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Resumo: Abordar participação ativa por parte do estudante no processo educativo não é 
novidade nas discussões teóricas da Educação. Porém, não é muito difícil em encontrar, 
em pleno século XXI, práticas reducionistas nas quais os estudantes são considerados 
meros receptáculos do saber.  Quando falamos em Educação Musical, percebemos que 
a prática pedagógica reducionista ainda permeia boa parte das instituições educacionais.   
O presente trabalho busca compreender as contribuições da criação musical, mais 
especificamente da improvisação, para a iniciação coletiva ativa à música. Este artigo 
utiliza algumas reflexões e dados da pesquisa de mestrado em Educação concluída em 
2012 pelo presente autor, mas buscando dar um novo olhar aos dados coletados.  Por 
atender melhor às nossas necessidades de identificar e analisar na fala dos estudantes 
que participaram da pesquisa as contribuições das atividades de criação musical coletiva, 
adotamos  como referencial teórico a Teoria da Relação com o Saber, do sociólogo 
francês Bernard Charlot, utilizando as categorias de “atividade”, “mobilização”, “sentido”, 
“dimensão epistêmica”  e “dimensão identitária”. Metodologicamente realizamos uma 
pesquisa qualitativa do tipo pesquisa-ação. O universo da pesquisa foi um projeto de 
Extensão Universitária chamado Oficina de Violão, aberto à comunidade. Dentre os 
principais resultados da pesquisa apontamos a relevância da improvisação no 
desenvolvimento do discurso musical do estudante ao estabelecer novos sentidos às 
relações com o saber musical de maneira criativa, além de mobilizar os estudantes para 
novas aprendizagens, individuais e em grupo.  
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INTRODUÇÃO 
 

Abordar participação ativa por parte do estudante no processo educativo não é 

novidade nas discussões teóricas da Educação. Porém, não é muito difícil em encontrar, 

em pleno século XXI, práticas reducionistas nas quais os estudantes são considerados 

meros receptáculos do saber.  Quando falamos em Educação Musical, percebemos que 

a prática pedagógica reducionista ainda permeia boa parte das instituições educacionais. 

O presente trabalho motiva-se  na vontade de contribuir para uma Educação 

Musical mais dinâmica e “ativa”, em que o educando já se expresse musicalmente desde 

a primeira aula. Assim, nos interessamos em pesquisar como as atividades de criação 

musical contribuem nesse processo.  

 Relatamos aqui brevemente os processos e os achados de parte de uma 

pesquisa de mestrado. A pesquisa de campo foi realizada em um curso de Extensão 

Universitária, contando com o auxílio de um estudante da graduação em Música 

(licenciatura).  
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Esse tipo de pesquisa justifica-se pela urgência em se reinventar a educação no 

contexto da contemporaneidade, em que a quantidade muitas vezes sobrepõe a 

qualidade e em que as relações com o saber tendem a ser cada vez mais superficiais e;  

seguindo o movimento dos que entendem a Educação Musical como um componente 

essencial na formação do ser humano e, portanto, precisa estar presente no currículo 

desde a escola básica e exercida com qualidade.  

 Escolhermos ter uma maior atenção para a aprendizagem buscando constatar, 

através das falas dos sujeitos, quais as contribuições que as atividades de criação 

musical, mais especificamente de improvisação, modificariam qualitativamente a relação 

com o saber estabelecidos pelos estudantes. Para isso, utilizamos a Teoria da Relação 

com o Saber.  

 
REFERENCIAL TEÓRICO 
 
O conceito de saber e a relação com o saber: aprender é preciso 

Bernard Charlot, professor de Ciências da Educação da Universidade Paris VIII 

(Saint-Denis) analisa o fenômeno chamado “fracasso escolar”. Ao criticar a Sociologia da 

Reprodução – que explica o fracasso escolar através da origem social – Charlot afirma 

que, para uma melhor compreensão dos sujeitos em situação de fracasso escolar, as 

posições sociais ocupadas não são suficientes para se compreender o bom ou o mau 

rendimento do estudante, mas é preciso compreender o fracasso escolar através da 

análise das relações com o saber que os sujeitos constroem com o saber no espaço 

escolar. “A maneira como os sujeitos aprendem pode ser vista como uma expressão 

dessa relação, pois aprender não tem sempre o mesmo sentido para todos os 

envolvidos.” (ESPÍNOLA apud DIEB, 2008, p.77) Dessa forma, analisar a relação com o 

saber, segundo Charlot, é realizar uma leitura positiva da realidade. Charlot esclarece 

que:  

