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RESUMO 

Esta pesquisa buscou analisar e observar um dos cenários da educação musical na 

cidade de Manaus. Objetivamos levantar dados e conceitos já pesquisados sobre ensino 

coletivo de violão, identificar as escolas, bem como os professores e outros objetos que 

contribuem para o Ensino Coletivo de Violão nas Escolas Públicas de Manaus. Observamos 

ao longo da pesquisa, que mais do que uma análise da realidade musical na cidade, também 

ficou expresso sobre metodologias, conceitos, e principalmente, dados que foram levantados a 

partir de um questionário aplicado aos professores. De maneira geral, esta pesquisa pode ser 

uma fonte de conhecimento tanto para estudos acadêmicos como para futuras pesquisas e 

outros meios de estudo, não só sobre o ensino de um instrumento mas também para o ensino 

da música. 

Palavras chave: Ensino coletivo, Professor, Violão, Metodologias 

 

ABSTRACT 

This research aimed to examine and observe one of the scenarios of music education 

in the city of Manaus. We seek to collect data and concepts already searched about collective 

learning guitar, identify schools as well as teachers and other objects contributing to the 

Collective Teaching Guitar Public Schools Manaus. Observed throughout the survey, more 

than an analysis of the musical reality in the city, was also expressed on methodologies, 

concepts, and especially data that were gathered from a questionnaire administered to 

teachers. In general, this research can be a source of knowledge for both academic studies and 

for future research and other means of study, not only on teaching but also an instrument for 

teaching music.  

Keywords: Collective Teaching, Teacher, Guitar, Methodologies
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objeto de pesquisa deste projeto foi realizar um estudo sobre o ensino coletivo de 

violão nas escolas públicas de Manaus, tendo em vista o retorno do ensino da música nas 

escolas fazendo com que cada instituição governamental se organize para atender a lei 

11.769/08. 

A pesquisa se propôs analisar este cenário do ensino coletivo, haja vista que o ensino 

coletivo de um instrumento musical é um tema que está sendo estudado atualmente tendo 

como base os métodos musicais. 

Muitos pesquisadores em educação musical já iniciaram estudos a respeito do ensino 

coletivo, como exemplo, a Profa. Dra. Cristina Tourinho que há 15 anos realiza pesquisa na 

Bahia sobre o ensino coletivo de violão, de instrumentos musicais e de música, sugerindo a 

organização, a estrutura da sala, a quantidade de alunos e a metodologia de ensino. 

Segundo Tourinho (2007) a essência do ensino coletivo acontece quando o professor 

realiza seu trabalho levando em consideração a diversidade de seus alunos. 

 

Acredito que a essência do ensino coletivo acontece quando existe um 

professor que trabalha com diversos indivíduos no mesmo espaço físico, 

horário, e que várias pessoas aprendem conjuntamente a tocar a mesma peça. 

(p.86) 

 

Desta forma, nos perguntamos como é a organização, a estrutura e as metodologias 

de ensino coletivo de violão nas escolas públicas em Manaus, tendo em vista um novo cenário 

do ensino da música e dos projetos de inserção da música nas escolas. Em função disso, 

muitas escolas têm o ensino de instrumentos musicais com turmas coletivas, professores de 

várias formações musicais e métodos de ensino. 
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Com isso verificamos fizemos um levantamento de quais escolas, estaduais e 

municipais, tem o ensino de violão em suas atividades. Verificamos que ambas possuem aulas 

de violão em projetos paralelos que ocorrem nos horários vagos às aulas. 

Nas escolas estaduais o ensino de violão está inserido dentro do projeto Jovem 

cidadão e nas escolas Municipais esta prática de ensino está inserida dentro do projeto Mais 

Educação. Com isso fizemos um levantamento de quais escolas possuem o ensino coletivo de 

violão, depois chegamos ao professor que oferece esse ensino e posteriormente aplicamos a 

este, um questionário que buscou agrupar informações sobre desde o perfil do professor até 

suas metodologias abordadas em sala de aula. 

Posteriormente realizamos toda a fase metodológica desta pesquisa que está sob o 

modelo de investigação comparada em educação musical, e assim pudemos organizar todo o 

roteiro desta pesquisa. 

Com os dados coletados na pesquisa, podemos traçar um perfil do ensino coletivo de 

violão em Manaus, levando em consideração o ambiente escolar e as características 

socioculturais da região onde nos encontramos, e chegamos a resultados bastante satisfatórios 

e constatamos que mesmo com a ausência de alguns colaboradores, no caso alguns 

professores de violão que não puderam participar da entrevista, os resultados finais 

mostraram-se importantíssimos não só  para a população acadêmica mas para a sociedade em 

geral. 
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CAPÍTULO I 

ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 

 

O ensino coletivo de instrumentos musicais tem sido uma ferramenta muito eficaz de 

ensinar música, pois ele atende a várias pessoas simultaneamente e em determinados 

ambientes, principalmente em escolas onde o ensino é feito em grupos para atender o maior 

número possível de participantes.  

Levando em consideração a aprovação da lei que dá a obrigatoriedade do ensino da 

música na educação básica, Lei 11.769/2008, as escolas têm maiores chances de alcançarem 

aos alunos com o ensino da música. 

De acordo com Cruvinel (2008) a lei 11.769/2008 abrirá mais espaços para o 

licenciado no mercado de trabalho, mesmo sem a definição sobre a formação do profissional a 

atuar. 

 

Atualmente, vive-se um período de boas perspectivas para a Educação 

Musical. A Lei 11.769/2008 poderá fortalecer a área por dispor que a Música 

é conteúdo obrigatório no Ensino Fundamental. Nesse sentido, o espaço do 

licenciado em música deverá ampliar-se, apesar do veto presidencial do art. 

2 que previa no parágrafo único que “o ensino de música será ministrado por 

professores com formação específica de música” (Diário Oficial da União, 

p.3). (CRUVINEL, 2008, p 04) 

 

O ensino coletivo não tem somente a função de dispor o conhecimento técnico e 

teórico sobre o assunto, mas também, com uma boa atividade, quebrar uma rotina cansativa 

dos alunos, que com frequência é de estudos e trabalhos. 

Frigatti (2008) nos relata que na região de Pinhais – PR uma escola 

profissionalizante buscou anexar em sua grade curricular o curso de violão que 

consequentemente foi ensinado de forma coletiva onde o objetivo do curso era: “As aulas 

extracurriculares visavam aumentar a interação entre os alunos e minimizar o estresse da 

rotina dos alunos.” (p. 02) 
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Segundo Tourinho (2008) o ensino coletivo de instrumentos musicais ocorre em sua 

totalidade quando um professor trabalha com uma turma visando a interação dos alunos em 

prol do crescimento de todos.  

 

Existe uma visão muito clara e abrangente destas pessoas no que se refere ao 

poder da música como agente transformador do ser humano, uma forma de 

expressão e interação que deveria ser oferecida a todas as pessoas, algo 

parecido com o que professa a International Society for Music Education: 

“Acreditamos que as experiências musicais vivenciadas, em todos os seus 

muitos aspectos, são uma parte vital da vida de todas as pessoas.”1 Meus 

colegas acreditam que existe a possibilidade de modificar (para melhor) 

pessoas e que todos podem aprender a tocar, cada qual em seu tempo e 

condição. (TOURINHO, 2008, p. 01 – 02)  

 

Baseando o estudo nestes autores, observamos quão grande o poder da música como 

papel socializador e estimulante, e com base nesse papel socializador e estimulante da música 

que se insere o ensino coletivo de instrumentos musicais, visando que todos os que a praticam 

possam desfrutar dos benefícios que a música nos traz. 

 

2.1 O ensino coletivo de violão: conceitos, vantagens e desvantagens 

 

O Violão é um instrumento de baixo custo, pode ser transportado facilmente e, 

principalmente por ser um instrumento popular, pela sua história e pelo repertório amplo que 

o instrumento abrange. 

Em função disso, o ensino de violão é bastante procurado, seja como cursos em 

escolas de música em nível técnico, como oficinas ou até mesmo em aulas particulares, 

contudo essa demanda acaba sendo maior que o número de professores o que causa um 

desequilíbrio quando tratamos de aulas tutoriais
1
. 

Neste contexto, as aulas coletivas assumem esse papel, visando minimizar gastos e 

esforços desnecessários, enfatizando que este ensino é direcionado a alunos iniciantes, como 

                                                 
1
 Aula tutorial é quando um professor leciona para um único aluno. 
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comenta Tourinho (2008): “Quando falo em ensino coletivo para violão, trato de ensino para 

iniciantes, com e sem leitura musical, que dura entre os seis meses e os dois anos iniciais.” (p. 

01) 

O violão por ser um instrumento que muitos querem aprender a tocá-lo, ele é uma 

excelente opção para o ensino coletivo, principalmente o ensino da música nas escolas 

públicas, ainda mais que já existem muitos conteúdos sobre a aplicação do seu ensino para 

vários alunos, como aborda Tourinho (2007). 

 

Por ser um instrumento harmônico no qual se tocam facilmente dois acordes, 

o violão se presta de forma magnífica para fazer música desde a primeira 

aula. Uma rápida visita a um site de músicas cifradas mostra a possibilidade 

de repertório com canções de dois acordes, geralmente Tônica e Dominante. 

(TOURINHO, 2007, p. 86) 

 

Pedagogicamente, o ensino coletivo traz grandes benefícios como atendimento a 

vários alunos ao mesmo tempo, um menor desgaste para o professor, e os estudantes tem 

maior socialização tanto do conteúdo quanto de relacionamento social, como cita Tourinho 

(2007). 

 

Algumas vantagens pedagógicas são óbvias, como a) o atendimento ao 

maior número de pessoas em menos tempo de trabalho; b) menor desgaste 

para o professor com as aulas iniciais, onde se repete menos as informações 

básicas; c) os estudantes aprendem uns com os outros, por observação mútua 

e autoavaliação intuitiva; d) os parâmetros musicais são adquiridos mais 

rapidamente. Existem também vantagens financeiras, como a diminuição do 

valor da hora-aula. (p. 86-87) 

 

Já sobre as desvantagens Tourinho (2007) nos fala que estão ligadas à dificuldade de 

administrar as faltas e “nivelar” a turma, em passar um repertório que agrade o gosto musical 

dos alunos e à duração do curso, que segundo a mesma nos sugere é de no máximo dois anos, 

uma vez que o aluno é recomendado ter aulas tutoriais depois desse período. 

 

As desvantagens que aponto se referem à dificuldade de administrar 

diferenças individuais de aprendizagem, inclusive de temperamento e gosto 

musical, disciplina, assiduidade, pontualidade e estudo em casa. O ensino 

coletivo também tem curta duração. No máximo, após dois anos de aulas 

coletivas, para prosseguir nos estudos, aconselha-se a passar para 
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atendimento individual ou em duplas e manter uma master-class ou encontro 

mensal. (TOURINHO, 2007, p. 87) 

 

Outro aspecto a ser detalhado é a falta de professores capacitados a ministrarem aulas 

coletivas de violão, já que o ensino coletivo além de requerer conhecimento sobre o assunto 

tratado também requer um minucioso planejamento das aulas do professor, o que se torna uma 

dificuldade aos educadores de música que não tem a formação de professor e sim de 

bacharéis. Observemos os relatos de Tourinho (2007) para melhor entendimento. 

  

Uma das particularidades essenciais do ensino coletivo consiste no 

planejamento. Embora exista muita dificuldade para que os estudantes de 

bacharelado, acostumados ao ensino tutorial, planejem suas aulas, no ensino 

coletivo o planejamento é indispensável. A diferença no rendimento e 

resultado entre o estagiário que planeja e o que não o faz é muito grande. 

(TOURINHO, 2007, p. 87) 

 

Ou seja, não basta somente vermos o lado bom do ensino coletivo, também temos 

que estar atentos às dificuldades, de modo que possamos pensar em rechaça-las ou minimiza-

las. 

 

2.2 O Professor 

 

O professor é um dos principais agentes da ocorrência de um bom ensino coletivo de 

instrumentos musicais. Está disposto a agir de forma a surpreender o aluno e a alcançar os 

objetivos propostos mesmo quando há carência de materiais didáticos, local para as aulas e 

demais fatores que possam impedir o ensino coletivo, como cita Tourinho (2007) 

 

Acreditamos que a formação do professor para atuar no ensino coletivo é 

responsável pelo bom andamento do curso e extrapola a aquisição de 

materiais e o espaço físico sofrível que oferecemos como instituição federal. 

O professor bem instrumentalizado vai atuar também com competência em 

situações de conflito e nas que requerem preparo pedagógico, tomando 

decisões acertadas. (TOURINHO, 2007, p. 91) 
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Também é de fundamental importância o educador musical esteja preparado a 

lecionar e ser também edificado com a prática do ensino coletivo de violão, tendo postura e 

metodologias diferenciadas, como Frigatti (2008) ressalva. 

 

Tais procedimentos exigem posturas específicas do educador e uma 

metodologia de ensino diferenciada. Logo, todos os aspectos da aula devem 

ser pensados: desde abordagem do conteúdo a organização do espaço físico 

da sala. (FRIGATTI, 2008, p. 04) 

 

Tourinho (2007) nos descreve algumas características que são imprescindíveis para o 

professor.  

 

Em nosso entendimento, para trabalhar com o ensino coletivo é preciso ter 

como requisito básico as seguintes crenças: [...] a) Acreditar que todos 

podem aprender [...]. b) Acreditar que uns aprendem com os outros[...]. c) 

Conhecer as possibilidades e limites de um curso de iniciação musical [...]. 

d) Planejar as aulas[...]. (TOURINHO, 2007, p. 91-92). 

