreender a melhor forma de abordá-la nas 

aulas de música. 

Para apresentar as etapas da pesquisa realizada, o trabalho está dividido em 

5 capítulos, iniciando pela apresentação contendo a revisão bibliográfica onde se 

explica a relação entre composição e educação musical, depois foi desenvolvido um 

capítulo abordando como a composição pode ser aplicada nas aulas de música, em 

seguida são mostrados os instrumentos de coleta de dados, depois a descrição das 

estratégias desenvolvidas e a avaliação das atividades. 
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3.  A COMPOSIÇÃO NA EDUCAÇÃO MUSICAL 
 

 A criação musical pode ser compreendida através de uma visão prática 

dos elementos musicais onde o aluno pode “decidir sobre a ordenação temporal e 

espacial dos sons, bem como sobre a maneira de produzir os sons e o fraseado” 

(SWANWICK 1994, p. 85) o que vai muito além de uma compreensão apenas 

teórica. Entende-se que fazer e aplicar permite uma maior apropriação de conteúdos 

musicais. A composição é “uma forma de se engajar com os elementos do discurso 

musical de uma maneira crítica e construtiva, fazendo julgamentos e tomando 

decisões” (SWANWICK, 1992, p. 10) 

 

Composição musical acontece sempre que se organizam idéias 
musicais elaborando-se uma peça, seja uma improvisação feita 
por uma criança ao xilofone com total liberdade e 
espontaneidade ou uma obra concebida dentro de regras e 
princípios estilísticos. (FRANÇA; SWANWICK, 2002, p.9) 

 

Se analisarmos os trabalhos de educadores musicais como Swanwick 

(2003), é possível perceber a importância dada à criação nos processos de ensino e 

aprendizagem. Sua abordagem tem uma consideração importante: não se pode 

aprender música sem colocá-la em prática a através da composição, apreciação e 

performance, que propiciam de fato um fazer ativo e que contribui para o 

desenvolvimento dos alunos. Por isto a realização destes tipos de atividades foi 

imprescindível para uma educação musical significativa para nossos sujeitos de 

pesquisa. 

 
Uma nova imagem do mundo, resultante das descobertas da 
ciência moderna em nosso século, requer serias 
transformações dos conceitos da estética tradicional da 
música, ou seja, o repertório dos signos sonoros, sintaxe, 
codificação, estrutura, forma e estilo. (KOELLREUTTER apud 
BRITO, 2001, p. 92). 

 

Estas novas transformações propostas por Koellreutter surgem em suas 

propostas de atividades, pois elas estimulam o grupo a refletir e construir seu 

conhecimento em música; possibilitam a criação musical com crianças, jovens ou 

adultos, fugindo dos ideais tradicionais da música e permitem estudar conceitos, que 



10 

 

 

 

geralmente são trabalhados somente após muitos anos de estudos de análise e 

composição. 

 Quanto às socializações entre os participantes, a criação musical pode 

estimular ao mesmo tempo a concentração, a autodisciplina, o relacionamento entre 

os integrantes do grupo, as capacidades de dialogar, interagir e criar, e podem ser 

adaptados à maturidade, à realidade, aos interesses e necessidades de seus 

alunos, incorporando-os às demais atividades e aos aspectos do processo de 

educação musical. 

É necessária a consciência do desenvolvimento e da autonomia do sujeito 

da pesquisa, considerando o que propõe Marques (2009) a respeito do que o 

psicólogo Jerome Bruner chama de forças que estimulam a aprendizagem 

espontânea: curiosidade; desejo de ser competente; querer imitar outros; 

necessidade de interagir socialmente. Não podemos deixar de compreender tudo o 

que está envolvido com essas forças.  

As propostas do compositor e educador musical John Paynter também foram 

fundamentais para a realização deste trabalho, pois sua proposta aborda a música 

“experimentando idéias, considerando que a principal característica da experiência 

artística é a criatividade” (MATEIRO, 2011, p. 259). Paynter propõe que:  

 

[...] cabe ao professor de música ampliar a capacidade auditiva 
de seus alunos. Ademais, acrescenta que a compreensão 
musical efetua-se mediante a experiência ativa, tanto através 
da execução como da composição... (PAYNTER apud 
MATEIRO, 2011, p. 263). 

 

  Assim, o foco das atividades esteve voltado para uma participação ativa no 

que diz respeito à análise e composição, visando o respeito à criatividade de cada 

aluno envolvido com o trabalho. Qualquer escuta ou criação que tem um objetivo 

pré-definido irá surtir algum efeito a quem realiza. 

Não existe objeto musical independentemente de sua 
constituição por um sujeito. Não existe, portanto, por um lado, o 
mundo das obras musicais (que não são entidades universais e 
se desenvolvem em condições particulares ligadas a uma dada 
ordem cultural), e por outro, indivíduos com disposições 
adquiridas ou condutas musicais influenciadas pelas normas da 
sociedade. A música é, portanto, um fato cultural inscrito em 
uma sociedade dada […]. (GREEN, 1987, p.91) 
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Considerando as individualidades dos alunos, foi necessário buscar 

informações sobre suas experiências musicais e seu contexto sócio-cultural. Isto 

ocorreu quando foram abordadas e consideradas suas preferências musicais, 

levando ao despertar para novas oportunidades de aprendizado, de expressão, de 

conhecimento, novas formas de ouvir e fazer música.  
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4. COMO ABORDAR A COMPOSIÇAO NA EDUCAÇAO MUSICAL 

Considerando a composição como ponto de origem de onde toda e qualquer 

obra sonora é gerada, podemos tratá-la como o alicerce da música, esta visão de 

criação musical, torna-a conseqüentemente fundamental na educação musical. 

Segundo França e Swanwick (2002) a composição pode ser considerada como um 

pilar da educação musical, entendendo-a como processo ou como produto.  

 A ideia de composição como um processo, passou a ser respeitada e 

praticada pelos educadores musicais nos últimos anos, quando por meio de 

pesquisas realizadas entendeu-se que esta abordagem traz resultados muito 

positivos ao desenvolvimento da musicalidade dos indivíduos.  