A leitura positiva é antes de tudo uma postura epistemológica e 
metodológica. (...) uma leitura positiva se pergunta “o que está 
ocorrendo”, qual a atividade implementada pelo aluno, qual o sentido da 
situação para ele, qual o tipo das relações mantidas com os outros, etc. 
(CHARLOT, 2000, p.30) 

  

Para um pesquisador que busca uma leitura positiva um maior número de 

possibilidades podem ser percebidas no caminho de se compreender a realidade escolar 

e o panorama educativo como um todo. Charlot também acrescenta que o sujeito não é 

apenas produto das relações sociais, mas também é individual e, portanto, faz-se 

necessário considerar as singularidades desse sujeito no processo educativo.  

 



A sociologia deve estudar o sujeito como um conjunto de relações e 
processos. O sujeito é um ser singular, dotado de um psiquismo regido 
por uma lógica específica, mas também é um indivíduo que ocupa uma 
posição na sociedade e que está inserido em relações sociais. 
(CHARLOT, 2000, p.45) 

 

Logo, para melhor se entender as relações de ensino-aprendizagem no espaço 

escolar, o entendimento do sujeito como imerso no campo social não basta para elucidar 

as nuances e peculiaridades que se ocultam – ao menos em um primeiro momento – no 

processo educativo. Precisamos compreender que este sujeito social é também individual 

e que, por suas características próprias e leitura ímpar da realidade em que vive, 

resignifica o mundo, os outros e ele mesmo.  

Aprender é uma condição básica para a sobrevivência do ser humano. 

Biologicamente, o ser humano percorre um caminho muito maior entre a infância e a fase 

adulta em comparação a outros animais e, nesse caminho, necessita aprender várias 

coisas para conseguir realizar este percurso. A notável diferenciação operada na espécie 

humana em comparação aos outros animais acaba também por designar formas mais 

complexas de interação e modificação do ambiente em que o ser humano está inserido. 

Charlot afirma que “nascer significa ver-se submetido à obrigação de 

aprender.”(CHARLOT, 2000, p.53) Charlot descreve três processos particulares de 

desenvolvimento humano: hominização, singularização e socialização.  

O ser humano passa por um processo de hominização, ou seja, tornar-se 

homem da espécie, reconhecer-se como pertencente a um grupo que difere 

sensivelmente de outros animais. Há semelhanças entre os membros da espécie humana 

que permitem o reconhecimento de outro ser humano ao redor do mundo, independente 

do ambiente, língua ou outras diferenças como peso, tamanho, pigmentação da pele, 

vestimentas, adereços.  

O ser humano também se configura como um ser singular, exemplar único da 

espécie com suas especificidades e individualidades. A esse processo Charlot chama de 

singularização. Apesar de reconhecermos outros seres humanos como pertencentes à 

espécie humana, entendemos que estes são únicos, assim como também o somos. 

Desenvolvemos uma relação de autoconhecimento, de reconhecimento das vontades e 

desejos individuais, enfim, nos construímos como seres singulares.  

Este mesmo ser humano, ao nascer, já possui uma estrutura social, uma 

comunidade que o recebe e forma, compartilham um conjunto de valores e crenças, esse 

processo de incorporação do homem em sociedade Charlot define como socialização. 

Dessa maneira, não apenas nos construímos como seres singulares, mas também 

somos construídos pelas relações sociais. Necessariamente nos desenvolvemos 

coletivamente. A própria condição da espécie humana, por não desenvolver seu cérebro 



completamente quando no útero materno, possui uma infância mais longa do que os 

outros animais. Essa configuração biológica da espécie humana exige os cuidados de um 

grupo para com o ser em formação física e psicológica, de um entendimento de que é 

preciso proteger o indivíduo durante a infância para que este consiga completar seu 

desenvolvimento: a fase adulta. O processo de socialização é fundamental para a 

perpetuação da espécie humana e um dos seus principais instrumentos é a educação.  

Destacamos ainda que tais processos ocorrem simultaneamente e a separação 

adotada por Charlot justifica-se apenas por facilitar a compreensão. “Nascer, aprender, é 

entrar em um conjunto de relações e processos que constituem um sistema de sentido, 

onde se diz quem eu sou, quem é o mundo, quem são os outros” (CHARLOT, 2000, p. 

53). Nesse sentido, no esforço de tentar compreender a relação com o saber 

estabelecida pelos sujeitos, partimos do pressuposto de que essa relação sempre será 

uma relação de sentido com o mundo, com o outro e consigo próprio, simultaneamente.  