 

Julgamos a primeira característica ser fundamental em um ambiente escolar, ou seja, 

os professores não podem ser tradicionalistas a ponto de favorecerem somente “os 

talentosos”, todos temos que compreender que cada um é capaz de aprender dentro dos seus 

limites. 

A aprendizagem mútua é uma das premissas do ensino coletivo, logo, aprendemos 

com todos. Levemos em consideração que o professor não tem o domínio completo de todos 

os assuntos abordados em sala de aula, por isso, troca de conhecimentos numa turma de 

ensino coletivo favorece o aprendizado mais rápido. 

É de fundamental importância o professor compreender os limites do curso de 

iniciação musical e estipular objetivos a serem alcançados no ensino coletivo de violão, deve-

se levar em consideração que muitos alunos que querem aprender violão não querem ser 

instrumentistas ou performáticos, estes querem, às vezes, somente ter a prática do instrumento 

como robby, ou por satisfação pessoal. 

 



14 

 

2.3 Organização e estratégia para a aplicação do ensino coletivo de 

violão 

 

A professora Dra. Ana Cristina Tourinho é idealizadora dos cursos de extensão em 

ensino coletivo de violão na Escola de Música na UFBA desde 1989. 

 

O curso de violão na extensão da UFBA começou no ano de 1989, e eu fui, 

na época, a única professora que se dispôs a trabalhar com as pessoas que 

não haviam conseguido “passar” no teste seletivo para as aulas tutoriais2. 

Desde a fundação da Escola, em 1954, as aulas de instrumento para a 

extensão eram tutoriais e complementavam a carga horária dos docentes 

efetivos. Esse tipo de atividade atendia menos de 10% da demanda de 

interessados em ingressar nos cursos de violão. Sob meu ponto de vista, uma 

das causas do baixo atendimento era um dos critérios de seleção baseado na 

leitura de partitura, fato que muito me incomodava.. (TOURINHO, 2007, p. 

83 

 

Desta forma, é pioneira nas pesquisas sobre ensino coletivo de violão no Brasil, 

mostrando importantes fatores sobre estruturação e organização do ensino coletivo de violão. 

E sobre esta estruturação e organização, tourinho organiza da seguinte forma: seleção 

e nivelamento de alunos, agrupamento de turmas, aula inaugural, estrutura do curso e 

avaliação. Estes itens serão abordados a seguir para compreendermos como foi organizado a 

estrutura do ensino coletivo de violão. 

Tourinho (2007) nos fala acerca dos testes de seleção dos alunos para formação de 

turmas, concluímos então que nem sempre os testes de aptidão são os mais viáveis para que 

tenhamos bons alunos, é importante tratarmos todos de igual modo, sem valorizar somente os 

que “tem talento” como relata a seguir. 

 

[...]existem diversas alternativas para fazer algum tipo de seleção ou 

nivelamento, que variam entre: a) testes de percepção auditiva combinados 

ou não com entrevista; b) sorteio de vagas; c) senhas para inscrição; d) 

limites por faixa etária. Tenho visitado instituições que adotam estas 

medidas e percebo que, de forma geral, repetir ritmos e ordenar sons não 

parece ser garantia para selecionar um bom estudante. (TOURINHO, 2007, 

p. 87) 
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Parece desnecessário, mas um bom agrupamento de turmas é muito importante, de 

modo que o professor tenha o domínio da turma a lecionar, e não se perca na hora de ensinar. 

Portanto Tourinho (2007) nos explica melhor essa situação baseada nas pesquisas realizadas 

na Escola de Música da UFBA, instituição a qual a mesma é coordenadora dos curso de 

extensão de violão. 

 

A escolha do turno para estudo e o curso são os maiores delimitadores para a 

formação das novas turmas. Depois destes dois itens, a habilidade musical 

(não toca, toca, o quanto toca?) são o segundo passo. E como terceiro e 

último fator, a idade. Procuramos, na medida do possível, agrupar faixas 

etárias próximas por uma questão de gosto musical e velocidade de 

aprendizagem. (TOURINHO, 2007, p. 88) 

 

Logo, podemos ter como exemplo esses métodos de agrupamento de turmas os quais 

se mostraram muito válidos e práticos.  

 

Sobre a aula inaugural, Tourinho (2007) cita que ela é um importante fator 

estimulante para os alunos que estão entrando no curso, pois os alunos que já passaram por ele 

usam da aula inaugural para darem uma palavra de incentivo aos que estão entrando agora. 

 

A cada semestre fazemos uma aula de abertura, quando comparecem os 

novos estudantes e os professores-estagiários. É feita uma apresentação do 

curso em Power Point, e em seguida tocam ex-alunos e estagiários. Alguns 

estagiários, hoje alunos da Graduação, foram oriundos dos cursos de 

extensão e sempre dão uma palavra de estímulo para os iniciantes. 

(TOURINHO, 2007, p. 88) 

 

Em seguida Tourinho (2007) completa falando sobre a estrutura do curso, o qual 

podemos observar o relacionamento do professor com o aluno, onde o educador porta os 

contatos dos alunos ocasionando assim um certo estreitamento de relacionamento entre os 

alunos, evitando em alguns casos a desistência. 

 

O semestre está dividido em 15 aulas, com fichas mensais para presença e 

avaliação por turma. [...]Nesta mesma ficha mensal o professor assinala as 

faltas, desistências e trocas de horário e avalia cada estudante com uma nota 

e uma frase de justificativa. A ficha ainda tem telefones para contato. 

(TOURINHO, 2007, p. 88) 
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Encerrando, Tourinho (2007) explana sobre as avaliações e nos dá a entender que o 

importante não é tornar o aluno um “expert” em violão e sim fazer com que ele alcance seus 

objetivos com o instrumento. 

 

Também não existe “reprovação”, quem não consegue cumprir o programa 

mínimo tem a chance de complementá-lo no próximo semestre. E quem 

chegou ao fim do semestre apenas com o mínimo vai encontrar peças com o 

mesmo nível de dificuldade no início do próximo módulo. (TOURINHO, 

2007, p. 89) 

 

Acerca dessas estratégias podemos observar que a organização é importantíssima. 

Sem ela tudo vira bagunça, e o aluno acaba não tendo a confiança de que terá um bom ensino. 

Pelo contrário, ela acabará achando que está sendo enganado e consequentemente sairá do 

curso. Em virtude disso é imprescindível manter o curso em um bom estado de organização 

para que não haja essa problemática. 

 

2.4 Estratégia para o ensino coletivo de violão. 

 

Tourinho (2008) sugere cinco tipos de disposição e organização da sala de aula para 

que o professor possa utilizar: círculo, duplas ou equipes, master-class, orquestra e 

solista/plateia. 

Observando essas formas de organização, entendemos que estando uma turma 

disposta em círculo, todos ouvem e podem aprender de igual modo, promove o debate, a 

discussão e à formação de opiniões.  

 

A primeira disposição sugerida é sentar os alunos em cadeiras dispostas 

dentro de um círculo. Boa parte das atividades pode ser feita com os 

estudantes sentados desta forma, na qual se inclui o professor. Esta 

disposição democrática, onde todos se colocam em posição igualitária, é 

defendida por Antunes e outros autores (BALLY,1958;ANDREOLA, 1982; 

CONTRERAS,1999) e traz a vantagem de que cada estudante tem a sua 

frente o colega, um “espelho” do que está realizando, além de que é possível 
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sempre um contato visual entre os membros do grupo. (TOURINHO, 2008, 

p. 02) 

 

Em relação a disposição de duplas ou equipes, vemos a auto observação do aluno e a 

observação mútua dos mesmos, causando assim uma análise e correção de possíveis erros.  

 

A segunda proposta é dividir a classe em duplas ou equipes, dispostas uma 

em frente à outra. Em um grupo de quatro alunos, esta disposição permite 

que o professor trabalhe estrategicamente, mesmo se faltam até três dos 

quatro estudantes. (TOURINHO, 2008, p. 02) 

 

A estratégia de um master-class é importante, pois ele quebra os parâmetros de 

classes que muitas vezes são maçantes, com isso os alunos aprende com os erros do outro que 

está sendo analisado pelo professor. 

 

A terceira sugestão é um master-class, isto é, um estudante se oferece ou é 

escolhido para tocar a peça que todos estão estudando ou não. Ou mesmo o 

professor pode ouvir individualmente cada um, mas envolvendo o grupo em 

uma audição participativa os resultados musicais são mais efetivos. Sentam 

lado a lado o professor e um estudante, e os demais acompanham com a 

partitura, sentados em frente da dupla em linha única. As explicações dadas 

pelo professor ao estudante que está tocando devem ser dirigidas a todos e 

que também devem ser estimulados a oferecer sugestões para a solução dos 

problemas encontrados (dedilhados, fraseados, dinâmica, concepção 

musical). (TOURINHO, 2009, p. 02) 

 

Agrupar os alunos em orquestra para instrumentos que permitem essa disposição é 

outra alternativa eficaz, pois o aluno convive com a prática de conjunto, aprendendo a se 

ouvir e a ouvir os demais que tocam ao mesmo tempo.  

 

A quarta disposição é agrupar os estudantes como uma orquestra de cordas, 

em naipes. Esta disposição é excelente para se trabalhar músicas a duas, três 

e quatro vozes e também para que os estudantes aprendam a tocar a sua parte 

enquanto escutam outras, atender a sinais de regência e equilibrar os sons 

das diferentes vozes. É uma boa alternativa para reunir todos os estudantes 

de um turno, em vários estágios de performance. (TOURINHO, 2008, p. 03) 

 

Vale frisar que Tourinho (2008) comenta que mesmo que os alunos estejam 

dispostos em grupo ou divididos por naipes, como no caso de uma orquestra de violões, esta 

abordagem portanto não abrange o ensino coletivo em sua totalidade. 
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Embora todas estas atividades façam parte das aulas de ensino coletivo, este 

se caracteriza por trabalhar a priori um repertório individual, no mesmo 

espaço e para vários estudantes simultaneamente. Não se trata de “atividades 

em grupo”, mas de aulas compartilhadas, onde a interação e auto-observação 

são imprescindíveis.” (p. 01) 

 

As atividades como separação por naipes, ensaios coletivos e outros, mesmo não se 

tratando do ensino coletivo de violão integram este processo: “O paradoxo é que todas estas 

atividades podem ser partes integrantes das aulas de ensino coletivo de violão, mas não 

constituem sua essência se feitas como atividade principal do curso.” (TOURINHO, 2008, p 

04) 

Por Último, a disposição de solista/plateia acaba desinibindo quem está na 

performance, logo, em uma real situação de recital ou apresentação solo, o aluno estará mais 

preparado com a situação. 

 

A quinta e última sugestão para disposição física é a solista/platéia. Tendo 

pelo menos uma peça aprendida de memória, uma simulação de recital pode 

ser proposta. Recomenda-se colocar uma cadeira em destaque, com 

banquinho e estante opcional para um estudante, e os demais colegas e o 

professor sentam-se como uma platéia. O estudante aprende a “entrar no 

palco”, agradecer aos aplausos, verificar a afinação do instrumento e sentar-

se para tocar, concentrando-se e respirando antes de começar. A peça deve 

ser tocada do princípio ao fim e caso o estudante erre ou mesmo se atrapalhe 

e pare completamente, deve retomar e prosseguir sem voltar ao início da 

peça. Este trabalho se presta para treinar a “presença de palco”, a atitude de 

artista perante o público. Ao acabar, deve agradecer aos aplausos, recolher 

sua partitura (caso a tenha usado) e sair. Esta disposição serve também de 

dessensibilização para enfrentar a banca examinadora tão comum nos finais 

de semestre e para avaliação pelos colegas. Simulando uma banca de exame, 

os colegas jurados devem dar notas e justifica-las verbalmente ou por 

escrito. (tourinho, 2008, p. 03) 

 

Toda esta prática metodológica depende também de como o professor irá organizar e 

atuar: “cabe ao professor a arrumação do espaço como uma forma de planejamento 

estratégico para a realização de atividades determinadas” (TOURINHO, 2008, p.03). Então 

entendemos o papel fundamental do professor em tomar as iniciativas e liderar sua turma. 

Contamos com exemplo também o relato de experiência de Pino (2008), para melhor 

observarmos as práticas metodológicas, o qual realizou uma pesquisa com crianças de 06 a 10 
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anos com ensino coletivo de violão com o objetivo de descrever as etapas das experiências 

com base na estrutura de Tourinho. 

 

Para conseguir que os objetivos fossem alcançados, a metodologia foi 

elaborada com a finalidade de proporcionar uma prática estimulante e 

eficiente. As aulas foram realizadas no Laboratório de Musicalização da 

UFSCar e tiveram uma hora e meia de duração. A sala do laboratório é 

espaçosa e tem uma estrutura de excelente qualidade. Tínhamos a disposição 

um piano, xilofones, instrumentos de percussão, flautas, cd‟s e materiais 

didáticos. Participam dessa turma doze crianças que tem entre 6 e 10 anos e 

a maioria está dando continuidade ao programa de musicalização da 

UFSCar. Algumas crianças que não vinham desse ciclo chegaram sem 

conhecimento musical. (PINO, 2008, p. 02) 

 

Logo, observamos que desde o início foram objetivadas o ensino que proporcionasse 

resultados eficazes aos alunos, de modo que Pino (2008) contou com uma boa estrutura para o 

ensino coletivo de violão.  

Também observamos que foram utilizados outros instrumentos musicais para a 

aplicação das aulas e que também se dispuseram de ferramentas tecnológicas para o ensino 

coletivo. 

Veremos agora os materiais didáticos os quais Pino (2008) nos relata que foram 

usados. 