 
Experiências em composição podem levar os alunos a 
desenvolverem sua própria voz nessa forma de discurso 
simbólico. Durante esse processo, idéias musicais podem ser 
transformadas, assumindo novos níveis expressivos e 
significados, articulando assim sua vida intelectual e afetiva. 
(FRANÇA; SWANWICK, 2002, p.9) 

 
Ao tomarmos a composição como um produto, estaremos diante de alguns 

impasses. Por muito tempo, a visão de composição como o resultado de estudos 

aprofundados em teoria, harmonia e contraponto foi a mais aceita entre as pessoas, 

mas principalmente nos últimos anos é que vimos a criação musical passar a se 

tornar parte do aprendizado musical.  

A visão defendida por Fletcher (1987, p. 41) e Elliott (1995), torna a 

composição uma tarefa exclusiva de grandes compositores e priva o estudante 

iniciante da possibilidade de criar música. Há um consenso entre os educadores na 

atualidade de que esta posição é ultrapassada, até mesmo entre compositores isto 

não procede mais, como se pode observar nas palavras de Hindemith (1952, p. 

178): 

Composição não é um ramo especial do conhecimento que 
deve ser ensinado àqueles talentosos ou suficientemente 
interessados. Ela é simplesmente a culminação de um sistema 
saudável e estável de educação, cujo ideal é formar não um 
instrumentista, cantor ou arranjador especialista, mas um 
músico com um conhecimento musical universal...   
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 Uma composição musical, ao invés de ser tomada como produto final, pode 

ser vista como forma de compreender os processos nela empregados, desta forma, 

poderá servir como meio de avaliação, permitindo ao educador musical, conhecer as 

habilidades de seus estudantes. 

 

A idéia de se referir a uma peça de, talvez, menos de um 
minuto de duração como composição, ou ‘performance’, 
quando tudo o que podemos estar ouvindo são algumas notas 
tocadas em um instrumento de percussão, parece a princípio 
exagerada para ser levada a sério por alguns músicos. Mas, 
como professores de música, concentramo-nos nos processos 
envolvidos, e é provável que as primeiras manifestações sejam 
extremamente simples se comparadas com o que sabemos ser 
possível no auge da realização musical. Quando os alunos 
selecionam e organizam sons em uma peça de música, por 
mais simples que suas tentativas possam ser, ainda assim 
estão compondo. (HARRIS; HAWKESLEY, 1989, p. 2-3) 
 

 
 Portanto, devemos abordar a composição como um pilar da educação 

musical, deixando de lado a intenção de reservá-la a grandes compositores. Pode-

se utilizá-la também, ao final do processo, como forma de entender os meios que a 

geraram e não como produto de estudos teóricos. 
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5. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 
 
 
 Considerando que o pesquisador esteve envolvido com a pesquisa propondo 

conteúdos e estratégias de composição musical, este trabalho seguiu as diretrizes 

da pesquisa-ação, assim definida por Thiollent (1997, p. 14): 

 

A pesquisa-ação consiste essencialmente em acoplar pesquisa 
e ação em um processo no qual os atores implicados 
participam, junto com pesquisadores, para chegarem 
interativamente a elucidar a realidade em que estão inseridos, 
identificando problemas coletivos, buscando e experimentando 
soluções em situação real. Simultaneamente há produção e 
uso de conhecimento. 
 

 
Para alcançar os objetivos e responder ao problema da pesquisa, fez-se a 

opção por um trabalho de campo de caráter qualitativo, onde se buscou obter dados 

por meio do contato direto com os sujeitos, procurando compreender e interpretar os 

materiais coletados. Segundo Neves (1996), este processo possui um foco em sua 

aplicação, e não busca apenas medir dados. 

Sendo assim, pretendeu-se analisar o desenvolvimento dos alunos diante dos 

conteúdos musicais que foram trabalhados, com base na observação e através de 

aplicação de exercícios de prática musical. 

 Para iniciar a aplicação das propostas de trabalho foi necessária a 

realização de uma pesquisa bibliográfica sobre autores que trataram deste tema, 

entre eles fez a opção pelos conceitos de Swanwick, Paynter e Koellreutter. A partir 

desses educadores, foi possível fazer uma análise do que foi produzido e levantar 

exemplos de práticas musicais com abordagem para a composição musical. 

A coleta de dados e as avaliações foram feitas a partir da observação do 

progresso do grupo quanto ao envolvimento nas atividades propostas, bem como o 

processo de criação musical. Durante as atividades foram realizados relatórios e 

gravações de vídeos para melhor análise e reflexão do desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem musical. Como instrumentos de avaliação foram 

utilizados a Teoria Espiral de Swanwick e os critérios de avaliação em composição, 

do mesmo autor, disponíveis no anexo 1. (SWANWICK 1991, p. 22-33).   
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Esta pesquisa foi realizada em uma escola de música particular de Itajaí - 

IMCARTI (Instituto de Música Canto e Arte de Itajaí). Os sujeitos da pesquisa foram 

alunos desta escola que freqüentam aulas práticas de instrumentos e de teoria 

musical, o que significa que já possuíam algum conhecimento prévio em música. 
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6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Cada atividade foi pensada e aplicada com o objetivo de desenvolver alguma 

habilidade musical, o que vai muito além de simplesmente fazer música. Pois, cabe 

ao professor “planejar atividades que motivem a turma e, ao mesmo tempo, 

permitam o desenvolvimento de suas habilidades/capacidades”. (PENNA, 2011, p. 

14). 

 Estas atividades vão desde a forma mais atual de abordar a música e a 

educação musical, como as propostas dos educadores Koellreutter, Swanwick e 

Paynter, até a forma tradicional de criação e notação. Ambas são importantes e se 

completam. 

As atividades descritas neste trabalho foram abordadas tendo a composição 

como o pilar da música e conseqüentemente do desenvolvimento musical, tomando-

a como parte do processo de aquisição de habilidades e aprendizado de elementos 

musicais. Foram realizadas atividades práticas para subsidiar e afixar os 

conhecimentos teóricos, tendo em vista “que uma pessoa só consiga aprender a 

respeito de som produzindo som; a respeito da música, fazendo música.” 