Pelo que até aqui foi apresentado é possível compreender que na perspectiva 

apontada por Charlot a educação consiste em um movimento longo e complexo de 

construção do ser humano, de formação do sujeito. Dentro deste processo, três conceitos 

fazem-se fundamentais para se compreender de modo positivo a relação do sujeito com 

o saber: mobilização, atividade e sentido. (CHARLOT, 2000) 

Mobilização, como o próprio nome já sugere, refere-se a movimentar recursos 

para realizar algo, dispor-se a, motivar-se 1 a executar uma atividade. Tal atividade 

consistiria em fazer com que as informações se transmutassem em saber através da 

experiência, e essa atividade seria constituída por ações. Logo, para que o aprendizado 

se estabeleça, o processo precisa possuir significado, ou seja, para o sujeito que se 

mobiliza e realiza uma atividade, para que se chegue a um aprendizado é necessário que 

este tenha, para o sujeito, sentido, valor: “Para haver atividade, a criança deve mobilizar-

se. Para que se mobilize, a situação deve apresentar um significado para ela.” 

(CHARLOT, 2000, p. 54) 

Dentre as diversas definições possíveis sugeridas por Charlot para se abordar a 

relação com o saber, utilizaremos a de que a relação com o saber é um conjunto de 

relações “de sentido, portanto, de valor entre um indivíduo (ou um grupo) e os processos 

ou produtos do saber” (CHARLOT, 2000, p.80). Assim, observaremos qual o sentido 

atribuído pelos sujeitos à utilização da improvisação em um processo coletivo de 

iniciação musical ao violão. Estudar a relação com o saber é estudar o significado 

                                                        
1
 Em nosso trabalho diferenciamos mobilização de motivação. Mobilização emerge do sujeito, 

enquanto a motivação é uma reação a um estímulo do ambiente. Para nós, mobilização melhor 
caracteriza o sujeito como protagonista do seu aprendizado.  



atribuído pelo sujeito ao saber, e saber é relação.  Convém fazer uma diferenciação entre 

“relação com o saber” e “relação de saber”: 

Não há saber que não esteja inscrito em relações de saber. O saber é 
construído em uma história coletiva que é a da mente humana e das 
atividades do homem e está submetido a processos coletivos de 
validação, capitalização e transmissão. (…) as relações de saber são, 
mais amplamente, relações sociais. (CHARLOT, 2000, p.63) 

 

A relação de saber é, por exemplo, a posição do professor frente ao aluno, ou de 

um mestre de cultura frente a comunidade, de um músico mais experiente em um 

conjunto musical etc. É importante compreender que a relação com o saber vai além da 

relação de saber nos múltiplos contextos: seja no grupo de maracatu, na orquestra, na 

sala de aula.  Estudar a relação com o saber é discutir e buscar compreender o que está 

acontecendo com relação à aprendizagem e quais as potencialidades e perspectivas 

para uma melhoria do processo educativo. 

Entendemos como de extrema relevância, não apenas para a nossa pesquisa, 

saber quais os sentidos atribuídos pelos estudantes ao saber musical, ou melhor, 

entender na relação com o saber: qual o sentido atribuído, qual é a atividade 

desenvolvida, o que mobiliza os estudantes para realizar a atividade. Dessa forma, 

poderemos entender melhor os recorrentes desencontros entre professores e estudantes 

no processo educativo.  

 

A dimensão epistêmica da relação com o saber 

Podemos considerar a relação com o saber estabelecida pelo sujeito com uma 

atividade, um processo em andamento. A relação com o saber como uma atividade é 

chamada por Charlot de Relação Epistêmica com o saber. Dessa forma, Charlot 

descreve três processos epistêmicos principais: 

• objetivação-denominação: é o processo de apropriação de um saber objetivado, 

ou seja, um saber que possa ser condensado/sintetizado em algum tipo de suporte físico 

como o livro, uma escultura, uma partitura. Logo, pode ter como produto um saber-objeto.  

• imbricação do Eu na situação: é o processo de passar do “não domínio” para o 

“domínio” de uma atividade engajada no mundo, ou seja, passar a dominar uma atividade 

ou apropriar-se do uso de um objeto. Correr, escovar os dentes, dirigir são alguns 

exemplos. Não tem como produto um saber-objeto.  