 

- lousa; 

- um pôster com a numeração e nome das cordas do violão; 

- uma escada feita de cartolina que tinha a ordem das notas, começando com 

a nota dó; 

- cartolinas com a localização das cordas soltas do violão no pentagrama; 

- cartolinas com a partitura das músicas do cd; 

- aparelho de som com cd; 

- banquinhos, apoio para os pés e estantes para partitura. (PINO, 2008, p. 02 

– 03) 

 

Veremos agora a disposição usada em sala de aula para o ensino coletivo de violão a 

qual Pino (2008) descreve. 

 

Em todas as aulas os alunos sentaram em roda, cada um com um banquinho, 

apoio para os pés e estante para partitura. Inicialmente as crianças tocaram 

com os violões que estavam disponíveis no laboratório de musicalização. Por 

isso, pedimos aos pais que providenciassem violões infantis ou de um 

tamanho adequado para elas tocarem. 
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Logo, percebemos quão grande e importante o papel do professor como educador e 

mediador entre o aluno e a música, de modo que ele possa utilizar de todas as ferramentas 

possíveis para que haja um bom aproveitamento e absorção de conhecimento dos alunos para 

com o assunto ministrado. 
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2. CAPÍTULO II 

METODOLOGIA – ABORDAGEM E DESENHO DA PESQUISA. 

 

Neste capítulo descreveremos como foi realizada a pesquisa, seu o processo de 

construção, explanaremos sobre o tipo de abordagem utilizada, a escolha do universo e dos 

instrumentos para a coleta de dados. 

A presente pesquisa apresenta um estudo tanto qualitativo quanto quantitativo, tendo 

como principais objetivos identificar as escolas públicas que realizam o ensino de violão, 

verificar o perfil do professor de música averiguando as metodologias utilizadas por eles em 

sala de aula e analisar as vantagens e desvantagens do ensino coletivo de violão nas escolas 

públicas em Manaus. 

Esta pesquisa utilizou o modelo de investigação comparada em educação musical. 

Este modelo de investigação é baseado na identificação de dados sobre o tema e como estes 

dados se entrelaçam numa situação, conforme os estudos de Lepherd (1995). 

 

Neste modelo de investigação, é necessário investigar os dados em causa, 

para que se possam selecionar e desenvolver os métodos comparativos mais 

apropriados. As questões que se destacam são as seguintes: das idéias 

encontradas numa determinada situação, quais as que podem ser retiradas e 

aplicadas em noutra; que comparações podem ser feitas para que a 

conclusões sejam credíveis e válidas em ambos os casos. (p.37) 

 

Neste caso, a principal questão é como o ensino coletivo de violão é realizado nas 

escolas públicas em Manaus, levando em consideração diferentes situações e condições. 

Assim, de acordo com Lepherd (1995, p. 44) “o modelo delineado anteriormente tem 

a vantagem de permitir examinar os dados de vários pontos de vista e classificá-los 

adequadamente”. 
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Desta forma, na primeira fase realizamos um levantamento bibliográfico para 

contextualizar e embasar o objeto de pesquisa, desta forma, todo o referencial bibliográfico 

foi sobre ensino coletivo de instrumentos musicais e de violão, em diferentes contextos. 

A segunda fase compreendeu o estudo de campo: buscou identificar as escolas que 

possuem ensino coletivo, os professores que atuam nesta área aplicando questionários e 

entrevistas sobre a prática pedagógica do ensino coletivo de violão, bem como conhecendo o 

ambiente estrutural de ensino nas escolas. 

A terceira fase foi a análise dos dados obtidos, contextualizamos e comparamos 

como o ensino coletivo está sendo realizado nas escolas públicas em detrimento de diferentes 

contextos. 

Portanto, vamos apresentar os instrumentos de coleta de dados, ou seja, o processo 

de obtenção de dados nas instituições de Ensino da SEDUC, neste caso, o projeto Jovem 

Cidadão coordenado pela Secretaria de Cultura, e da SEMED, com o projeto Mais Educação 

do Governo Federal. 

 

3.1 Elaboração de Questionário 

 

Para obtenção e registro dos dados necessários à pesquisa, elaboramos um 

questionário organizado com temáticas para facilitar a compreensão de respostas por parte do 

entrevistado, em nosso caso, o professor de violão, e para melhor visualizar as análises dos 

dados. 

Passamos por fazes de aprimoramento do mesmo como elaborações de perguntas, 

Layout das páginas, etc. Em nenhum questionário havia espaço para assinatura do professor, 

logo, justamente para preservar a identidade do entrevista. 
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Fechamos o questionário em duas páginas, contendo 29 questões, divididas em 

quatro grupos específicos: 

1. Formação do professor (8 perguntas) 

2. Metodologia utilizada em sala de aula (10 perguntas) 

3. Estrutura e organização utilizada em sala de aula  (9 perguntas) 

4. Vantagens e desvantagens do ensino coletivo de violão (2 perguntas) 

O questionário tinha variação entre perguntas de múltipla escola e subjetivas, pois 

para algumas análises tínhamos que ter a opinião dos participantes, por exemplo, as vantagens 

e desvantagens do ensino coletivo. 

 

3.2 Contato com as Instituições 

 

O contato com outras instituições esteve presente desde o início da pesquisa, 

primeiramente entramos em contato com as Secretaria de Estado de Cultura-SEC e, 

posteriormente, com a Secretaria Municipal de Educação-SEMED. 

Enviamos a estas instituições nosso pedido de autorização para realizarmos as 

entrevistas com os professores
2
 de violão que lecionam nas escolas da rede pública estadual e 

da rede pública municipal de ensino. 

Para tanto, as duas Secretarias responderam com a carta de autorização emitida pelos 

seus representantes: Secretário de Estado de Cultura, Dr. Robério Braga, e Subsecretário de 

Gestão Educacional, Sr. Deusamir Pereira, conforme cópia dos documentos em anexo. 

Assim, tínhamos em mãos a autorização para realizar o levantamento de dados em 

campo: nas subdivisões das secretarias da SEMED, através do projeto Mais Educação e no 

                                                 
2
 No projeto Jovem Cidadão este professor recebe o nome de “Instrutor de música” e no projeto Mais 

Educação o professor é nomeado como “Monitor”. Para efeito de análise, estaremos tratando ambos 

como Professor. 



24 

 

projeto Jovem Cidadão, da Secretaria de Cultura para localizarmos os professores de violão e 

aplicar o questionário. É importante salientar que os resultados da pesquisa serão 

compartilhados com as Secretarias Municipal de Educação e Secretaria de Cultura do Estado. 

A seguir apresentaremos os resultados da pesquisa de campo. 

 

3.2.1 Projeto Jovem Cidadão - SEDUC/SEC 

 

O Projeto Jovem Cidadão tem como coordenador de música o Sr. Davi Nunes, o 

mesmo é maestro da Orquestra de Violões do Amazonas. Apresentamos, a seguir, o histórico 

do Projeto Jovem Cidadão. 

 

O QUE É  

Ação de assistência social destinada a jovens entre 15 e 17 anos, visando ao 

desenvolvimento pessoal, social e comunitário. Proporcionando capacitação técnica e pratica, 

por meio de atividades que não configuram trabalho, mas que possibilitam a permanência. 

 

OBJETIVO 

Criar condições para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema de 

ensino; 

Promover sua integração à família, à comunidade e à sociedade; 

Preparar o jovem para atuar como agente de transformação e desenvolvimento de sua 

comunidade; 

Contribuir para a diminuição dos índices de violência, uso de drogas, DSTs e 

gravidez não planejada; 
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Desenvolver ações que facilitem sua integração e interação, para quando estiver 

inserido no mercado de trabalho. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Jovens com idade entre 15 e 17 anos nas seguintes situações: 

que, prioritariamente, estejam fora da escola; 

que participem ou tenham participado de outros programas sociais (medida que dá 

cobertura aos adolescentes e jovens oriundos de outros Programas, como o da Erradicação do 

Trabalho Infantil, também promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome);  

que estejam em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social; 

que sejam egressos ou que estejam sob medida protetiva ou socioeducativa;  

oriundos de Programas de Atendimento à Exploração Sexual Comercial de menores; 

* 10% das vagas de cada município são necessariamente destinadas a adolescentes 

portadores de algum tipo de deficiência. 

 

COMO FUNCIONA 

A partir das demandas de Estados e municípios, o governo federal analisa, discute 

prioridades, orienta sobre a seleção dos jovens e formaliza a instalação do Programa. O 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) responsabiliza-se pelo 

treinamento nas áreas de saúde, cidadania e meio-ambiente, financiando 300 horas-aula com 

capacitadores e orientadores sociais. O MDS concede, também, diretamente ao jovem, uma 

bolsa durante os 12 meses em que ele estiver inserido no programa e atuando em sua 

comunidade. 
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Capitais e municípios com grande concentração de jovens em situação de risco, 

associado ao baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) são prioritários para a 

implantação do Agente Jovem. 

A seguir, relaremos sobre o processo de coleta de dados pelo questionário, sendo 

aplicação do questionário com o coordenador, com os professores e a realização de uma 

palestra feita aos professores do projeto sobre instrumentos coletivos como forma de 

compartilhar sobre conceitos do tema estudado e retribuir os estudos realizados. 

 

a) Coordenador do Jovem Cidadão - entrevista 

 

O coordenador Davi Nunes concedeu uma entrevista referente ao Projeto Jovem 

Cidadão. Para a entrevista, levamos uma cópia do questionário que seria aplicado aos 

professores o qual se encontrava aproximadamente 70% já formulado, também elaboramos 

perguntas relacionadas ao projeto as quais relato abaixo. 

 

Entrevista: 

a) Quantas escolas/centros participam do projeto Jovem Cidadão? 

Várias escolas e 7 núcleos. Os núcleos atendem a várias escolas como por exemplo o 

núcleo do Coroado que atende a 5 escolas. Hoje o projeto não atende a todas as escolas por 

falta de professores. 

O projeto Jovem Cidadão tem como objetivo acrescentar a noção musical a seus 

alunos, se o mesmo se interessar mais e quiser aprofundar seus conhecimentos na música, 

eles são encaminhados ao Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro. 
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b) O Ensino é coletivo ou Individual? 

Coletivo. 

 

c) Quantidade de professores de violão no projeto? 

Aproximadamente 90% dos professores do projeto também são professores de 

violão. 

 

d) Qual a formação do perfil do professor? 

Para ser um dos professores do projeto é necessário ter o ensino médio completo. A 

maioria dos professores é de notório saber, ou seja, não possuem formação superior em 

música. 

 

e) O projeto orienta/prepara os professores pedagogicamente? 

Três vezes por ano. Ele oferece um treinamento coletivo para que todos os 

professores possam lidar corretamente com as turmas. 

 

b)  Entrevista com professores de violão do Jovem Cidadão 

 

Em concordância com o coordenador Davi Nunes, agendamos a entrevista com os 

professores de Violão do Projeto Jovem Cidadão, o qual foi prestativo agendando uma 

reunião com todos os professores. 

A entrevista foi realizada no Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro, localizado no 

Sambódromo de Manaus. Nesta data, o coordenador Davi Nunes não pode estar presente no 

local da entrevista por motivo de viagem. 
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Contudo o seu assistente, Marcos André, estava presente e pode nos encaminhar à 

sala de reunião onde já se encontrava a maioria dos professores que seriam entrevistados. O 

assistente Marcos André deu início a reunião explanando sobre a pauta e o motivo da 

pesquisa. 

A pesquisa foi apresentada aos professores, enfatizando a necessidade do estudo 

científico, assim como o aprimoramento da prática pedagógica.  

Em seguida os professores realizaram algumas perguntas as quais pudemos 

respondê-las para posteriormente realizar os registros através dos questionários. É importante 

salientar que os questionários não tiveram nenhuma identificação e os resultados da pesquisa 

iria ser compartilhada com a Secretaria de Estado de Cultura. 

Ao término, resultaram em 24 professores que responderam os questionários de um 

total de 24 professores presentes, sendo que 8 professores estavam ausentes, totalizando 75% 

de representação. 

 

c)  Relação das escolas que possuem projetos de ensino de violão 

 

Nos questionários aplicados aos professores e aqui especificamente os professores do 

projeto Jovem Cidadão disponibilizamos uma questão onde este preencheria com o nome da 

escola em que este trabalhava. Desse modo recolhemos os 24 questionários e contatamos um 

número total de 40 estabelecimentos de ensino onde o ensino de violão é praticado. Assim 

organizamos por Zonas estas escolas e centros. 

 

ZONA NORTE 

Núcleo Júlio Cesar 

E.E. Maria do Céu 
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E.E. Milton Bandeira 

E.E. Juracy Batista 

E.E. Dom Milton 

E.E. Cid Cabral 

E.E. Homero de Miranda Leão 

E.E. D. João 

E.E. Roberto dos Santos Vieira 

E.E. André Vidal Araújo 

 

ZONA SUL 

E.E. Nelson Alves Ferreira 

E.E. Professora Olinda de Paula 

 

ZONA LESTE 

E.E. Jorge Karan 

E.E. Isaac Swerner 

E.E. Daisaku Ikeda 

E.E. Vasco Vasques 

E.E. Gilberto Mestrinho 

E.E. Pe. Luiz Ruas 

E.E. Antonio Maurity 

E.E. Ernersto Penafort de Oliveira 

Núcleo Áurea Pinheiro Braga 
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ZONA OESTE 

E.E. Antônio Bittencourt  

E.E. Marechal Hermes 

E.E. Benjamim Magalhães 

E.E. Governador Melo e Póvoas 

E.E. Santo Antônio 

E.E. Julia Bittencourt 

 

CENTRO 

E.E. Getúlio Vargas 

E.E. Primeiro de Maio 

E.E. Vicente Schettini 

 

ZONA CENTRO-OESTE 

E.E. Raimundo Gomes Nogueira 

E.E. Rosina Ferreira 

 

ZONA NÃO IDENTIFICADA 

E.E. Mauricio Mautiti 

E.E. José Lindoso 

ANEXO Monalisa 

E.E. Olga Falcone 

E.E. Letício de Campos Dantas 

E.E. Antônio Lucena 

E.E. Senador Severiano Nunes 
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E.E. Ernesto Souza Pinto 

 

d) Palestra com professores do Jovem Cidadão 

 

Para compartilhar sobre o tema da pesquisa e para informar mais sobre o que é 

ensino coletivo de instrumentos musicais entre os professores do projeto Jovem Cidadão 

propusemos a coordenação do projeto a realização de uma palestra sobre ensino coletivo de 

instrumentos musicais 

Sem dificuldades recebemos a autorização da realização da palestra para os 

professores que foi no dia 27 de fevereiro de 2014 as 09:00 nas dependências da Casa de 

música Ivete Ibiapina localizada ao lado do Teatro Amazonas no Centro Histórico de Manaus, 

com carga horária total de 2 horas. 