(SCHAFER, 199, p. 68). 

 

6.1. Opus 1 - Meu nome é... 

 

 A primeira criação dos alunos foi uma composição individual que também 

serviu como uma forma de socialização entre os participantes das atividades. Para 

tanto, inicialmente foram abordados diversos elementos musicais.  

 Estes elementos musicais serviram de matéria prima para a primeira criação 

do grupo, por este motivo, foi apresentado um quadro (anexo 2) com diversas 

palavras que representam elementos da música e expressão musical. Algumas das 

expressões utilizadas foram: forte, fraco, rápido, lento, staccato, legato, crescendo, 

decrescendo, agudo, grave, ascendente, descendente e rittardando. O processo de 

realização desta atividade foi pensado conforme a sugestão de John Paynter, 

“primeiro escolhem-se os materiais (...) e a partir deles as idéias imaginárias tornam-

se realidade”. (PAYNTER apud MATEIRO 2011, p. 252). 
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 Cada uma das palavras foi explorada de diversas formas para que houvesse 

o entendimento de seu significado na prática, por exemplo, palavra staccato foi 

entoada ou falada com sons curtos e “secos”. Os elementos musicais poderiam ser 

combinados como os alunos quisessem. Assim foram criadas representações 

sonoras dos conceitos musicais. 

 Esta exploração, antes da criação, fez-se necessária pelo objetivo de fornecer 

os materiais que eles poderiam utilizar. “A liberdade para explorar os materiais é 

essencial em qualquer arte, pois requer processos de seleção e rejeição, avaliação e 

confirmação em cada etapa da criação.” (MATEIRO 2011, p. 252). O que se 

relaciona também com a questão da autonomia do indivíduo.  

 Como esta composição deveria ser anotada em uma partitura não tradicional, 

também foi necessário criar representações visuais dos elementos da música e 

expressão musical. Por este motivo, cada uma das palavras foi explorada no quadro 

negro, conforme o que representa sonoramente. Como exemplo, a palavra 

crescendo foi escrita com as primeiras letras pequenas e aumentando em tamanho 

e volume do traço até que a ultima letra esteja bem maior que a primeira. 

 Com representações sonoras e visuais das matérias primas da música, agora 

os alunos iriam trabalhar. Utilizando o que foi aprendido e outros conhecimentos que 

possuíam, eles musicaram o próprio nome e anotaram no papel. Em seguida 

apresentaram a criação para os colegas.  

Para a escrita desta partitura, foi escolhida a forma analógica, dita não 

convencional, pois, mesmo que os alunos estariam aprendendo teoria do modo 

tradicional, conhecer outras possibilidades de escrita é fundamental. O registro da 

criação deveria ser feito com base na proposta de Schafer, ou seja, “uma notação 

que seja mais objetiva, que possa ser ensinada/aprendida em poucos minutos e 

transformada em som rapidamente”. (SCHAFER apud PARENTE, 2008, p. 18). 

Esta foi a forma escolhida de iniciar as atividades e socializar os participantes. 

Ao analisar as partituras, verificou-se que ao criar uma composição com o próprio 

nome, e tendo o domínio de algumas matérias primas necessárias, o próprio fato de 

manipular estes materiais, fez com que seus conceitos e representações fossem 

assimilados rapidamente pelos sujeitos da pesquisa.   
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Figura 1: Exemplo de partitura analógica criada analógica criada por aluno. 

 

6.2. Opus 2 – Relâmpago. 

 

 Como forma de por em prática as habilidades musicais dos estudantes bem 

como sua capacidade de atenção e criatividade foi proposta uma composição 

relâmpago. A composição relâmpago é uma atividade que acontece em poucos 

minutos e está dividida em três etapas. 

 Na primeira etapa, um grupo de estudantes, neste caso quatro, se dispôs em 

volta de alguns instrumentos de percussão com timbres diferentes. Então são 

informados da tarefa: sem ter contato com estes instrumentos eles teriam que 

planejar uma composição relâmpago, apenas dialogando, isto em um prazo de dois 

minutos.  

 Terminado o prazo, eles têm que executar sem ensaio a sua composição, 

para isto a concentração e atenção terão de ser a máxima possível. Durante a 

execução, os demais alunos observam atentamente, pois, sabem que terão 

participação na segunda etapa, mas sem saber ao certo o que teriam que fazer. 

 Nesta etapa, os alunos foram incentivados a criar e executar, mesmo que de 

uma forma inesperada. Este foi um espaço para a “autonomia”, já que tinham que 

escolher os materiais, e também foi um momento onde foi considerada a “fluência 

musical” dos estudantes, durante sua interpretação. (SWANWICK, 2003. P. 111). 

 Constatou-se que na execução da primeira etapa, apareceram diversas 

informações sobre os alunos e sua fluência musical. Se alguém tem dificuldade na 

parte rítmica, ou insegurança na realização de atividades relâmpagos, certamente 
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elas se evidenciam, foi o que aconteceu. Isto pode servir até mesmo como uma 

forma de avaliação sobre o conhecimento musical dos estudantes. 

 Na segunda etapa, os participantes que estavam de fora, neste caso quatro, 

foram convocados para dar continuidade na tarefa. Eles tiveram que interpretar a 

composição relâmpago composta pelo outro grupo, sendo o mais fiel possível ao 

que foi feito anteriormente, ou seja, teriam que tocar os mesmos ritmos com os 

mesmos instrumentos. A segunda etapa também é feita dialogando e sem ensaio. 

 Analisando a execução do segundo grupo também se podem conhecer as 

habilidades musicais dos alunos, bem como sua atenção e memória. Além do mais, 

o fato de que outras pessoas executem a mesma obra, certamente irão surgir 

algumas diferenças na interpretação.  

 A terceira e última etapa é a fase de análise. Todos os participantes analisam 

e comparam algumas questões: quais foram as diferenças entre as duas 

execuções? E o que foi feito de diferente?  

 Então, a análise musical foi realizada, mesmo se tratando de uma tarefa 

simples e rápida ela propiciou uma série de informações sobre os conhecimentos 

musicais dos participantes. Também permitiu a realização de uma análise musical, 

que é indispensável no aprendizado musical.  