• distanciação-regulação: é o processo de passar do “não domínio” para o 

“domínio” de relações interpessoais e relacionar-se com o “Eu” em dispositivos 

relacionais consigo próprio e com os outros. Compreender a reação das pessoas, saber 

como agir em determinadas situações em sociedade, a forma como se relaciona com as 



pessoas e como percebe o “Eu” em relação aos outros e o mundo. Não tem como 

produto um saber-objeto.  

 

A dimensão identitária da relação com o saber  

As relações que os sujeitos estabelecem com o saber também comportam a 

dimensão de identidade. Charlot afirma que “aprender faz sentido por referencia à história 

do sujeito, às suas expectativas, às suas referências, à sua concepção da vida, às suas 

relações com os outros, à imagem que tem de si e à que quer dar de si aos outros.” 

(CHARLOT, 2000, p.72) Assim, a relação com o saber estabelece um diálogo intenso 

com os sentimentos e expectativas constituintes da dimensão identitária do estudante.  

 

A dimensão social da relação com o saber 

Entender a dimensão social da relação com o saber é explicitar que toda relação 

com o saber diz respeito a ação do sujeito com o mundo, com os outros, inevitavelmente. 

“A relação com o saber não deixa de ser uma relação social, embora sendo de um 

sujeito.” (CHARLOT, 2000, p.73) Essa dimensão social perpassa as dimensões 

epistêmica e identitária, e não simplesmente a elas se soma. A dimensão social 

necessariamente perpassa as dimensões epistêmica e identitária com o saber.  

 
PERCURSOS METODOLÓGICOS 
 

Consideramos que a pesquisa de cunho qualitativo estava mais adequada ao 

propósito da nossa investigação uma vez que pretendemos atuar em um âmbito 

específico atentando para a qualidade das relações de aprendizado, e não para a 

quantidade de conteúdos memorizados. Lakatos e Marconi esclarecem que a 

metodologia qualitativa “preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, 

descrevendo a complexidade do comportamento humano.” (LAKATOS e MARCONI, 

2011, p.269)  

Dessa maneira, a qualidade do processo é colocada em análise. As atividades 

de criação musical remetem a uma participação de caráter ativo, uma coautoria do 

trabalho entre sujeitos da pesquisa e o pesquisador. Essa característica participativa nos 

levou a cogitar a modalidade de pesquisa participante como modalidade investigativa. 

Entendemos a pesquisa-ação como um tipo de pesquisa participante que atende de 

maneira mais adequada aos objetivos da presente investigação 

 

A Pesquisa-ação 

Jean Dubost caracteriza a pesquisa-ação como uma: 



ação deliberada visando a uma mudança no mundo real, engajada numa 
escala restrita, englobada por um projeto mais geral e submetendo-se a 
certas disciplinas para obter efeitos de conhecimento ou de sentido. 
(DUBOST apud BARBIER, 2007, p.36) 

 

Bogdan e Biklen apontam na mesma direção que Barbier ao afirmarem esse 

caráter de captação de informação de maneira sistemática visando a promoção de 

mudanças. (BOGDAN E BIKLEN,1994, p.292) 

A pesquisa-ação favorece a promoção de trocas significativas entre pesquisador 

e sujeitos e pode favorecer uma percepção mais ampliada da construção do 

conhecimento em contextos coletivos de aprendizagem musical. Consideramos a 

pesquisa-ação como um tipo de pesquisa participante apesar de que, para alguns 

autores, a pesquisa-ação possa ser designada como equivalente à pesquisa participante. 

Michel Thiollent esclarece que a pesquisa-ação, “além da participação, supõe uma forma 

de ação planejada de caráter social, educacional, técnico ou outro, que nem sempre se 

encontra em propostas de pesquisa participante.” (THIOLLENT, 2011, p.13-14) Podemos 

citar como exemplo a observação participante que caracteriza-se como um tipo de 

pesquisa participante mas não possui um plano de ação de caráter social, educacional, 

técnico ou outro.  

Para Peruzzo, a pesquisa-ação possui a particularidade de que os sujeitos da 

pesquisa participam ativamente  “na formulação do problema e dos objetivos, ajudam no 

levantamento dos dados e se envolvem na discussão dos resultados.” (PERUZZO, 2006, 

p.138) René Barbier reafirma esse caráter de co-autoria dos sujeitos da pesquisa ao 

ressaltar que “na pesquisa-ação, a interpretação e análise [dos dados] são o produto de 

discussões de grupo.” (BARBIER, 2007, p.55)  Michel Thiollent já pondera que há níveis 

diferentes de participação dos sujeitos e do pesquisador em relação a pesquisa. Os 

sujeitos participam sim, ativamente, mas não necessariamente elaborando ao mesmo 

nível do pesquisador a problemática, os conceitos e a análise dos dados. (THILLENT, 

2011, p.8) 

Alguns autores entendem que, para além da produção de novos conhecimentos, 

a pesquisa-ação também objetiva a “mudança social” ou “transformação social”, em uma 

acepção militante do termo. (DIONNE, 2007; BARBIER, 2007; PERUZZO, 2006). 