A palestra apresentou o conceito de ensino coletivo de instrumento, tendo em vista 

para informar a diferença entre ensinar para muitos alunos e ensinar pedagogicamente para 

muitos alunos, ou seja, não quer dizer que uma sala com 10 alunos o professor já esteja 

fazendo ensino coletivo, pelo contrário, o ensino coletivo de instrumentos, como vimos no 

primeiro capítulo, existem estratégias pedagógicas para ensinar coletivamente. 

Além de outras metodologias e estratégias que possibilitem um melhor aprendizado, 

com discussão sobre a realidade local e a formação dos professores, sendo uma 

palestra/debate sobre a prática nas escolas. 
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3.2.2 Projeto Mais Educação – SEMED 

 

Antes de apresentar as coletas de dados da SEMED, mostraremos a síntese do 

programa Mais Educação para conhecer a estrutura e o financiamento dado para o 

desenvolvimento do programa em escolas da rede municipal pelo Governo Federal. 

 

Síntese do Programa Mais Educação 

O Programa Mais Educação instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 

pelo Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010, integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal para induzir 

a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação 

Integral. 

Dentre as atividades ofertadas dentro do Programa Mais Educação temos a atividades 

de Música que tem como objetivo o desenvolvimento dos elementos técnico-musicais, bem 

como, do trabalho em grupo, da cooperação, do respeito mútuo, da solidariedade, do senso 

crítico e da autonomia. Repertório com peças de variados estilos e gêneros musicais. 

Percussão Corporal, Jogos Musicais e Dinâmicas de Grupo como ferramentas do processo de 

ensino-aprendizagem musical. Construção de instrumentos musicais alternativos. Execução, 

apreciação e criação musical. Valorização da cultura brasileira e das culturas regionais.  

O Governo Federal através do Programa Mais Educação oferta atividade de música 

custeando o pagamento do Monitor e a aquisição dos instrumentos e a manutenção dos para 

que a atividade aconteça a contento. O Monitor deve ser um voluntário preferencial 

acadêmico de música ou com habilidade para a atividade a que se propõem. 

O valor destinada ao Programa Mais Educação é repassado pelo FNDE para 

Unidades Executoras (Escolas) através de conta corrente exclusivamente nas Agências do 
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Banco do Brasil. Esse repasse normalmente acontece após cadastro feito na Plataforma PDE 

Interativo e devidamente aprovado pelo MEC.  

A escola deve cadastrar as atividades de acordo com a realidade da comunidade na 

qual a escola está inserida. Visando principalmente os alunos em vulnerabilidade social. 

O valor do repasse para a oficina de instrumento de corda é de R$: 5.600,00 (valor de 

capital), para aquisição de instrumentos e R$: 500,00 (valor de custeio) para manutenção 

desses instrumentos. E ainda, o ressarcimento do monitor de acordo com a quantidade de 

alunos cadastrados. 

As turmas devem ser formados por no mínimo 25 alunos e no máximo 30, e o 

monitor receberá por mês R$: 80,00 por cada turma, podendo acumular apenas cinco turmas, 

ou seja, o Monitor no final de cada mês será ressarcido de no máximo R$: 400,00. 

 

As escolas da Rede Pública Municipal de Ensino encontram-se organizadas e 

divididas em Zonas Distritais ou Divisões Distritais também nomeadas como DDZ‟s, 

somando um total de 7 zonas distritais as quais relatamos a seguir: 

Divisão Distrital 1 – Zona Sul;  

Divisão Distrital 2 – Zona Oeste;  

Divisão Distrital 3 – Zona Norte;  

Divisão Distrital 4 – Zona Norte II;  

Divisão Distrital 5 – Zona Leste;  

Divisão Distrital 6 – Zona Leste II;  

Divisão Distrital 7 – Zona Rural 

 

Em cada Divisão Distrital existem os coordenadores de arte que são os responsáveis 

pela organização dos projetos de música pelo Mais Educação. 
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Portanto, apresentamos a coleta de dados no programa Mais Educação com 

professores de violão nas escolas. 

 

a) Visita às Divisões Distritais em Zonas - DDZ’s 

 

O contato com as 7 DDZ‟s foi agendado em cada uma delas para explanar 

formalmente sobre nossa pesquisa e necessidade da aplicação do questionário com os 

professores de violão que participam do projeto Mais Educação nas Escolas administradas 

pelas DDZ‟s, apresentando a carta de autorização do subsecretário para atender as 

formalidades necessárias. 

Nossa primeira visita foi à DDZ 1 onde nos apresentamos ao responsável pelo 

projeto Mais Educação na DDZ, o qual ficou na responsabilidade de nos enviarmos por e-mail 

os dados que precisávamos. 

Comparecemos às DDZ‟s 5, 2, 7, 6, 3 e 4, respectivamente na ordem de visita, 

repetindo a mesma ação quando fomos à DDZ 1. Descobrimos que as escolas que estavam 

sob a responsabilidade das DDZ‟s 4, 5 e 7 não possuem em suas atividades a “Iniciação a 

Instrumentos de Corda”
3
, ou seja, não haviam aulas de violão. 

A DDZ 3 informou em primeira visita as escolas que possuem Iniciação a 

Instrumentos de Corda. 

Depois disso, tivemos que comparecer a sede principal da SEMED para atualizarmos 

o termo de anuência para que assim, pudéssemos nos apresentar às zonas distritais 1, 2, 4 e 6, 

para referendar o documento de autorização, tendo em vista  a mudança de gestão interna, 

mas não houve problemas somente necessitou de um carimbo e assinatura da Diretora do 

Departamento Geral de Distritos, professora Ana Maria Araújo. A mesma assinou no mesmo 

                                                 
3
 Este termo é usado no projeto Mais Educação onde o ensino de violão está inserido nesta prática. 
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termo de anuência em que o senhor Deusamir Pereira (antigo subsecretário de educação) 

havia assinado. 

Com a carta de autorização em mãos e atualizada, comparecemos às DDZ‟s 1, 2, 4 e 

6, e sem mais problemas pegamos o nome, endereço e contato somente das escolas que tem 

Iniciação a Atividade Instrumentos de Corda pelo projeto mais Educação. 

 

b) Escolas da SEMED que possuem ensino de Violão através do Mais 

Educação. 

 

A partir das informações dos coordenadores de arte de cada Divisão Distrital, 

chegamos a um quantitativo de 08 escolas da SEMED que possuem ensino de violão pelo 

programa Mais Educação. 

Uma quantidade muito pequena em detrimento a quantidade de escolas existentes em 

cada divisão distrital, sendo que dos 7 distritos educacionais somente 4 tem uma ou duas 

escolas que possuem ensino de violão. 

 

DDZ SUL - 1 

Escola Municipal Felismino Francisco Soares 

 

DDZ OESTE – 2 

Escola Municipal Manuel Ferraz de Campos Sales  

Escola Municipal Gal. Aristides Barreto  

 

DDZ NORTE I – 3 

Escola Municipal Alexandrina Rodrigues  
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Escola Municipal Olga Gutman  

Escola Municipal Sabá Raposo  

DDZ LESTE  II – 6 

Escola Municipal Rubem da Silva Peixoto  

Escola Municipal Jorge Amado  

 

c) Entrevistas com professores de violão do Mais Educação 

 

Para entrevistar os professores do projeto Mais Educação, não contamos com a 

possibilidade de reuni-los para efetivarmos a aplicação do questionário com todos juntos 

como aconteceu no Projeto Jovem Cidadão. 

A possibilidade para aplicação do questionário foi visitar todas as escolas citadas 

acima para aplicar o questionário ao professor individualmente, ou enviarmos os 

questionários por e-mail a cada instituição de ensino para que o professor pudesse respondê-

los e encaminhar o mesmo respondido, com a ciência do Distrito e da direção da escola. 

Devido à logística difícil dessa fase da pesquisa, fizemos uso dessas duas 

possibilidades. Entramos em contato com as oito escolas da SEMED para sabermos por quais 

desses dois meios poderíamos ter o contato com o professor de violão do projeto Mais 

Educação, também informamos a elas nossos dados sobre a pesquisa, mostramos nossas 

declarações e carta de autorização para coleta de dados, comprovando assim a autenticidade 

da pesquisa. 

Desta forma,  a aplicação do questionário para os professores de música da SEMED 

foi feita via email para as 5 escolas, quatro dessas escolas nos responderam com os 

questionários preenchidos e uma não enviou; em duas escolas agendamos a aplicação do 

questionário no estabelecimento de ensino para efetivarmos os dados, contudo em uma dessas 
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escolas não realizamos, pois o professor já não estava mais dando aula na escola por falta de 

verba para a sua remuneração, na outra escola ocorreu tudo conforme planejado; e em um 

único caso, realizamos o questionário com um professor na UFAM, local onde o mesmo 

estuda. 

Devido a esses contratempos na pesquisa, totalizamos seis professores entrevistados 

do projeto Mais Educação.  

Com todos os questionários respondidos tanto dos instrutores dos projetos de música 

da SEMED e da SEDUC/SEC, a próxima etapa foi a análise dos dados em que vamos discutir 

e analisar os tópicos dos questionários. 

Para uma melhor compreensão do leitor, dispomos o próximo capítulo em tópicos 

conforme a divisão de perguntas do questionário e fizemos uma triagem selecionando as 

perguntas que mais atenderiam nossos objetivos. 

Organizamos os dados em forma de gráficos para melhor visualização, discussão e 

análise da temática específica, assim como a mostra dos gráficos refere-se ao quantitativo 

geral da coleta dos dados que foram realizados no Projeto Jovem Cidadão quanto do 

Programa Mais Educação, sendo que os gráficos referente a cada Secretaria encontram-se em 

anexo deste trabalho. 
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3. CAPÍTULO III 

ANÁLISE DA PESQUISA 

 

Neste capítulo vamos fazer as análises dos dados coletados como foi mostrado o 

processo no capítulo anterior. 

Desta forma organizamos todas as informações através de gráficos para melhor 

visualizar a análise. Os gráficos foram gerados a partir das perguntas dos questionários, 

entretanto apresentaremos seguindo a sequencia do questionário: gráficos referente à 

formação do professor, à metodologia utilizada na sala de aula, à estrutura e organização da 

sala de aula e as vantagens e desvantagens. 

É importante salientar que os resultados dos gráficos referem-se aos dados das duas 

secretarias
4
, logo no Projeto Jovem Cidadão-SEC obtivemos 24 questionários, ou seja, 24 

professores que participaram da pesquisa, sendo um total de 32 professores que atuam no 

projeto Jovem Cidadão, e obtivemos 6 questionários no projeto Mais Educação da SEMED, 

um total de 8 professores que atuam no Mais Educação, totalizando 30 questionários 

aplicados. Portanto, 30 professores participantes, sendo esta quantidade a referencia de 100%. 

Esta quantidade de professores não significa a quantidade de projetos de violão nas 

escolas, pois os professores do Jovem Cidadão atuam em mais de uma escola, sendo assim, 

temos um total de 40 escolas que possuem ensino de violão na rede pública de ensino de 

Manaus. 

A seguir, apresentaremos os resultados e as análises dos dados coletados para 

averiguar como o ensino coletivo de violão é colocado em prática nas escolas públicas de 

Manaus. 

                                                 
4
 Para efeito de análise individual das Secretarias de Educação Estadual/Secretaria de Estado de 

Cultura e Secretaria Municipal de Ensino estaremos disponibilizando, em anexo, os gráficos referentes 

de cada Secretaria. 
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4.1 Formação Do Professor 

4.1.1 Média de idade do professor 

 

A média de idade dos professores do Jovem Cidadão é de 17 a 39 anos, e da SEMED 

é de 23 a 46 anos. 

Vemos que a diferença de idade não é pré-requisito para esta prática, contudo essa 

grande diferença de idade entre professores abre espaço para uma possível diferença de 

experiência entre os mesmos, o que também nos leva a entender que esses possuem graus de 

escolaridade diferentes como veremos a seguir. 

E isso é um importante fator que interfere na prática pedagógica, ou seja, no ensino 

coletivo de violão. 

 

4.1.2 Formação acadêmica 

Observamos que a maior quantidade é de professores que cursam o Ensino Superior 

ou estão formados em áreas como Música, Administração, Estatística, História, Letras, 

Economia e Engenharia Elétrica, seguido dos que possuem e médio completo. 
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Gráfico 1 – Formação Acadêmica 

 

Vale ressaltar que do total de trinta entrevistados, somente onze cursam faculdade de 

Música, dois já se encontram formados em Música (Superior Completo) e um técnico 

completo. Esses dados nos mostram a grande escassez de profissionais qualificados na área de 

Licenciatura em Música. 