 

Fazer música em grupo nos dá infinitas possibilidades para 
aumentar nosso leque de experiências, incluindo aí o 
julgamento critico da execução dos outros e a sensação de se 
apresentar em público. A música não é somente executada em 
um contexto social, mas é também aprendida e compreendida 
no mesmo contexto (SWANWICK, 1994, p.9).  
 

 As três etapas de realização desta atividade aplicam os pontos 

fundamentais que uma aula de música deve conter. No caso da composição musical 

“são criadas, executadas, ouvidas e analisadas por todos” (MATEIRO, 2011, p. 265). 

Aqui está o grande valor das atividades composicionais em grupo. 

 
Figura 2: Composição relâmpago 
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6.3. Opus 3 – Rondó 

 

 A terceira composição criada em sala de aula foi uma peça de percussão 

corporal, na qual os estudantes utilizaram o próprio corpo como instrumento, e isto 

permitiu a exploração de uma série de timbres. Antes de iniciarmos os trabalhos, 

abordamos as matérias primas, pois 

 

este é o processo proposto por Paynter para as aulas de 
música: para decidir que materiais usar, torna-se imprescindível 
aprender a descobrir o que os materiais podem fazer, para 
depois organizá-los em padrões rítmicos, melódicos e 
harmônicos, por exemplo, tendo como resultado a composição 
musical. (MATEIRO 2011, p. 252). 

 

 Primeiramente, foi entregue a cada participante um quadro com diversas 

células rítmicas (anexo 3), contendo um resumo dos ritmos do guia teórico-prático 

Pozzoli (1983), abrangendo figuras da 1ª a 12ª série, ou seja, fórmulas de 

compassos diferentes também foram utilizadas.  

 Cada uma das células rítmicas foi explorada com palmas ou com sons vocais.  

Cada dificuldade que surgia era sanada e resolvida, para que nenhum ritmo ou 

fórmula de compasso ficasse sem entendimento. 

 Após a abordagem dos ritmos, foram exploradas outras matérias primas: os 

timbres do corpo humano. Diversos sons foram experimentados, bem como sua 

maneira de produzir. Alguns exemplos foram: estalos, palmas, batida dos pés, 

coxas, peito, sons vocálicos e assovios.   

 Depois foram executadas peças que utilizavam timbres corporais, bem como 

as células rítmicas do guia teórico-prático Pozzoli. Foram três obras: Alpha Four, 

Alpha Six e Red Hot Rondo, disponíveis respectivamente nos anexos 4, 5 e 6, obras 

retiradas do “The body book rodo” de Jim Solomon (1997). Esses rondós também 

foram analisados do ponto de vista teórico, observando o equilíbrio temático e a 

forma. 

 Neste momento, os alunos estavam munidos de várias matérias primas para 

iniciar sua própria composição de percussão corporal. Eles poderiam usar da 
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criatividade e ainda inserir elementos que conheciam de antemão ou que sentissem 

necessidade de utilizar. 

 Foram indicadas algumas sugestões para a composição, que poderiam ser 

acatadas ou não. São elas: utilizar diferentes células rítmicas do guia teórico-prático 

Pozzoli; escrever a peça na forma rondó (ABACA); para manter o equilíbrio 

estrutural, utilizar a mesma quantidade de compassos para cada seção; e para 

manter o equilíbrio temático, manter elementos em comum nas diferentes seções. 

 Observando o processo de criação, percebeu-se que os alunos exploravam e 

experimentavam os timbres e as células rítmicas para poder criar, assim testavam e 

escolhiam os que achassem melhor. Esta é uma forma de compreender os ritmos, 

experimentando e pondo em prática por meio da criação musical. Estes resultados 

também foram observados nas partituras, bem como nas apresentações das 

composições.  

 
Figura 3: Partitura de composição criada por aluno. 
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6.4. Opus 4 – Encontrando caminhos diferentes 

 

Na proposta pedagógica de Paynter também existe um foco direcionado para o 

trabalho com a música vocal e criação melódica e harmônica, que devem ser 

abordados progressivamente e entendidas como uma unidade.  

 

Essas atividades não são fechadas em si mesmas, sendo 
consideradas como experimentos criativos de exploração dos 
vários aspectos da técnica harmônica. Como exemplos de 
projetos, citam-se: heterofonia, descobrindo a harmonia, 
construindo um acorde, as tríades primárias, modos maior e 
menor, notas de passagem (...). (MATEIRO 2011, p. 260). 

 

 Esta composição serviu especificamente para a aquisição e fixação de 

habilidades musicais referentes à harmonia.  Para isto, antes de iniciar o trabalho de 

criação, foram realizadas varias etapas, abordando alguns temas de harmonia que 

serviriam de fundamentos para a atividade final. 

 O primeiro passo foi o estudo da formação de acordes e campo harmônico.  

Para isto foi entregue a cada estudante um quadro (anexo 7) contendo as tríades no 

modo de dó maior, especificando cada grau da escala de acordes. Com o quadro 

em mãos, cada nota da escala foi isolada e comparada com as tríades para ver com 

quais combinam sonoramente. Para eventuais usos posteriores, os alunos 

escreveram essas novas informações em todos os tons maiores. 

 Em seguida foi feito um estudo do campo harmônico. Para esta tarefa foi 

tomado como exemplo o tom de dó maior e seus acordes. Alguns acordes, 

principalmente os graus I, IV e V foram mais abordados, por serem os mais 

utilizados. Também foi realizado um estudo sobre suas funções e suas 

características sonoras, tudo sob a atenta fiscalização auditiva dos estudantes. 

 Outra ferramenta importante que os alunos iriam utilizar era o meio sonoro, 

neste caso as vozes humanas, por este motivo foi necessária uma leitura de texto 

(anexo 8) que tratava de problemas específicos das vozes e as tessituras do 

soprano, contralto, tenor e baixo. A técnica aplicada foi aprendida por formação 

vocal, mas é importante ressaltar que elas podem ser utilizadas em qualquer 

conjunto instrumental. (HINDEMITH, 1949). 
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 Agora os alunos estavam preparados para utilizar estes materiais em 

exercícios práticos, que serviram de preparatório para a composição pretendida. As 

atividades foram retiradas do método de harmonia de Hindemith (1949), e abordam 

o assunto de forma pratica e clara (anexo 9). 