Thiollent manifesta-se afirmando que “há uma confusão frequente entre ‘categorias 

estruturais’ (sistemas sociais, classes etc.) e categorias relativas a situações 

particulares.” (THIOLLENT, 2011, p.49). Para melhorar a compreensão e o entendimento 

do alcance das transformações pretendidas por nossa pesquisa, esclarecemos que a 

mesma visa compreender as possíveis resignificações das relações com o saber musical 

dos estudantes que se iniciam musicalmente ao instrumento através de uma prática 



criativa e dinâmica, a improvisação, buscando  entender como, a partir do relato dos 

próprios sujeitos, as atividades de improvisação contribuem ou modificam as relações 

dos sujeitos com o saber musical em contextos coletivos de aprendizagem de música. 

 

Escolha do Universo da pesquisa 

Em nossa investigação buscamos observar o significado atribuído à 

improvisação musical como estratégia pedagógica dentro de um projeto de extensão 

universitária do curso de Música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral. 

Tal projeto de extensão, intitulado Oficina de Violão, ocorreu durante o segundo semestre 

letivo do ano de 2011, constando de 26 encontros, totalizando 52 horas. Em parceria com 

o Curso de Música, a Escola de Música Maestro José Wilson Brasil cedeu seu espaço 

para que lá ocorressem os encontros da Oficina de Violão.  

Para a seleção dos sujeitos da pesquisa não se fixou faixa etária ou nível de 

escolaridade. Os critérios de seleção foram: ser iniciante no violão e possuir o 

instrumento. Os próprios sujeitos é que determinavam o que era ser “iniciante” ao violão, 

logo tivemos alguns integrantes que não sabiam como segurar o instrumento e outros 

que já conseguiam executar alguns acordes simples. Acreditamos que a diversidade dos 

perfis dos sujeitos enriqueceu as percepções do grupo frente ao objeto estudado. De 

maneira geral, integraram o grupo estudantes (ensino fundamental, médio e 

universitário), professores (atuando no ensino fundamental e na escola especializada de 

música) e profissionais autônomos com idades que variam entre 10 e 55 anos.  

Tentamos fugir da acepção da aula tradicional expositiva desde a utilização da 

denominação das reuniões semanais. Escolhemos chamar tais reuniões de encontros 

para realçar o sentido de coletividade e ressaltar o caráter colaborativo da proposta. 

Estes encontros foram coordenados pelo professor, com o objetivo de formar um 

repertório musical construído coletivamente, desenvolver habilidades e a musicalidade 

dos envolvidos.  

 

Procedimentos e instrumentos de coleta de dados 

Sendo uma modalidade de pesquisa participante, a pesquisa-ação, o 

pesquisador atuou como professor durante todo o processo de pesquisa, contando com a 

colaboração de um monitor, estudante do curso de Música. 

Apresentaremos a seguir os momentos nos quais dividimos os encontros. Foram 

divididos em três momentos: 

 • primeiro momento: foi a etapa em que ocorreu o aprendizado de um 

repertório para violão em grupo – sendo boa parte das músicas compostas pelo 

pesquisador especialmente para o grupo da pesquisa. A metodologia de aprendizagem 



do repertório, nesta etapa, utilizou-se principalmente da memorização das vozes dos 

arranjos e composições musicais. A escolha do procedimento deveu-se à sua 

possibilidade de melhor abarcar a diversidade de níveis de desenvolvimento e 

velocidades de aprendizado dos sujeitos, além de proporcionar, desde a primeira aula, 

que tivéssemos uma música completa para iniciar a formação de um repertório coletivo, o 

que fortaleceu a autoestima do grupo e proporcionou aos estudantes o prazer em fazer 

música. 