Também não podemos deixar de analisar outro aspecto importante que é o da 

quantidade de professores de música que se formam nas Universidades tanto UFAM quanto 

UEA, devido a muitos fatores de evasão e também quando formandos não assumem a 

carreira. 

As pessoas realmente querem ser professores de música? Qual o número de 

professores de música que saem formados das universidades? Ao formarem-se, esses 

professores realmente querem dar aulas? A renumeração desse professor é adequada para as 

atividades que exercem? 

Essas indagações servem para refletirmos também sobre a valorização do 

profissional formado para ensinar música nas escolas públicas. 
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Em Manaus, somente duas Instituições formam professores de música, a primeira é a 

Universidade Federal do Amazonas UFAM, que oferece Curso de Licenciatura em Música, e 

a segunda é a Universidade do Estado do Amazonas UEA, que oferece Curso de Licenciatura 

e Bacharelado em Música. 

Do total de entrevistados que estão cursando o ensino superior, somente onze que 

estão cursando música, sendo seis na UFAM e cinco na UEA, como mostra o gráfico a seguir 

a distribuição desses acadêmicos em suas respectivas universidades. 

 

55%

45%
UFAM

UEA

 
Gráfico 2 – Superior Incompleto em Música 

 

Podemos analisar que o professor que está atuando no ensino de violão ainda não 

tem uma formação específica em Licenciatura , há uma variedade de formação, o que pode 

interferir na prática pedagógica e nas relações professor-aluno como cita Tourinho (2007) a 

seguir. 

 

Acreditamos que a formação do professor para atuar no ensino coletivo é 

responsável pelo bom andamento do curso e extrapola a aquisição de 

materiais e o espaço físico sofrível que oferecemos como instituição federal. 

O professor bem instrumentalizado vai atuar também com competência em 
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situações de conflito e nas que requerem preparo pedagógico, tomando 

decisões acertadas. (TOURINHO, 2007, p. 91) 

 

O professor licenciado em música é capaz de tomar iniciativas que adicionem de 

maneira positiva o conhecimento aos alunos, transformando as dificuldades do ambiente, de 

materiais pedagógicos e recriando estratégias de ensino. 

Contudo, não podemos deixar de citar que os projetos de música que atuam nas 

escolas de ensino básico da cidade de Manaus: Jovem Cidadão (SEC) e o projeto Mais 

Educação (SEMED) não objetivam contratar somente professores formados em música, como 

o próprio Sr. Davi Nunes, coordenador do projeto Jovem Cidadão mencionou em entrevista: 

“Para ser um dos professores do projeto é necessário ter o ensino médio completo. A maioria 

dos professores é de notório saber, ou seja, não possuem formação superior em música.” 

O projeto lei 2732-B de 2008, previa a obrigatoriedade do ensino da música na 

educação básica, tendo o professor com formação específica, como mostra a inclusão do 

inciso §7, a seguir. 

 

Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 

vigorar acrescido dos seguintes §§:  

“Art.26. ....................................................................................  

.................................................................................................  

§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 

componente curricular de que trata o § 2º.  

§ 7º O ensino da música será ministrado por professores com formação 

específica na área.” (NR)  

Art. 2º Os sistemas de ensino terão 3(três) anos letivos para se adaptarem às 

exigências estabelecidas no art. 1º.  

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso) 

 

Contudo, a presidência da República vetou este inciso, desobrigando esse ensino de 

ser dado por um profissional formado em Música. O que nos leva a questionar sobre a 

qualidade deste ensino. 

A seguir, o veto que desobriga a formação de professores no ensino da música em 

escolas de educação básica. 
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VETO 

MENSAGEM Nº 622, DE 18 DE AGOSTO DE 2008. 

 

Senhor Presidente do Senado Federal, 

 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do $ 1º do art. 66 da constituição, 

decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei nº 2.732, de 

2008 (nº 330/06 no Senado Federal) que “Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de 

música na educação básica”. 

Ouvido, o Ministério da Educação manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo: 

Art. 2º 

“Art. 2º O art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido 

do seguinte parágrafo único: 

„Art. 62. ..................................................................................................... 

Parágrafo único. O ensino da música será ministrado por professores com formação 

específica na área.‟ 

(NR)” 

Razões do veto 

“No tocante ao parágrafo único do art. 62, é necessário que se tenha muita clareza 

sobre o que significa „formação específica na área”. Vale ressaltar que a música é uma pratica 

e que no Brasil existem diversos profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou 

oficial em música e que são reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam 

impossibilitados de ministrar tal conteúdo na maneira em que este dispositivo está proposto. 
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Adicionalmente, esta exigência vai além da definição de uma diretriz curricular e 

estabelece, sem precedentes, uma formação específica para  a transferência de um conteúdo. 

Nota-se que não há qualquer exigência de formação específica para Matemática, Física, 

Biologia etc. Nem mesmo quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define 

conteúdos mais específicos como os relacionados a diferentes culturas e etnias (art. 26, $ 4º) e 

de língua estrangeira (art. 26, $ 5º), ela estabelece qual seria a formação mínima daqueles que 

passariam a ministrar esses conteúdos.” 

Esses, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o disposto acima 

mencionado do projeto em que causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores 

Membros do Congresso Nacional. 

___________________________________________________________ 

 

Logo, este cenário é a realidade do ensino de música nas escolas públicas de Manaus. 

Neste caso temos dois cenários: 1) há um número pequeno de professores formados nas 

universidades, alguns não exercem a carreira por falta de motivação salarial; 2) a lei não 

define o perfil do profissional que motive o ingresso de mais alunos na universidade e 

consequentemente a sua formação, assim como o salário ser mais adequado para o 

profissional.  E com isso o ensino de música nas escolas públicas da cidade sofre efeitos 

positivos e negativos devido a essa série de problemas. 

 

4.1.3 Conhecimento Musical  

 

De acordo com o gráfico a seguir, vemos que mais de 60% dos professores possuem 

nível Intermediário de conhecimento musical teórico, em seguida 20% responderam ter 

conhecimento avançado e 13% conhecimento básico em teoria musical. 
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Gráfico 3 – Conhecimento Musical Teórico 

 

O gráfico nos mostra mais equilibrado em relação ao anterior, percebemos a 

predominância de professores que possuem conhecimento musical prático avançado, com 

37%, seguido dos que possuem conhecimento intermediário 37% e conhecimento básico em 

prática musical 20%. 
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Gráfico 4 – Conhecimento Musical Prático 

 

Analisando esses dois gráficos, consideramos estes dados satisfatórios, se 

observarmos do seguinte ponto de vista: a maioria dos alunos não possuem conhecimento 

avançado em teoria ou prática musical.  Logo, podemos interpretar que estes professores não 

enfrentam tantos problemas em relação a resolver os questionamentos técnicos (teórico e 

prático) dos alunos, contudo, conforme as aulas vão avançando, os alunos vão ficando mais 

curiosos o que pode levar a um ponto em que o professor não possa responde-los mais, 

causando desestímulo na prática musical. 

 

4.1.4 Aprendizagem musical  

 

Neste próximo gráfico observamos mais detalhadamente o histórico de aprendizagem 

musical do professor: a maioria procede de escolas de música particular, seguido de 

aprendizagem com os familiares e logo depois a escola regular através de projetos de música 

que entra como agente colaborador na formação musical do professor. Sendo que alguns 
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professores aprenderam por mais de um meio de ensino como por exemplo: a família, escola 

de música e professor particular. 
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Gráfico 5 – Aonde Aprendeu Música 

 

Com isso, os professores carregam as mais variadas formas de aprendizagem e carga 

musical, possibilitando assim as mais diversas metodologias utilizadas em sala de aula.  

Pensamos que muitos podem ensinar música da mesma forma que aprenderam e é 

nisso que está o ponto chave, pois se uma pessoa aprendeu música com os familiares, existe a 

possibilidade de ela passar seus conhecimentos de maneira parecida como ela aprendeu; se 

outro professor aprendeu música na escola regular certamente ele terá outro tipo de 

abordagem pedagógica ou metodológica em sua aula, podendo abranger a forma coletiva de 

ensino. 

Não queremos dizer que o professor ensina música exatamente como ele foi 

ensinado, contudo não podemos descartar que muitos professores não passaram por uma 
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Universidade e o modo como aprenderam violão das mais variadas formas também podem 

ensinar violão das mais diferentes maneiras, conforme o processo de ensino que obtiveram. 

Observamos que também a menor fatia do gráfico é de professores que começaram 

ou aperfeiçoaram seus conhecimentos musicais nas Universidades, isso nos leva a crer 

novamente na pouca quantidade de professores que cursam Música. 

 

4.2 Metodologias Utilizadas Em Sala De Aula 

4.2.1 Planejamento de aulas  

 

Sobre o planejamento das aulas todos os professores tem essa prática em comum, 

pois os professores seguem um plano orientado e todos devem fazer e seguir o planejamento 

específico. 
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Gráfico 6 – Planejamento de Aulas 
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Muitos professores tem dificuldades em planejar, alguns tem a prática de 

planejamento por exercitar na academia, os que são autodidatas, outros instrumentistas, que 

foram ensinados no perfil tutorial, ou seja, um ensino individual, tem certa dificuldade, 

comprometendo de certa forma o resultado final dessa prática, como afirma Tourinho (2007)  

 

Uma das particularidades essenciais do ensino coletivo consiste no 

planejamento. Embora exista muita dificuldade para que os estudantes de 

bacharelado, acostumados ao ensino tutorial, planejem suas aulas, no ensino 

coletivo o planejamento é indispensável. A diferença no rendimento e 

resultado entre o estagiário que planeja e o que não o faz é muito grande. 

(TOURINHO, 2007, p. 87) 

 

Observamos que os professores dos projetos fazem seus planos de aula baseado no 

plano de curso disponibilizado aos professores do Projeto Jovem Cidadão e os professores do 

projeto mais Educação planejam junto com o professor da disciplina Artes para fazer 

atividades interdisciplinares. 

 

4.2.2 Uso de outros instrumentos  

 

Mesmo sendo um pouco contraditório, o uso de outros instrumentos no ensino 

coletivo de violão é comum em 80% dos professores, que afirmaram utilizar em sua aula 

instrumentos percussivos, de sopro, melódicos ou harmônicos. 
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Gráfico 7 – Utiliza outros Instrumentos para na aula 

 

Veremos a seguir outro gráfico com a distribuição desses instrumentos onde 

analisaremos a sua utilização em sala de aula. 
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Gráfico 8 – Quais instrumentos utiliza 
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É válido ressaltar que houve professores que responderam usar mais de um tipo de 

instrumento na prática do ensino coletivo de violão, sendo a maioria, mais de 50%, usam 

instrumentos percussivos. 

No questionário  disponibilizamos uma lacuna para que o professor pudesse 

preencher com o nome do instrumento que ele usa no auxílio de sua aula. A seguir, listamos, 

de acordo com sua classificação, cada instrumento descrito. 

 

Percussivos: Atabaque, Pandeiro, Caixa, Surdo, Tantã, Pratos, Meia-lua, Ganzá 

(ovinho), Bumbo, Chocalhos, Bongô e (percussão corporal com palmas, estalos, bater o pé); 

Sopro: Flauta-doce, Trompete, Trombone; 

Melódico: Escaleta, Lira, Xilofone; 

Harmônicos: Piano, Cavaquinho. 

 

Observamos a predominância de instrumentos percussivos usados pelos professores 

na aula de violão. 

Percebemos que a maioria dos instrumentos percussivos estão ligados diretamente a 

base rítmica, sem o objetivo de frases melódicas ou escalas, exceto os instrumentos que são 

feitos com esse propósito como metalofones, xilofones, tímpanos e outros. O que queremos 

dizer é que se há um grande uso de instrumentos percussivos, cremos que possa existir uma 

dificuldade rítmica nos alunos em geral.  

Em seguida vemos o uso de instrumentos de sopro como Flauta, instrumentos 

melódicos como a Escaleta e os instrumentos harmônicos como o Piano. 

Portanto, o uso de todos esses instrumentos em sala de aula para o auxílio coletivo de 

violão pode ter três proposições diferentes: a primeira é na solução de problemas que o aluno 

possa estar encontrando, como dificuldades rítmicas, melódicas, de fraseado, de escalas e 
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outros problemas, aprimorando assim a percepção musical do aluno juntamente com o 

aprendizado do violão; a segunda é a possibilidade do professor trabalhar a música sendo 

executada no violão pelos alunos e o professor acompanhar ou solar usando algum desses 

instrumentos, exemplificando algum ritmo específico ou os timbres desses diferentes 

instrumentos; a terceira é o professor dividir a turma para apresentação ou estudos em aula, 

sendo os melhores tocam o violão e os que tem dificuldades no instrumento fazem 

acompanhamento com os instrumentos, fazendo um grupo musical. 

Desta forma, esta análise pode ser feita em outra pesquisa, pois tem a ver com o 

plano de curso e o projeto pedagógico estabelecido no projeto. 

 

4.2.3 Uso de aparelhos reprodutores de mídias digitais 

 

Com os avanços tecnológicos, é cada vez mais comum o uso de aparelhos eletrônicos 

nas salas de aula sejam eles portáteis ou não. 

Aqui tratamos de aparelhos reprodutores de mídias áudio/visuais, sabendo que esses 

aparelhos auxiliam diretamente o professor e o aluno em sala de aula, ainda mais quando 

tratamos do ensino coletivo de música ou em nosso caso, o ensino coletivo de violão. 
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Gráfico 9 – Usa aparelhos reprodutores de Mídias Digitais 

 

Contudo, vemos que apenas 50% dos professores fazem uso dessas tecnologias em 

sala de aula, o que poderia ser mais usado nas aulas transformando-a mais dinâmica e 

interativa aos alunos, abrindo um leque de possibilidades de  informações e dúvidas que 

poderiam ser respondidas pelo professor. Como citam Ribeiro e Braga (2007). 