 No primeiro exercício os alunos tinham na partitura apenas a linha do baixo e 

a indicação dos graus. Portanto, para realizar os exercícios teriam que consultar o 

que conheceram recentemente sobre harmonia. Assim, poderiam completar as 

vozes que faltavam, ou seja, do soprano, contralto e tenor. 

 Nesta lição, alguns pontos já foram observados no que diz respeitos as 

sugestões do próprio autor. Por exemplo: não cruzar as linhas vocais, escrever 

primeiro as linhas extremas e obedecer aos limites dos intervalos harmônicos entre 

as vozes. São conselhos que por vezes implicam em problemas, fazendo com que o 

aluno procure caminhos diferentes enquanto estiver escrevendo. 

 Também é importante ressaltar que enquanto faziam a tarefa os alunos 

experimentavam em instrumentos os resultados que iam encontrando. Isto permitia 

a eles modificar qualquer resultado sonoro insatisfatório, destacando mais uma vez 

a sua liberdade de escolhas e busca de outros caminhos para chegar ao que 

realmente pretendiam. 

 Na segunda lição foi acrescentado um grau de dificuldade. Ou estava escrita 

apenas a linha do baixo, ou apenas a indicação de graus. Então, se o estudante 

encontrasse a linha do baixo, teria que identificar o grau correspondente as notas, e 

se encontrasse apenas os graus, teria que escrever as notas correspondentes. Feito 

isto, era só completar as vozes restantes e concluir o exercício.  

 Para a lição número 3 o caminho era diferente, pois o estudante encontrava 

apenas uma melodia com graus. E assim, comparando as notas com os graus 

identificavam o acorde nas tabelas entregues, escrevia o outro extremo, que era a 

voz do baixo e completava as vozes do contralto e tenor. 

 A lição seguinte apresentou um problema extra para ser decifrado. Agora, os 

alunos tinham em mãos apenas uma melodia. Portanto, o primeiro passo era tentar 

descobrir em que graus se encaixavam as notas da melodia, e também verificar se a 

seqüência harmônica tinha uma coerência tonal. Depois de apuradas estas 

informações, só faltava completar as vozes restantes.  
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 Enfim, chega o momento da criação da quarta composição dos participantes. 

Aqui, sua autonomia será aplicada, pois, diferentemente das tarefas anteriores, 

agora partirão do zero para criar. A música devera conter a indicação de graus e ser 

harmonizada para quatro vozes. O caminho e o ponto de partida ficam a critério de 

quem cria, pode iniciar da forma que sente mais confortável. Ou dos graus que se 

escolhem, ou da melodia que criou e até mesmo da linha do baixo, apenas estará 

consciente de que a idéia inicial vai interferir nos caminhos a serem seguidos. 

 Enquanto a tarefa era realizada os nossos compositores dispunham de 

instrumentos para irem experimentando os resultados do que criavam. Da mesma 

forma, consultavam os quadros e tabelas buscando soluções para os problemas que 

iam encontrando. Estas ações de fato fizeram com que os conhecimentos de 

harmonia fossem assimilados de forma prática e de acordo com o que o estudante 

buscava encontrar na sua composição.  

 As composições a quatro vozes foram apresentadas, executando-as no 

teclado, pois este instrumento harmônico permitia executar as quatro notas 

simultaneamente. Esta socialização dos resultados permitia aos alunos análises e 

comparações com os conteúdos abordados referentes aos estudos em harmonia.  

 Estes exercícios, baseados no de Hindemith foram elaborados pensando em 

todos os problemas que se possam deparar em tarefas desta espécie. Pois, não é 

raro ter que harmonizar uma melodia, nem escrevê-la com base numa linha de 

baixo, muito menos ter que iniciar tudo do zero. E o fato de que eles realizaram as 

tarefas enquanto aprendiam um conteúdo, deu a este novo conhecimento uma 

utilidade prática e significativa.   

 
Figura 4: Partitura de composição a 4 vozes criada por aluno. 
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6.5. Opus 5 – Variações de um problema 

 

 Embora a composição anterior tenha apresentado resultados significativos ao 

aprendizado de harmonia, uma dificuldade ficou bastante evidente na maioria dos 

alunos: a criação de melodias. Esta dificuldade não poderia ficar sem uma 

abordagem mais aprofundada. Por este motivo, os estudos que seguiram foram 

referentes a criação de melodias. 

 “É importante que os alunos saibam que estão trabalhando para alcançar um 

determinado objetivo”. (MATEIRO, 2011, p. 265). Neste caso, as atividades levariam 

a capacidade de criar melodias. Para isto, primeiramente foi feita uma abordagem 

sobre as frases do ponto de vista de Schoenberg (anexo 10) que a considera “a 

menor unidade estrutural”, ou seja, “uma espécie de molécula musical constituída 

por algumas ocorrências musicais unificadas, dotada de uma certa completude e 

bem adaptável à combinação com outras unidades similares”. (SCHOENBERG, 

1996, p. 29). 

 Ainda considerando a visão de Schoenberg a respeito das frases, houve uma 

explanação da sua direta relação com as melodias, destacando ainda um alerta do 

autor: “o compositor não deve jamais criar uma melodia sem estar cônscio de sua 

harmonia”. (SCHOENBERG, 1996, p. 29) A afirmação coincide exatamente com o 

estudo realizado na composição anterior, ou seja, os nossos compositores já tiveram 

contato possuem estas bases harmônicas. 

 Já que o entendimento da frase é indispensável para a criação de melodias, 

realizou-se esta abordagem. Mas, precisaríamos agora entender como criar as 

frases. Isto de fato é muito pessoal e relativo, pois, cada um pode criar a frase que 

bem entender. Portanto, o que se realizou em seqüência foi o oferecimento de 

recursos para como criar uma frase, a forma de utilização destes ficará a critério dos 

alunos. 

