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RESUMO

As pesquisas sobre aprendizagem musical no Brasil tem evoluído significativamente nos últimos anos, e particularmente aquelas relacionadas às práticas informais de

aprendizado musical têm despertado especial atenção. Como exemplo podemos citar os trabalhos de Conde e Neves (1984); Arroyo (2000); Hentsche e Souza (2003); Correa

(2000), que desenvolveram estudos sobre a valorização dos conhecimentos trazidos pelos alunos; Wille (2003), Rodrigues (2007), Lacorte e Galvão (2007) elaboraram pesquisas

sobre identificação das práticas informais de aprendizagem. Feichas (2006); Grossi (2009), Vedana, Soares e Finck (2011), Couto (2013), Narita (2014) desenvolveram pesquisas

sobre a inclusão das práticas informais como auxílio na Educação Musical.

Green (2014) descreve cinco características principais destas práticas:

Utiliza músicas que os próprios praticantes escolhem; Utiliza a cópia de ouvido de gravações de áudio como um dos principais métodos de aquisição de habilidades; Ocorre de

maneira solitária e/ou ao lado de amigos que compartilham habilidades musicais e conhecimentos; tendem a ser assimilado de maneira holística, ao acaso, começando pelo todo,

a partir de músicas reconhecidas, onde cada aluno encontra a sua própria rota através da aprendizagem; tendem a envolver a integração de ouvir, tocar, improvisar e compor

através do processo de aprendizagem (GREEN, 2014, p.xvii-xviii).

Esta pesquisa descreve os procedimentos utilizados na adaptação das técnicas informais de aprendizagem musical em um contexto formal de ensino, levando-se em conta as

implicações envolvidas neste processo. O ambiente para seu desenvolvimento foi a disciplina optativa “Práticas informais no ensino musical” no curso de Licenciatura em

Habilitação em Educação Escolar (LEM/ESMU) oferecida no primeiro semestre dos anos de 2012, 2013 e 2015. A partir da referência do trabalho de Green (2008), objetivou-se

estimular o exercício das atividades na tentativa de municiar os alunos de novos recursos didáticos além dos diversos materiais e procedimentos discutidos durante o curso de

Licenciatura 

O desenvolvimento deste projeto num ambiente escolar onde tais atividades não são praticadas, conduzidas por este pesquisador e levando-se em conta a participação de alunos

licenciandos nestas práticas, caracterizou este estudo como uma pesquisa-ação. De acordo com Thiollent (2007) podemos definir a pesquisa-ação como um tipo de “pesquisa

social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os

participantes representativos da situação estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 2007, p.16).

Green (2008) descreve sete possibilidades de atividades a serem executadas para a aplicação das práticas informais em contextos formais de ensino musical (GREEN 2008,

p.25-27). No final de cada atividade foram realizadas apresentações musicais pelos alunos com seus respectivos grupos, bem como discussões sobre as possibilidades didáticas

de cada atividade. Estas performances foram gravadas em vídeo e áudio para posterior composição de material para análise de dados. No final de cada semestre foi distribuído

um questionário a todos os participantes para um levantamento das opiniões sobre as atividades desenvolvidas.

Ao todo 32 alunos participaram da disciplina “Práticas informais no ensino musical”, 14 alunos em 2012, 8 em 2013 e 10 em 2015; e todos eles possuíam algum conhecimento

musical, prático e/ou teórico anteriores ao curso e todos eles já atuam como professores particulares e/ou em escolas de música. 

Todas as atividades foram desenvolvidas em sala. O tempo de cada aula era de 1 hora e 40 minutos, uma vez por semana, durante 18 semanas do semestre letivo. Cada etapa

durou em média 4 aulas. No início os grupos se reuniam, “tiravam de ouvido” uma música escolhida, adaptando-a aos instrumentos disponíveis, ensaiavam, e logo após faziam

apresentações para o restante da turma, e em seguida havia uma discussão sobre as possibilidades didáticas destas práticas.

A partir dos relatos dos alunos podemos concluir que a aplicação das práticas informais é viável como recursos para serem utilizados no estímulo à prática e/ou ao aprendizado

musical. Seguindo os referenciais de Green (2008 e 2014) foi necessário adaptá-las às especificidades do grupo de alunos e do ambiente.

Alguns alunos demonstraram já possuírem certa habilidade com as práticas informais, o que não inviabilizou as atividades, pois foi apresentada a eles uma variante na forma

sobre como observar e valorizá-las. De certa forma a presença destes alunos enriqueceu a experiência, pois eles serviram como modelos para aqueles colegas que tiveram

pouco ou nenhum contato com as atividades propostas. A troca de experiências, ajuda mútua, prática da percepção e da performance, trabalho em equipe, sugestões didáticas, a

oportunidade de tocar aquilo que gosta e o contato com trechos de música erudita foram alguns pontos destacados pelos alunos à respeito das atividades desenvolvidas.

Os alunos perceberam que as práticas informais podem sobremaneira serem utilizadas como abordagens agregadoras para o incentivo à prática musical. Podemos concluir que a

partir dos relatos houve um ganho na experiência musical dos alunos licenciandos através da adaptação e realização das práticas informais de acordo com a referência de Green

(2008).  
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