 

De fato, existe a necessidade de estreitamento da relação entre o ensino de 

instrumentos musicais e as tecnologias emergentes, e de fomentar as 

discussões acerca da relação do professor de música com a mídia e as 

transformações sociais contemporâneas. (RIBEIRO; BRAGA, 2007, p. 02) 

 

Como na questão anterior, disponibilizamos nos questionários um espaço específico 

para o professor descrever qual aparelho usava em sala de aula, a seguir, listamos todos os 

aparelhos descritos. 

Quais aparelhos utilizam: Toca CD e DVD, Caixa de som, Celular, Notebook, 

Micro-sistem, Projetor e MP3 

Atualmente com a expansão de conteúdos musicais que estão disponíveis na internet 

e em outros meios de comunicação, o professor não fica sem a possibilidade de usar esses 

aparelhos em sala de aula.  
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No entanto, este deve saber relacionar-se com essas tecnologias disponíveis, cabendo 

a ele “dosar” e saber a hora certa de usar ou não esses aparelhos como possibilidade de 

ensino. 

Em virtude disso, o uso desses aparelhos eletrônicos em sala de aula deve sempre 

objetivar o acréscimo de conhecimento ao aluno e professor e nunca de prejudicar ambos ou 

desestabilizar o andamento da aula, seu uso é com objetivo pedagógico. 

 

4.2.4 Disposição física das atividades  

 

Para a disposição física dos alunos em sala de aula devemos levar em conta diversos 

fatores que influenciam nesta prática, as quais são a quantidade de alunos em sala de aula, 

qual o ambiente de aula e se existem instrumentos e outros materiais para que os alunos 

possam usar em utilizar. 

Pensando nisso elaboramos esta questão perguntando se o professor posiciona os 

alunos em circulo, em duplas, em grupos, em forma de master-class, orquestra/naipes, 

solista/plateia e buscamos conhecer quais dessas disposições físicas usam em sala de aula, 

sendo que são disposições físicas, mas que interagem com a metodologia e o repertório a ser 

estudado. 
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Gráfico 10 – Disposição dos alunos em sala 

 

É importante lembrar que alguns professores marcaram mais de uma opção nesta 

questão, mostrando assim que alguns fazem uso de mais de um desses meios de disposição 

dos alunos em classe. 

Posicionar os alunos em círculo e dividi-los em grupos representam respectivamente 

24 e 26% das respostas dos professores. 

A disposição de formar um circulo com os alunos é bem interessante pois nesta 

forma igualamos os alunos uns com os outros de maneira que todos possam se ver e ouvirem-

se, aprendendo tanto por observar o professor quanto os demais colegas de classe. 

Dividir os alunos em grupos também se mostra bastante conveniente, pois essa 

prática possibilita serem trabalhados diversos tipos de atividades em equipe, explorando 

novamente a mutualidade e interação dos colegas de turma, o que é umas das particularidades 

do ensino coletivo. 

Outra disposição em sala que também possibilita a atividade recíproca dos alunos e a 

formação de duplas, esta por sua vez trabalha de forma mais específica com a observação e 
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audição do colega, uma vez que esta dupla possa estar estudando uma peça igual onde os dois 

podem aprender com os acertos e erros que aparecem no decorrer da atividade. 

Devido a isso, foi possível saber que a quantidade de 24% dos professores dividem a 

sala em naipes e 4% realizam master-class com a turma. 

A divisão por orquestra/naipes promove justamente a prática em conjunto o que é de 

extrema importância quando se tratamos de ensinar um instrumento, aguçando assim a 

percepção coletiva de trabalhar em um grupo musical, já o master-class trabalha com a 

possibilidade de um aluno se apresentar perante o professor e os colegas de classe, ao final o 

professor explana sobre as dificuldades do aluno em relação a peça tocada tirando duvidas 

não somente do aluno que a executou, mas dos demais colegas que porventura poderiam ter a 

mesma problemática. 

Vemos então que pelo menos 82%   dos professores trabalham uma maneira que 

possibilite a interação dos alunos, e 18% afirmaram não realizar nenhum tipo de disposição 

dos alunos em sala de aula. 

Ou seja, o professor tem o poder de trabalhar com uma turma dividida em diversas 

maneiras e pode fazer com que os alunos literalmente aprendam uns com outros, como relata 

Tourinho (2007) 

 

O que não é ensino coletivo de violão, a meu entender, se feito de forma 

sistemática e como atividade principal: ensaio de uma peça a várias vozes; 

orquestra de violões; música de câmara (duos, trios, violões e outros 

instrumentos); atendimentos individualizados, como um master-class. O 

paradoxo é que todas estas atividades podem ser partes integrantes das aulas 

de ensino coletivo de violão, mas não constituem sua essência se feitas como 

atividade principal do curso. No ensino coletivo, o professor deve se dirigir 

SEMPRE ao grupo, mesmo quando trabalhando individualmente com um 

estudante. (TOURINHO, 2007, p. 86) 

 

É de suma importância saber que esses professores utilizam dessas estratégias em 

suas turmas, contudo, uma prática não pode ser prioridade e exclusividade nas aulas, ou seja, 
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somente trabalhar em grupos ou em duplas, haja vista que estas atividades fazem parte de um 

conjunto de estratégias do ensino coletivo. 

Tourinho (2007) salienta as estratégias para o ensino coletivo de violão como 

disposição física dos estudantes nas atividades em sala de aula. Com base na autora e nas suas 

pesquisas e com base na informação dos questionários, observamos que a maior parte deste 

modelo também é adotado por alguns professores dos projetos de música das escolas públicas, 

como por exemplo a prática de ensino em grupos, em círculo e divisão por naipes que foram 

as disposições físicas e metodológicas com maior porcentagem. 

Apesar da grande funcionalidade que essas atividades proporcionam, o professor 

deve planejá-las minuciosamente para que elas não tornem-se rotina e passem a ser fatigantes 

aos alunos, lembramos que tanto a divisão por naipes quanto o master-class ou outra 

disposição, estão diretamente ligadas a metodologias de ensino coletivo de violão, por isso o 

professor deve utilizar de todas as formas de estratégias que o ensino coletivo de violão pode 

oferecer. 

 

4.2.5 Avaliações  

 

Aqui discutimos um importante fator do ensino coletivo de instrumentos musicais, as 

avaliações. 

Perguntamos então por quais meios o professor realizara suas avaliações, se escrita, 

prática, oral ou nenhuma delas. 60% responderam realizar avaliações práticas, 19% 

responderam realizar avaliações escritas, 19% responderam realizar avaliações orais e apenas 

2% disseram não fazer alguma avaliação. 
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Veremos então os lados positivos e negativos de cada tipo de avaliação e lembramos 

que alguns professores chegaram a marcar mais de uma opção nesta questão, abrindo a 

possibilidade de certos professores realizarem os três tipos de avaliações. 
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Prática
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Gráfico 11 – Avaliações 

 

A maioria dos professores realizam avaliações práticas, as quais diretamente 

abrangem perfil técnico a ser avaliado pelo professor. Pensamos que a questão do tempo de 

prova poderia ser ou não ser um problema, o que dependeria da quantidade de alunos a cada 

turma formada, contudo podemos levar em conta que essas avaliações poderiam ser com mais 

de um aluno por vez o que aceleraria o andamento da mesma. 

As avaliações práticas abrem espaço para o aluno se preparar para uma eventual 

audição prática, onde o mesmo poderia desde já aprender a lidar com esse tipo de avaliação. 

Sobre as avaliações escritas, estas por sua vez estão ligadas a um perfil teórico o que 

reflete a quantidade de assuntos teóricos que o professor passa em sala de aula, as quais 

poderiam ser aplicadas ao mesmo tempo pelo professor aos alunos, aumentando assim a 

possibilidade de rapidez dessa avaliação. 
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Podemos levar em conta que não somente a prática basta no ensino coletivo de um 

instrumento, os assuntos teóricos também contam com o mesmo peso na hora do ensino da 

música possibilitando um maior nível de conhecimento ao aluno. 

Já as avaliações orais tem perfil teórico e prático, podendo ser ou não acompanhado 

do instrumento violão, contudo elas abrangem mais um perfil de avaliação individual o que 

poderia levar um certo tempo, contudo essa possibilidade de avaliação pode ser menos tensa e 

cansativa para o aluno o onde o professor iria interagir de maneiras diferentes com cada 

aluno. 

Dada essas três possibilidades de avaliações podemos dizer que a reprovação é o 

ultimo objetivo do professor, também devemos levar em conta os alunos que aprendem ou 

assimilam os assuntos práticos ou teóricos mais rapidamente, não são melhores do que os 

outros, e isso não quer dizer que os alunos que demoram mais para aprender são dignos de 

reprovação. 

Por isso é papel do professor sempre atender a todos os alunos tirando suas dúvidas e 

resolvendo seus problemas sem priorizar os “melhores” por assim dizer, o que causaria um 

certo constrangimento do aluno que não assimilou tudo podendo até sentir-se inferiorizado, 

pois a dúvida de um, no ensino coletivo de violão, torna-se a dúvida de todos e um 

aprendizado para todos. 

 

4.3 Estrutura E Organização Da Sala De Aula 

 

4.3.1 Faixa etária dos alunos 

 

Aqui Tourinho (2007) relata sobre o curso coletivo de violão da UFBA, instituição a 

qual a mesma é coordenadora do curso. 
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Procuramos, na medida do possível, agrupar faixas etárias próximas por uma 

questão de gosto musical e velocidade de aprendizagem. (TOURINHO, 

2007, p. 88) 

 

Tomamos como modelo esse referencial e em nossa entrevista perguntamos a faixa 

etária dos alunos os quais dão aulas. Ao analisarmos, catalogamos da menor idade até a maior 

idade marcada e os alunos vão de 03 a 18 anos de idade. 

 

4.3.2 Seleção de nível dos alunos  

 

Vemos que mais de 60% dos professores adotaram essa medida de selecionar os 

alunos por nível, isso é uma estratégia quando pensamos que diversos alunos estão com níveis 

diferentes, podendo haver em sala de aula um desequilíbrio quanto ao nível de conhecimento 

destes. 
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Gráfico 12 – Seleção de nível dos alunos 
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Pensando em minimizar essas diferenças, analisamos quais meios poderíamos 

agrupar turmas selecionando-os de maneira que a turma possa ser bem uniforme em ternos de 

conhecimentos musicais. 

Como citado na questão anterior, a idade é um fator de muita influencia nesse 

nivelamento de turma pois uma turma com alunos de idades muito diferentes e distantes umas 

das outras, pode haver de que esses alunos tenham gostos musicais diferentes, tenham 

diferentes tipos de influencias musicais e até mesmo diferenças culturais por conta da 

diferença de idade, ou seja, uma turma composta de alunos com idades muito desiguais seria 

motivo de mais uma problema a ser resolvido pelo professor, podendo acarretar em mais um 

atraso no aprendizado coletivo. 

Vale resaltar que um grande fator de influencia nessa seleção de alunos é „como é 

feita essa seleção‟, como cita Tourinho (2007) 

 

O problema passa a ser como atender a demanda. Estou me referindo a 

conservatórios públicos, escolas profissionalizantes, ONGs, cursos de 

extensão universitária, onde existem diversas alternativas para fazer algum 

tipo de seleção ou nivelamento, que variam entre: a) testes de percepção 

auditiva combinados ou não com entrevista; b) sorteio de vagas; c) senhas 

para inscrição; d) limites por faixa etária. Tenho visitado instituições que 

adotam estas medidas e percebo que, de forma geral, repetir ritmos e ordenar 

sons não parece ser garantia para selecionar um bom estudante. 

(TOURINHO, 2007, p. 87) 

 

Logo, nem sempre testes de aptidão, provas escritas ou orais, ou meios aleatórios de 

seleção, são garantias de alunos “melhores” ou na desclassificação do aluno para ingresso nas 

aulas, contudo não podemos descartar essas práticas como meios ineficientes de seleção. O 

proposto por Tourinho (2007) é fazer com que o aluno passe por uma entrevista, que pode ser 

em forma de questionário em que o aluno mesmo possa responder, ou uma entrevista feita 

pelo professor diretamente com o aluno que pode ser seguido ou não dos outros meios de 

seleção, esta sim poderia ser uma das formas mais seguras de saber quem são esses futuros 

alunos e assim poder agrupá-los de forma satisfatória. 
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É importantíssimo frisar que nem sempre o professor conta com todas essas 

possibilidades para agrupar ou selecionar uma turma, logo cabe a ele saber por quais meios 

pode selecionar essa turma de modo que ela melhor se adequar a realidade do curso que será 

ministrado. 

 

4.3.3 Média de alunos por sala de aula 

 

Com essa questão, existe uma grande margem em relação a quantidade de alunos por 

sala de aula, e assim constatamos que as turmas variam de 6 alunos até surpreendentes 60 

alunos. Esta quantidade não quer dizer que a escola ou o professor esteja fazendo ensino 

coletivo de violão, salientando novamente que ensino coletivo refere-se a prática 

metodológica em grupo e não somente a quantidade de alunos para esta prática de ensino. 

Podemos questionar: qual a quantidade ideal para o ensino coletivo de violão? Mais 

de 20 alunos compromete o ensino coletivo de violão? Com uma turma numerosa, como o 

professor atende as necessidades individuais e grupais? Este professor tem espaço para tantos 

alunos? E sobre os instrumentos? A escola disponibiliza-os para todos os alunos? Enfim, são 

questões que devemos nos ater quando se trata de educação. 