Estes recursos foram explanados aos alunos por meio de um quadro (anexo 

11), elaborado por José Nilo Valle e Joselir Adam (1986, p 47), contendo os diversos 

tipos de variações mais comuns. As imitações ou variações são: imitação por 

movimento paralelo; por movimento contrário; movimento retrógrado paralelo ou 
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direto; retrógrado contrário; distensão ou aumentação e contração ou diminuição. 

Todas elas são aplicadas sobre o que chamamos de tema ou sujeito.  

No que se refere ao tema ou sujeito, também se realizou uma abordagem 

sobre o assunto, tomando como exemplo alguns motivos bastante conhecidos na 

história da música. Por exemplo, as quatro notas – ou motivo - do início primeiro 

movimento da 5ª Sinfonia de Beethoven e sua imediata imitação por movimento 

paralelo na segunda inferior.  

 
Figura 5: 5ª Sinfonia de Beethoven. 

 

Outro exemplo executado foi o sujeito, ou seja, os dois primeiros compassos 

do primeiro movimento da “Sonata para piano K. 545” de Mozart e sua repetição por 

mudança intervalar e mudança de direção nos dois compassos seguintes.  

 

 
Figura 6: Sonata K. 545 de Mozart. 

 

Essas técnicas de variações podem ser aplicadas em frases inteiras. Para 

ilustrar foi tocado o tema do 24º capricho de Paganini e o passo a passo para que 

Rachmaninoff o transformasse numa melodia com caráter totalmente diferente na 

sua obra “Variações sobre um tema de Paganini”.  

 

 
Figura 7: 24º Capricho de Paganini. 
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Figura 8: Variações sobre um tema de Paganini - Rachmaninoff. 

 

 

Estas abordagens analíticas, dos temas musicais e suas variações, 

representaram o primeiro passo para a o início da quinta composição. A tarefa agora 

era de compor uma melodia harmonizada. Para isto, foi necessário realizar alguns 

exercícios preliminares (anexo 12) e que ofereçam subsídios para a criação.  

O primeiro exercício serviu como uma revisão para os estudos de harmonia. 

Foram tomadas algumas melodias simples para que os alunos fizessem a 

harmonização. Uma delas foi “Ele é um bom companheiro”. Nestes exercícios, 

surgiu um novo conhecimento que seria utilizado em seqüência: notas de passagem. 

Elas foram isoladas, analisadas, e entendidas do por que são notas de passagem 

notas de passagem. Ficou fácil de abstrair, considerando-as notas estranhas ao 

acorde da harmonia.  

A tarefa seguinte foi a de escrever uma melodia para a harmonia que já 

estava pré-determinada, elaborada em duas fases, gradativas em dificuldade. Na 

primeira parte, fizeram uma melodia com notas dos acordes escritos em cima do 

pentagrama. E na segunda parte, uma melodia utilizando notas do acorde e de 

passagem, de acordo com a harmonia. Estes exercícios se relacionam diretamente 

com o princípio de integrar melodia e harmonia conforme Schoenberg, estudos até 

então já realizados.  

 Agora poderiam de fato criar o “Opus 5”, a melodia harmonizada. Ela teria que 

ser criada de forma coerente, ou seja, um tema pensado deveria ser variado, 

mantendo a concisão nas frases. A melodia e harmonia ficam a critério do 

compositor, mas não se pode esquecer a relação entre elas no momento da criação. 

Todo o processo também foi realizado com a experimentação sonora dos 

resultados. 

 Observando os trabalhos finais, verificou-se a utilização de poucas formas de 

imitação ou variação. Pois, elas são bastante complexas de entender integralmente. 
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Porém, o objetivo principal, que foi o de possibilitar que os estudantes tenham 

subsídios para criar melodias, foi alcançado.  

 

 
Figura 9: Exemplo de melodia harmonizada criada por aluno. 

 

6.6. Opus 6 – Grand finale 

 

Enfim, chegou a composição final, este foi o momento de aplicar tudo o que 

se aprendeu anteriormente. Os objetivos desta tarefa em grupo foram: criar um 

tema, aplicar as técnicas de variações sobre esta idéia inicial, fazer uma linha do 

baixo e harmonizar. Todos, experimentando e sugerindo. 

Para realizar esta atividade, os alunos trouxeram para a aula os instrumentos 

que tocavam, isto para que pudessem testar o resultado sonoro do que iam criando, 

pois, devemos ressaltar a “importância da liberdade para experimentar sons” 

(MATEIRO, 2011, p. 264). Os alunos sabiam que deveriam partir de um ponto inicial, 

neste caso um deles sugeriu um tema de dois compassos, a sugestão foi escrita no 

quadro e executada por todos. Após a execução decidiram utilizar a ideia para 

desenvolver.  

 

 
Figura 10: Motivo sugerido por aluno. 
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 Seguindo a proposta de Schoenberg, estudada em aulas anteriores, eles 

deveriam se conscientizar da harmonia que estava sendo criada, verificando as 

cifras para o tema. Nos dois compassos seguintes foi aplicada a repetição por 

movimento paralelo uma quarta abaixo, isto pensando em manter a idéia de 

respeitar as notas da tonalidade - neste caso, dó maior - e já pensando na harmonia 

possível. Após testarem nos instrumentos, o resultado foi considerado satisfatório. 

Em seqüência, verificaram os acordes para esta variação.  

 Até esse momento já foi possível observar a criação de uma frase, sendo 

necessário continuar para criar a nova variação, que se baseou no tema e foi 

elaborada a partir do movimento contrário, isto é, do compasso 5 ao 6. A terminação 

desta ideia – compasso 7 e 8 - foi concretizada por movimento paralelo aos dois 

compassos anteriores, resultando numa terminação suspensiva sobre o acorde de 

sol com sétima menor.  

 Em seqüência, os alunos optaram por voltar ao início, pois ao experimentar o 

que já tinham escrito, verificaram que a terminação num acorde de tensão combinou 

com a volta ao compasso um, que tem o acorde da tônica. Só não repetiram todos 

os compassos porque perceberam que não poderiam novamente terminar num 

acorde de dominante. Por isso, repetiram até o compasso seis e resolveram 

modificar a finalização para que terminasse numa nota e acorde de resolução. 