Como vimos anteriormente, o Projeto Mais Educação em seu informativo sobre o 

projeto estipula que estas classes sejam de no mínimo 25 e no máximo 30 alunos, já o projeto 

Jovem Cidadão não mencionou nada sobre o número máximo ou mínimo de alunos em sala 

de aula. Contudo estaremos disponibilizando em anexos os gráficos com os dados referentes a 

essa questão separadamente segundo cada secretaria. 

Devemos levar em conta que o violão por ser um instrumento de aprendizado 

bastante almejado por grande parte dos jovens e adolescentes, em geral as turmas de violão 
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são em grandes quantidades e em consequência disso o professor enfrenta um desafio em 

como ensinar violão para tantos alunos ao mesmo tempo. 

No entanto, não podemos esquecer dos alunos desistentes que sempre deixam o curso 

pelos mais diversos motivos, e sobre esse assunto em particular estaremos tratando em um 

item específico neste capítulo. 

Vemos novamente a grande importância do professor em sala de aula, o qual, mesmo 

com certas limitações pode fazer muito, para que o pouco que tem em suas mãos possa se 

tornar fruto de um trabalho satisfatório e de bons resultados, não só para ele, como 

principalmente para a comunidade estudantil da escola em que este atua. 

De agora em diante, veremos uma série de situações em que o professor pode 

interferir direta ou indiretamente e de maneira positiva no ensino coletivo de violão, 

independente das diferentes dificuldades que possam comprometer este ensino. 

 

4.3.4 Remanejamento de nível dos alunos no decorrer do curso 

 

 Parecido com a seleção de alunos por nível, esta questão buscou saber se o professor 

remaneja os alunos conforme as aulas vão avançando ou conforme estes vão aperfeiçoando-

se. Buscamos então relacionar essa questão com as palavras de Tourinho (2007) 

 

Com exceção das crianças, que permanecem juntas até o final do ano letivo, 

adolescentes e adultos são remanejados a cada semestre. Muitas vezes 

permanecem com a mesma turma, horário e professor. Mas também mudam 

de horário, pelos mais diversos motivos, ou são reagrupados pelo critério de 

desenvolvimento técnico. (TOURINHO, 2007, p. 89) 

 

Logo, conforme o avanço das aulas o professor pode reagrupar os alunos em classes 

diferentes de açodo com o avanço musical de cada um e não necessariamente o professor 

deverá reprovar os alunos que não absorveram todos os assuntos dados em sala. Devemos 
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sempre lembrar que há alunos que não aprendem no mesmo período de tempo de outros 

alunos, ainda mais quando se tratamos de técnica. 

Por isso o professor não pode privilegiar somente os alunos que aprenderam mais 

rápido e deixar em segundo plano o aluno que não aprendeu no mesmo período de tempo. Por 

isso apresentamos essa possibilidade de remanejamento dos alunos para que sejam 

minimizados esses problemas, e observamos que 60% dos professores entrevistados usam 

dessa estratégia para organizarem suas turmas, como mostra o gráfico a seguir. 

60%

40%

Sim

Não

 
Gráfico 13 – Remaneja os alunos no decorrer do curso 

 

4.3.5 Estrutura física da escola para o ensino de música 

 

Eis uma das maiores dificuldades encontradas pelos professores que lecionam 

música, a estrutura oferecida para que este possa dar aulas. A questão deste item foi: a escola 

tem estrutura para o ensino de música? 
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Gráfico 14 – A Escola tem estrutura para ensino de música? 

 

Analisando o gráfico anterior, observamos que quase 60% dos professores afirmaram 

não terem estrutura para o ensino de música em sua escola, e vale ressaltar que quando 

falamos de estrutura, tratamos de estrutura física, materiais didáticos/pedagógicos, entre 

outras abordagens que fazem parte direta da estrutura que a escola deve oferecer para o 

professor. 

É importante frisar que a estrutura deve ser adequada para que a educação musical na 

escola possa acontecer, pois esta exige algumas particularidades que as demais aulas não 

precisam, como por exemplo o uso de cadeiras sem braço para que o violão seja bem 

posicionado pelo aluno e este esteja posicionado em uma postura adequada, também é 

necessário um ambiente de aula fora do alcance de ruídos altos onde estes possam atrapalhar o 

desempenho dos alunos e da mesma forma, que as aulas de violão não possam atrapalhar 

outras aulas. Sem citar os próprios instrumentos musicais e materiais em que costumamos ter 

em nossas aulas como lousa pautada, pinceis, papeis, instrumentos de apoio, etc. 
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Cremos que tudo isso é de suma importância para o ensino coletivo de violão, pois o 

professor não pode perder o controle da turma de forma que esta seja prejudicada, ainda mais 

quando se tratamos do ensino para crianças, adolescentes e jovens. 

 

4.3.6 Ambiente de aula  

 

O ambiente de aula é o cenário onde o professor atua com seus alunos. O objetivo 

desse local de aula é justamente favorecer o professor e o aluno de modo que todos aprendam, 

sem que este local prejudique o ensino.  

Contudo vemos que 44% dos professores não utilizam a sala de aula para ensinar. 

Esta porcentagem é a soma dos locais onde ensinam violão: pátio da escola, a céu aberto, na 

biblioteca, na sala de informática e outros espaços. 
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Gráfico 15 – Ambiente de aula 
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Isso não quer dizer que uma aula a céu aberto ou no pátio da escola não seja 

proveitosa para os alunos, o que nos preocupa é quando essa aula passa a ser uma rotina 

constante do professor e do aluno, o que pode se tornar  um fator negativo na aula coletiva de 

violão, ou seja, a qualidade de ensino. 

Em contrapartida 56% dos professores responderam possuir salas disponíveis para 

que suas aulas possam acontecer. 

 

4.3.7 Instrumentos/ materiais para as aulas 

 

Quando um professor qualquer, independente do que este esteja ensinando, possui 

ferramentas que facilitem seu trabalho e a aprendizagem do aluno tudo se torna mais acessível 

e de melhor qualidade, visto que nas atividades musicais  essas ferramentas se direcionam a 

serem instrumentos musicais e materiais didáticos. 

Muito se fala sobre as dificuldades que seria ensinar música, como por exemplo o 

que Tourinho (2008 p. 06) comenta “as condições são ruins para todas as disciplinas, e música 

não deve ser pensada como um estorvo, como „mais uma coisa que ficam inventando‟ como 

se expressou uma diretora de escola de Salvador.”  

A autora expõe a realidade de muitas escolas que enfrentam dificuldades com a falta 

de materiais e recursos que auxiliariam nas aulas de diferentes disciplinas. A mesma 

exemplifica esta situação com os professores de Química e Física que carecem de laboratórios 

para suas aulas. No ensino de violão não é diferente, haja vista que o principal instrumento 

para esta prática de aprendizagem é o violão. 

Com isso vimos que 74% dos professores disseram que a escola em que trabalha 

possui instrumentos musicais e materiais necessários para que ocorram as aulas. No entanto 

devemos levar em consideração que mesmo tendo instrumentos disponíveis, pode haver a 
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hipótese desses instrumentos não cobrirem a necessidade de suprimento para todos os alunos, 

haja vista a grande quantidade de alunos em sala de aula, podendo faltar instrumentos para 

alguns. 

 

74%

26%

Sim

Não

 
Gráfico 16 – A escola possui instrumentos? 

 

De acordo com a porcentagem, 26% das escolas não tem instrumento musical (violão), 

isto quer dizer que os próprios alunos e pais providenciam o instrumento para o aluno fazer a 

atividade musical. 

 

4.3.8 Percentual de evasão dos alunos. 

 

Nos demais tipos de aulas ou cursos sempre encontramos aqueles alunos que 

abandonam ou deixam as aulas, isso ocorre por vários motivos, não acontecendo diferente nas 

aulas de violão. 
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Observamos no gráfico a seguir que há uma predominância de evasão dos alunos a 

um nível médio, cerca de 61%.  

 

32%

61%

7%

Baixo

Médio

Alto

 
Gráfico 17 – Desistentes 

 

Estes deixam as aulas por estarem desmotivados, por falta de recursos que ajudam a 

mantê-lo no curso, por desinteresse nas aulas ou por outros motivos que afetam este aluno e 

que o levam a se distanciar das aulas como relata Tourinho (2007). 

 

Embora não se possa garantir a sinceridade de uma resposta por telefone, 

quando indagados, os desistentes alegam motivos como falta de dinheiro, 

mudança de horário no emprego ou demissão. Raramente são feitas queixas 

ao professor, ao curso. Os estudantes por vezes se queixam que o repertório 

não é do agrado, mas fica impossível atender a todos. Estamos investigando 

como conseguir respostas fidedignas, mas a hipótese é de que, como se 

aprende a tocar razoavelmente em um ano de curso, muitos estão satisfeitos 

e prosseguem sozinhos. (TOURINHO, 2007, p. 89-90) 

 

Tourinho (2007) relata que mesmo entrando em contato com os alunos quando 

abandonam as aulas, não se pode ter certeza sobre o motivo da desistência. O que podemos 

considerar é que o professor pode interferir de maneira que os alunos possam mudar de ideia e 

voltar a estudar, contanto que não interfira nas decisões do aluno. 
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Desse modo, cremos que seria possível uma diminuição nesta taxa de desistência 

através dos serviços  da assistente social, da psicopedagoga e outros profissionais que possam 

fazer parte do quadro da escola. 

 

4.4 Vantagens E Desvantagens Do Ensino Coletivo De Violão 

 

Neste capítulo vamos analisar as vantagens e desvantagens do ensino coletivo de 

violão e analisar se está acontecendo ensino coletivo de violão nas escolas públicas com base 

nas pesquisas de Tourinho (2007). 

No questionário, reservamos um local específico para que os professores pudessem 

relatar sobre o que estes consideram ser as vantagens e as desvantagens do Ensino Coletivo de 

Violão. Em seguida elencamos alguns destes relatos, com as mesmas palavras escritas pelos 

professores, onde faremos um paralelo com o que Tourinho (2007) já explicou sobre este 

assunto. 

 

4.4.1 Vantagens 

 

A autora comenta sobre as vantagens do ensino coletivo de violão, que vão desde 

vantagens pedagógicas até vantagens financeiras. 

 

Algumas vantagens pedagógicas são óbvias, como a) o atendimento ao 

maior número de pessoas em menos tempo de trabalho; b) menor desgaste 

para o professor com as aulas iniciais, onde se repete menos as informações 

básicas; c) os estudantes aprendem uns com os outros, por observação mútua 

e autoavaliação intuitiva; d) os parâmetros musicais são adquiridos mais 

rapidamente. Existem também vantagens financeiras, como a diminuição do 

valor da hora-aula. (TOURINHO, 2007, p. 86-87) 
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Em seguida vemos que as vantagens relatadas pelos professores
5
 nos questionários 

são bem parecidas com as que Tourinho (2007) já relatou. 

 

“somente nos aspectos de socialização e de desenvolvimento para tocar em grupo.” 

 

Este professor alega a vantagem de socialização pois alguns alunos podem ter 

dificuldades de relacionamento e essa prática pretende estimular o aluno para que ele se 

entrose mais com a turma, também este professor relatou sobre tocar em grupo, que é 

importantíssima pois os alunos passam a saber relacionar-se na prática de conjunto. 

 

“os alunos observam o progresso uns dos outros”   

 

Outra vantagem relatada na observação dos alunos entre si, o que causa um estímulo 

por parte dos alunos que estão aprendendo, é válido ressaltar que alguns alunos aprendem 

mais rápido do que outros o que pode até mesmo favorecer na aula. 

 

“menos desgaste do professor (horário)”  

 

Há um menor desgaste do professor pois este atende a um número grande de alunos 

por vez, uma vez que no ensino tutorial, o professor tem a oportunidade de ensinar somente 

um aluno de cada vez, o que tornaria cansativo o trabalho do professor. 

 

“as aulas são mais animadas e interativas”  

 

                                                 
5
 É importante salientar que o questionário não foi identificado, por isso as citações não vão  

aparecerão os nomes. 
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Novamente vemos o relato de interação e relacionamento social como vantajoso, 

pois esses valores são insubstituíveis no ensino coletivo. 

 

“um aluno ajuda o outro as vezes na competição saudável e na motivação da turma” 

 

Mais uma vez o professor relata a aprendizagem mútua dos alunos uma vez que 

alguns avançam nos conteúdos primeiro do que os outros e estes provocam um estímulo a 

mais na aprendizagem dos demais. 

 

“abrangência de música na periferia de Manaus” 

 

É importantíssimo ver que alguns alunos de bairros periféricos não tem acesso ao 

ensino de música, com isso estes tem a oportunidade de aprenderem um instrumento no caso 

o Violão e assim aplicarem o seu tempo no estudo deste, o que pode levar esse aluno a um 

possível interesse na carreira musical futuramente. 

 

4.4.2 Desvantagens 

 

Assim como as vantagens influenciam positivamente o ensino coletivo de violão, as 

desvantagens em contrapartida pesam negativamente o que pode dificultar um pouco esta 

prática de ensino como comenta Tourinho (2007). 

 

As desvantagens que aponto se referem à dificuldade de administrar 

diferenças individuais de aprendizagem, inclusive de temperamento e gosto 

musical, disciplina, assiduidade, pontualidade e estudo em casa. O ensino 

coletivo também tem curta duração. No máximo, após dois anos de aulas 

coletivas, para prosseguir nos estudos, aconselha-se a passar para 

atendimento individual ou em duplas e manter uma master-class ou encontro 

mensal. (TOURINHO, 2007, p. 87) 
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“pode ocorrer menos atenção por parte do professor quando há uma turma muito 

grande, e ocorrer a dispersão dos alunos” 

 

Quando um professor possui uma turma muito grande, este pode encontrar 

dificuldades em atrair atenção de todos os alunos o que poderia decorrer em um possível 

afastamento dos alunos da sala de aula. 

 

“comportamento de alguns alunos desinteressados” 

 

Alguns alunos podem por diversos motivos estarem desinteressados das aulas ou 

alguns podem não conseguir acompanhar o ritmo da turma sentem-se desmotivados a 

aprenderem, e estes de uma certa forma podem desviar a atenção dos demais alunos, 

tornando-se desvantajoso para o professor essa prática de ensino se este não recuperar o 

controle da turma. 

 

“por enquanto a falta de estrutura de algumas escolas” 

 

Outra desvantagem presente nesta prática de ensino é a falta de estrutura como 

relatou este professor. Sabemos que para o ensino de violão ocorra, este exige materiais 

específicos que auxiliam o trabalho do professor em sala de aula, se este material é limitado, a 

aula também passa a correr riscos do comprometimento da qualidade do ensino que está 

sendo dado pelo professor. 

 

“a probabilidade de um aluno se desconcentrar é maior” 
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Por eventualmente as turmas de violão serem bastante numerosas em quantidade de 

alunos, há a possibilidade de estes desviarem sua atenção das aulas o que compromete o 

ensino coletivo de violão. 

 

“é dar aula em números altos de alunos porque nem todos aprendem a tocar” 

 

Novamente a grande quantidade de alunos é relatada como uma dificuldade na hora 

do ensino coletivo de violão, este pode ser definitivamente um fator de grande desvantagem 

desta prática de ensino. 

 

“você não pode dar muita atenção aos alunos de forma individual, as vezes há 

distração” 

O professor relata sobre a dificuldade de estar presente de forma individual com os 

alunos, pois há alguns problemas como técnicos ou outras dificuldades que aparentam ter 

mais resultados quando tratados individualmente com os alunos. 

 

“o ensino torna muito superficial, não há assimilação de grande conteúdo” 

 

O que vimos agora a pouco com as palavras de Tourinho (2007) é que o ensino 

coletivo tem curta duração, ou seja, não se pode realmente aprofundar os assuntos dados para 

os alunos em sala de aula, levando em conta as diferenças de cada aluno e a quantidade de 

alunos iniciantes que podem entrar nas aulas quando o curso já está avançado. 

Como vimos desde o início desta pesquisa e baseados nas palavras de Ana Tourinho 

(2007), para que haja o ensino coletivo de um instrumento musical é necessário alguns pré-

requisitos básicos os quais fazem parte desta prática. 
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Como por exemplo o planejamento das aulas, a interação dos alunos uns com os 

outros, o professor deve sempre favorecer o grupo e não somente um aluno e outros aspectos 

importantes para que este modelo de ensino se consolide. 

Mostramos através dos questionários respondidos dados sobre o perfil deste 

professor atuante nas escolas públicas de Manaus e quais métodos e práticas este utiliza em 

sua sala de aula. 

Vimos também uma série de problemas e dificuldades que os professores enfrentam 

para darem suas aulas, contudo vimos também as vantagens que lecionar violão coletivamente 

traz para os alunos e para o professor. 

E baseados nas pesquisas sobre ensino coletivo de Instrumentos Musicais e de 

Violão de Ana Cristina Tourinho fizemos uma análise comparativa dos dados que coletamos a 

partir do que Tourinho afirma como sendo ensino coletivo de violão. 

Portanto, no período decorrente desta pesquisa nas Escolas Públicas de Manaus, não 

podemos nem afirmar e nem negar que há Ensino Coletivo de Violão. Haja vista que o ensino 

coletivo não se restringe somente ao professor e ao grande número de alunos em sala de aula, 

esta prática de ensino vai muito mais além disso, ela requer preparo do professor para que este 

possa utilizar as mais variadas formas metodológicas em sala de aula que abrangem o ensino 

coletivo.  

Esta pesquisa nos mostrou que há muitos cenários da educação musical, em Manaus, 

isto decorrente tanto das esferas das políticas educacionais quanto das normas e leis. Assim 

vamos pontuar as questões para melhor visualizar a análise: 1) a lei não determina qual o 

perfil do profissional, há poucos professores formados em licenciatura em música que atuam 

nos projetos, não tendo a formação pedagógica necessária para a prática musical, devemos 

levar em consideração que existem muitos professores que não são formados mas tem uma 

didática própria; 2)a falta de estrutura para receber os projetos de música na escola: desde 



76 

 

instrumentos ao espaço físico. Observamos, a partir dos questionários, que algumas escolas 

não possuem espaço adequado para o ensino da música, em geral; 3)há uma quantidade 

grande de alunos em uma única turma, mais de 25 alunos para o aprender violão. Sendo que 

quantidade não significa estar fazendo um ensino coletivo, pois o ensino coletivo requer 

estrutura física, preparo pedagógico e principalmente influencia nas metodologias de ensino 

coletivo de violão que tem  a ver com o espaço e com os métodos pedagógicos. 

Quanto a metodologia e a disposição física da sala de aula, podemos observar que a 

maioria realiza as metodologias de ensino coletivo, como em grupo, em círculo e em naipes, 

mas em compensação não tem uma organização pedagógica para realizar todas conforme 

Tourinho(2007). Estas formações que realizam é em decorrência da grande quantidade de 

alunos em cada turma, pois estas metodologias são para trabalhar com todos. 

Sendo que no ensino coletivo também existem práticas metodológicas que atendem o 

individual e, ao mesmo tempo o coletivo, como masterclass e solista/plateia, onde poucos 

utilizam desta prática por conta da própria quantidade existente nas salas de aula. 

Portanto apontamos acertos e falhas, para que não somente possam ser discutidos, 

mas para que possam ser revistos e corrigidos não de maneira instantânea mas gradativamente 

conforme nossa realidade nos permite, pois que o que está em jogo não é somente a 

quantidade de pessoas em que se atende com o ensino coletivo de violão, mas sim a qualidade 

com que este ensino é tratado nos diferentes locais da cidade de Manaus. Haja vista que com 

isso, todos possam lucrar não somente bons resultados mas também experiências e 

aprendizados tanto para professores como principalmente para alunos, que em um futuro 

próximo, poderão até estar lecionado de violão ou outro instrumento e se basearão na 

realidade em que receberam aulas quando alunos. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Vimos diretamente que para que aconteça o ensino coletivo de violão não basta 

apenas termos um professor e vários alunos dentro de um ambiente, em que se possa chamar 

de sala de aula e assim ensinar música ou violão. E necessário vários fatores como a 

colaboração do professor para com todos os alunos, sem privilegiar ou dar mais atenção para 

um aluno. 

É importante também que haja a interatividade dos alunos uns com os outros, 

proporcionando assim um enlace social entre estes, de modo que esses alunos possam 

aprender não somente com o professor mas com os demais colegas de classe. 

Outro fator importante é o planejamento, que se mostra um dos pilares que sustentam 

o ensino coletivo, não só de violão como da música ou de outros instrumentos musicais, pois 

por se trabalhar com o coletivo, não existem turmas iguais, considerando também a 

desigualdade de nivelamento do conhecimento entre os alunos de uma turma. Levando em 

conta esses fatores, o planejamento é indispensável para qualquer professor. 

Outros importantes fatores são a metodologia e recursos didáticos que o professor 

utiliza em classe, somando ainda mais ao ensino coletivo de violão. São essas práticas que 

irão consolidar o trabalho do professor em sala de aula, haja vista que o aluno é o principal 

jurado do trabalho do professor, logo, se o trabalho deste professor for bom, o aluno 

certamente refletirá o bom trabalho deste professor. 

Portanto, o Ensino Coletivo de Violão nas Escolas Públicas de Manaus se mostrou 

bastante diversificado de uma escola para a outra, tanto em questões metodológicas, como 

didáticas, de estrutura física, a falta de professores, de materiais, de recursos, grande 

quantidade de alunos por sala de aula e demais fatores que pesam negativamente na prática do 

ensino coletivo de violão na cidade. 
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Isso nos mostra quão grande a necessidade de um preparo qualificado para 

desenvolver tal trabalho, pois a profissão Professor de Música, é tão importante e necessária 

quanto qualquer outra profissão, que depende também de uma formação específica regada de 

matérias específicas que contribuem para a formação de um professor de música, apto a atuar 

em uma sala de aula. 

Atualmente o cenário da educação musical na cidade de Manaus está prejudicado 

justamente por fatores que já discutimos anteriormente e que pesam na hora de escolher tal 

profissão para seguir carreira profissional, como por exemplo a remuneração, local certo para 

desenvolver seu trabalho, carga horária de trabalho, benefícios,  direitos e demais coisas que 

contam na hora de escolher ser verdadeiramente um professor de música. 

Contudo, não há avanço sem experimentações, investimentos e trabalho o que 

justamente queremos fazer e que também esperamos de nossos poderes públicos responsáveis 

pela Educação, pois cremos que o espaço da Música na Educação Básica pode ser cada vez 

mais preenchido de maneira correta, tanto pelos conteúdos abordados em sala de aula quanto 

pelo professor que executa este tão belo trabalho que é de interesse de muitos alunos, contanto 

que haja pessoal não só interessado pelo trabalho, mais também qualificados para tal 

profissão. 
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6. ANÉXOS

 

Carta de autorização SEC/SEDUC para aplicação de questionários aos professores. 
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Carta de autorização SEMED para aplicação de questionários aos professores. 
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Ofício de requerimento do termo de compromisso. 
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Termo de compromisso para divulgação dos resultados da pesquisa à SEMED. 
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Declaração de palestra com professores do projeto Jovem Cidadão - SEC/SEDUC. 



86 

 

 

Declaração de palestra com professores do projeto Jovem Cidadão - SEC/SEDUC. 
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Questionário aplicado aos professores. Página 1. 
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Questionário aplicado aos professores. Página 2. 
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Gráficos SEC/SEDUC – Projeto Jovem Cidadão 

Média de Idade do Professor 

Idade mínima, 17 anos. Idade máxima, 39 anos. 

 

 
Gráfico 1 – Formação Acadêmica 

 
Gráfico 2 – Superior Incompleto em Música 
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Gráfico 3 – Conhecimento Musical Teórico 

 

 

 

 
Gráfico 4 – Conhecimento Musical Prático 
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Gráfico 5 – Aonde Aprendeu Música 

 

 

 

 
Gráfico 6 – Planejamento de Aulas 
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Gráfico 7 – Utiliza outros Instrumentos na Aula 

 

 

 

 
Gráfico 8 – Quais Instrumentos Utiliza 



93 

 

 
Gráfico 9 – Usa aparelhos reprodutores de Mídias Digitais 

 

 

 

25%

2%

26%

5%

30%

12%

Posiciona-os em círculo

Duplas

Grupos

Master-class

Divisão por naipes

Nenhum

 
Gráfico 10 – Disposição dos alunos em sala 
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Gráfico 11 – Avaliações 

 

Faixa etária dos alunos 

Idade mínima, 11 anos. Idade máxima, 18 anos. 

 

 
Gráfico 12 – Seleciona os alunos por Nível 
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Quantidade de alunos em sala de aula 

Mínimo, 6 alunos. Máximo, 60 alunos. 
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Gráfico 13 – Remaneja os alunos no decorrer do curso 

 

 

28%

68%

4%

Sim

Não

Não respondeu

 
Gráfico 14 – A Escola tem estrutura para ensino de música? 
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Gráfico 15 – Ambiente de aula 

 

 

 

 
Gráfico 16 – A escola possui instrumentos? 
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Gráfico 17 - Desistentes 
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Gráficos SEMED – Projeto Mais Educação 

Média de Idade do Professor 

Idade mínima, 23 anos. Idade máxima, 46 anos. 

 

 
Gráfico 1 – Formação Acadêmica 

 
Gráfico 2 – Superior Incompleto em Música 
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Gráfico 3 – Conhecimento Musical Teórico 

 

 

 

 
Gráfico 4 – Conhecimento Musical Prático 
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Gráfico 5 – Aonde Aprendeu Música 

 

 

 

 
Gráfico 6 – Planejamento de Aulas 
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Gráfico 7 – Utiliza outros Instrumentos na Aula 

 

 

 

 
Gráfico 8 – Quais Instrumentos Utiliza 
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Gráfico 9 – Usa aparelhos reprodutores de Mídias Digitais 

 

 

28%

18%

27%

0%

0%

27%
Posiciona-os em círculo

Duplas

Grupos

Master-class

Divisão por naipes

Nenhum

 
Gráfico 10 – Disposição dos alunos em sala 
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Gráfico 11 – Avaliações 

 

Faixa etária dos alunos 

Idade mínima, 03 anos. Idade máxima, 13 anos. 

 

 
Gráfico 12 – Seleciona os alunos por Nível 
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Quantidade de alunos em sala de aula 

Mínimo, 10 alunos. Máximo, 25 alunos. 

 

 
Gráfico 13 – Remaneja os alunos no decorrer do curso 

 

 
Gráfico 14 – A Escola tem estrutura para ensino de música? 
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Gráfico 15 – Ambiente de aula 

 

 

 

 

 
Gráfico 16 – A escola possui instrumentos? 
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Gráfico 17 - Desistentes 
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04 Análise de dados 

   

x x 

   

x x 

  

05 

Consolidação dos 

resultados   

x 

 

x 

    

x x 

 

06 

Elaboração do relatório 

parcial 

     x       

07 

Elaboração do Resumo e 

Relatório Final 

          x x 

08 

Preparação da 

Apresentação Final para o 

Congresso 

           x 

 

           Atividades realizadas. 