 Neste ponto eles já possuíam uma ideia musical completa, ou seja, a melodia 

cifrada. A próxima etapa foi a criação de uma linha de baixo. Para isto analisavam os 

acordes escritos e viam quais notas poderiam utilizar, depois verificavam se elas 

combinavam com a melodia. Para enriquecer a composição, foi sugerido que 

utilizassem notas de passagem e arpejos na linha do baixo.  

 Até se chegar ao resultado final, todas as sugestões foram executadas de 

várias formas nas etapas de criação: só a melodia, harmonia e melodia, só 

harmonia, melodia e linha do baixo, entre outros. Isto para verificar com uma escuta 

analítica se os resultados eram coerentes.  

 Muitas vezes, as notas que foram pensadas antecipadamente e 

aparentemente eram consideradas boas, não agradaram quando se transformavam 

em experiências sonoras, por isso acabavam sendo modificadas. Aqui se percebeu 
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a importância de criar experimentando, uma vez que os alunos não dominam a 

composição a ponto de compor apenas mentalmente e anotar na partitura.  

 Percebeu-se uma grande satisfação do grupo no momento em que criavam e 

experimentavam, favorecendo a intimidade entre eles, propiciando que tivessem um 

momento de descoberta acerca de si próprios e de sua musicalidade. Podemos 

dizer que, 

 

Fazer música é então ler o mundo externo e interno, 
emprestando-lhe significação. Fazer música não se restringe a 
apreensão de um universo físico-acústico; pelo contrario, é um 
“gesto”, um gesto que se vive uma experiência singular, única. 
Fazer música é ouvir, é descobrir, é descobrir-se. (SEKEFF, 
2007, p. 172).  
 

 Verificou-se na partitura da composição final que os alunos utilizaram muitos 

dos conteúdos abordados nas aulas anteriores. Desde a questão da harmonia até as 

técnicas de variações. E que compondo eles assimilaram melhor estes 

conhecimentos, isto foi verificado durante a realização das atividades e com os 

comentários dos alunos. 

 

 
Figura 11: Composição final criada pelo grupo. 
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7. AVALIAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES CONFORME OS CRITÉRIOS DE KEITH 
SWANWICK 

A avaliação das composições foi realizada com o objetivo de observar as 

potencialidades do grupo e a assimilação de novos saberes, bem como para 

identificar os pontos falhos que podem ser melhorados. Para analisar os níveis do 

grupo, serão utilizados os critérios de avaliação de composição de Swanwick (1991, 

p. 22-33), disponível nos anexos.  

Os níveis alcançados para as atividades de criação segundo Swanwick são: 

materiais (sensório e manipulativo), expressão (expressão pessoal e vernáculo) e 

forma (especulativo e idiomático).  Percebeu-se que se isolarmos elementos, 

podemos encontrar variados níveis alcançados pelo grupo.  

 Na primeira atividade, “Opus 1 – Meu nome é...”, onde os alunos utilizaram o 

próprio nome para criar uma música, verificou-se a presença de elementos do nível 

dos materiais na categoria sensorial, quando os alunos aplicaram a exploração 

sonora por meio do controle das dinâmicas, criaram uma música espontânea e 

imprevisível e por não conter regularidade do pulso. Algumas composições 

apresentaram elementos do nível manipulativo, como exemplo, na utilização de 

glissandos. 

 A composição relâmpago, que chamamos de “Opus 2” apresentou elementos 

do modo vernacular da expressão pessoal, pois esta composição foi mais curta, 

previsível e apresentou padrões rítmicos socialmente compartilhados. Também se 

verificou a presença de elementos do modo manipulativo do nível dos materiais, isto 

ocorreu porque os alunos demonstraram o interesse e prazer de manipular e 

controlar os instrumentos, aqui o foco é na técnica de produção sonora. 

 As peças de percussão corporal criadas pelos alunos – “Opus 3 – Rondó”  

também apresentaram elementos em comum, apesar de terem sido realizadas 

individualmente. As composições no geral foram curtas, previsíveis e utilizaram 

padrões rítmicos, utilizando organizações métricas comuns, ostinatos e seqüências 

rítmicas. Essas características colocam as composições no modo vernacular da 

expressão pessoal. A exploração dos timbres corporais destaca o nível dos 

materiais. 
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 As atividades “Opus 4 – Encontrando caminhos diferentes”, que trataram da 

condução vocal apresentaram elementos do nível matérias no modo manipulativo, 

são eles: controle das fontes sonoras, padrões intervalares e composições com claro 

controle dos materiais e pulso mais regular. 

As melodias harmonizadas - Opus 5 – Variações de um problema – 

apresentaram elementos do modo vernacular do nível da expressão pessoal. As 

composições foram curtas e previsíveis, utilizaram padrões rítmicos e melódicos, a 

expressividade ficou subordinada ao fraseado e métrica comum.  

 Quanto a ultima atividade, “Opus 6 – Grand Finale”, no que diz respeito ao 

manuseio de instrumentos com certa desenvoltura durante as experimentações dos 

resultados, pode-se dizer que o grupo se encontra no nível manipulativo dos critérios 

de avaliação. Os fraseados bem claros, mesmo que curtos, e o indício do controle 

estrutural, foram feitos de forma espontânea pelos alunos, portanto, nestes pontos, 

estão classificados no nível da expressão pessoal.  

O fato de que o “Opus 6” foi trabalhado de acordo com as convenções 

estabelecidas, utilizando frases melódicas padronizadas em compassos pares, 

contendo uma organização métrica, previsível e demonstrando influências de outras 

experiências musicais o classifica no nível vernáculo. Outros padrões existentes, 

como a repetição de figuras rítmicas e melódicas, também mostram que o grupo 

aplicou elementos do nível vernáculo.  

 Podemos perceber que nenhum dos elementos dos níveis especulativo e 

idiomáticos foram aplicados, o que não é uma surpresa, pois os participantes estão 

realizando atividades de criação pela primeira vez. Além do mais, a composições 

apresentam disparidades muito evidentes, por exemplo, vários pontos do nível de 

expressão foram utilizados, ao mesmo tempo, nenhum controle sobre a dinâmica foi 

obtido, e este é um dos principais indícios deste nível. Mas este fato não representa 

um grande problema, isto porque a composição neste caso foi utilizada como uma 

ferramenta de ensino e não como conteúdo. Assim, a composição denuncia, neste 

caso, que o conteúdo “dinâmica” não foi abordado com mais aprofundamento. 

 

 

 



33 

 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo que este trabalho tenha sido realizado com um número reduzido de 

pessoas, é importante ressaltar que os resultados não podem ser generalizados, 

evitando a indução ao erro. Outro alerta se refere ao nível do conhecimento musical 

dos sujeitos desta pesquisa, como vimos, já possuíam conhecimento prévio em 

música, motivo que tornou estas atividades viáveis.  

Mas também não podemos esquecer que se realizadas as necessárias 

adequações ao nível musical que um determinado grupo de aluno se encontra, 

qualquer atividade composicional pode ser realizada para se atingir um objetivo 

educacional. 

Foi possível perceber, através dos critérios de composição de Swanwick, que 

os alunos assimilaram e utilizaram certos saberes musicais por meio da composição, 

o que nos faz acreditar que eles podem experimentar outras atividades musicais, 

como a execução e apreciação, uma vez que já tiveram o conhecimento prévio de 

tais conteúdos, também presentes nessas modalidades. 

No que se refere às propostas educacionais dos autores Swanwick, Paynter e 

Koellreutter, o aprendizado da música, foi realizado através do fazer musical, 

integrando a composição (escolha dos materiais e autonomia), apreciação (análises 

críticas dos processos de criação) e execução (a performance, neste caso, das 

próprias criações). Estes três pilares trazem a educação musical uma consistência 

nos processos de assimilação e acomodação do saber, fato que também foi 

observado neste trabalho. 

O objetivo principal de proporcionar atividades composicionais para avaliar o 

desenvolvimento da autonomia e o domínio de conhecimentos dos elementos 

musicais foi realizado em todos os encontros, pois, a cada conteúdo abordado, um 

exercício de composição servia como meio de aplicação destes novos 

conhecimentos. 

Por meio dos autores que serviram de base ao trabalho e aplicações das 

estratégias descritas, verificou-se que todo exercício de composição musical, desde 

que tenha um objetivo, também pode ser utilizada como ferramenta didática eficaz e 
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prazerosa. Os resultados são ainda mais positivos, se a atividade composicional 

tiver um vínculo direto com o conteúdo abordado. 

Este fato se reforça nas observações dos processos de realização das 

composições dos alunos. Quando lhes foram dados exercícios de criação para 

aplicar conteúdos abordados, verificou-se que eles sempre aplicavam os novos 

conhecimentos que acabavam de estudar. Esta é uma forma eficaz de assimilação 

dos elementos musicais, as análises e julgamentos, tornam as decisões mais 

precisas e fundamentadas em processos críticos acerca dos materiais sonoros 

Quanto ao desenvolvimento da autonomia, foi possível perceber no decorrer 

das atividades propostas. Nas primeiras tarefas, alguns exercícios eram mais 

direcionados, para que o aluno pudesse desenvolver uma criação coerente, mas 

sempre houve espaço para sua tomada de decisões e exploração da criatividade. 

Desde o início das tarefas os alunos tinham espaço para escolha dos materiais 

sonoros que julgassem mais interessantes. 

A autonomia foi evidenciada nas últimas composições do grupo, nos 

momentos em que se sentiram livres para as escolhas e tomadas de decisões. Por 

meio de experimentações, análises críticas e julgamentos, as escolhas se definiam, 

tornando evidente o papel da autonomia e sua importância no desenvolvimento 

musical dos estudantes. 

Os resultados alcançados, desde que não sejam observados sob o ponto de 

vista da generalização, foram altamente positivos, pelo alcance dos objetivos iniciais 

da pesquisa e a resolução da problemática. As conclusões aqui apresentadas 

poderão servir para uma reflexão sobre a prática dos educadores musicais, bem 

como para rever seus métodos e estratégias. 

Quando as atividades musicais são pensadas e realizadas colocando em 

primeiro plano o respeito ao conhecimento musical e a autonomia dos estudantes, 

as chances de sucesso em alcançar os objetivos educacionais serão maiores, 

possibilitando um crescimento musical mais coerente e reflexivo.  
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10.  ANEXOS  

1. Critérios de avaliação em composição. 
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2. Quadro de palavras – Expressões musicais 

 

 

FORTE – FRACO – PIANO – CRESCENDO  

 

 DIMINUINDO – RALLENTANDO – ACELERANDO 

  

RITTARDANDO – LONGO – CURTO – ASCENDENTE  

 

 DESCENDENTE – STACCATO – LEGATO  

 

RÁPIDO - LENTO – GRAVE – AGUDO. 
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3. Resumo das células rítmicas do guia teórico-prático Pozzoli 

1. Da 1ª à 5ª série: 

 

 

2. Da 6ª à 7ª série: 

 

3. Células rítmicas de compassos compostos. Da 8ª à 10ª série: 

4. Derivados das células rítmicas de compassos compostos. Da 11ª à 12ª Série. 

 

 

Ref.: POZZOLI. Guia teórico-prático para o ensino do ditado musical. São Paulo: Ricordi, c1983. 
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4. Alpha Four  
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5.  Alpha Six  
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6. Red Hot Rondo 
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7. Tríades no modo maior 
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8. Texto de apoio: Condução vocal 

 

 

HINDEMITH, Paul. Curso condensado de harmonia tradicional. Tradução: Souza 
Lima. São Paulo: Irmãos Vitale, 1949. 
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9. Exercícios – Condução vocal 
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10. Texto de apoio: A Frase – Schoenberg 
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11. Tipos de variações mais comuns 

 

VALLE, José Nilo. ADAM, Joselir N. G. Linguagem e estruturação musical. 3ª 
edição. Curitiba: Casa Hertel Ltda, 1986. 
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12. Harmonização de melodias 

 

 