Neste primeiro momento o maior objetivo é a realização musical em grupo, 

principalmente a partir do aprendizado de um repertório escrito para grupo de violões 

(Apêndice 5). As vozes eram ensinadas “de ouvido”, com os estudantes apenas ouvindo 

três vezes, cantando a melodia e/ou ritmo e passando a executar no instrumento. Esse 

processo de escuta atenta e posterior tentativa de execução ao instrumento otimiza o 

processo, uma vez que o estudante tenta fazer ao instrumento o que já foi apreendido 

musicalmente. Em seguida executávamos as vozes em combinação (primeira e segunda, 

primeira e terceira, baixo e melodia etc) e só então executávamos o trecho/música 

inteiro/a com o grupo todo. Assim, o grupo aprendia e dominava a música, mesmo que 

eventualmente ocorresse algum pequeno erro de execução. Este não era suficiente para 

impossibilitar o término da peça, uma vez que o estudante, conhecendo a música e a 

relação de sua voz com a dos colegas, conseguia acompanhar até o fim da música.   

• segundo momento: Após a internalização pelo grupo de alguns conceitos-

chave e uma certa desenvoltura com o instrumento, de maneira que os sujeitos 

pudessem realizar passagens musicais mais complexas com conforto, propusemos a 

atividade de improvisação musical. Utilizando como material básico os conceitos e 

elementos apreendidos no primeiro momento, principalmente através da apreciação e da 

performance os sujeitos angariaram bagagem suficiente para a atividade de 

composição. A esse momento chamamos de Roda de Improvisação. 

• terceiro momento: esta etapa consistiu na discussão coletiva acerca do que 

foi construído durante a atividade de improvisação pelo grupo. Questões objetivas (como 

notas utilizadas, técnicas, posicionamento das mãos) e subjetivas (significados, 

sentimentos, percepções) foram abordadas neste terceiro momento. Este foi um dos 

principais momentos de coleta de dados para a pesquisa, uma vez que na discussão 

coletiva os estudantes conversavam sobre a própria improvisação, a improvisação dos 

colegas (especificamente) e o papel/contribuição da improvisação no grupo e para o 

aprendizado pessoal.  

A metodologia de execução do repertório para grupo de violões, dividido por 

vozes e, muitas vezes, composto de peças inéditas direcionadas para o grupo, teve o 

objetivo de desenvolver, além do aspecto técnico-mecânico, habilidades e competências 



musicais desde os primeiros trabalhos com o grupo, principalmente através da 

apreciação. A partir dessa “audição compreendida” aliada a execução das peças, os 

estudantes conseguiam, progressivamente, dar um sentido musical ao que era executado 

ao mesmo tempo em que trabalhavam questões técnicas específicas que eram exigidas 

pela respectiva voz2 do estudante.  

Vamos exemplificar com um caso: O estudante não conseguiu realizar o 

dedilhado ao instrumento e achou que havia esquecido a música.  Quando verificamos a 

afinação, percebemos que o instrumento estava desafinado. Ao devolver o instrumento 

afinado, o estudante “lembrou” e conseguiu executar a música. O que aconteceu foi que 

o estudante tinha como referencia principal a compreensão musical alcançada com a 

apreciação e não apenas a visualização da escala do instrumento e a sequência de 

utilização dos dedos por ele memorizada: ele estava efetivamente ouvindo, e isto 

consideramos como imprescindível em um trabalho de musicalização, independente da 

idade do aprendente.  

Utilizamos como instrumentos de coleta de dados a gravação em vídeo dos 

encontros, questionário, diário de campo e entrevistas individuais.  

As gravações em vídeo buscaram documentar o que por outro meio seria 

praticamente inviável: a improvisação musical. A escrita musical formal, além de não ser 

o foco de nosso trabalho, não seria capaz de captar as nuances e estados de espírito nas 

Rodas de Improvisação. As gravações em vídeo também documentaram as Discussões 

Coletivas, momento em que os estudantes conversavam sobre a Roda de Improvisação. 

Os questionários, aplicados logo nos primeiros encontros, objetivaram conhecer o perfil 

dos estudantes, o que os mobilizou a participar da extensão universitária e quais as 

noções de improvisação e composição musicais que os sujeitos possuíam no início do 

processo. O diário de campo serviu como suporte aos outros instrumentos de coleta, 

contextualizando determinadas situações cotidianas e registrando as percepções do 

pesquisador. As entrevistas individuais visaram verificar qual o nível de mudança das 

percepções em relação ao início do processo e como os sujeitos percebiam – qual o 

significado atribuído – a utilização da improvisação na iniciação musical coletiva ao 

violão. 

No total, tivemos 26 encontros e 18 rodas de improvisação. Foram 11 

questionários respondidos e 7 sujeitos entrevistados.  Para preservar a identidade dos 

participantes, utilizaremos em suas falas nomes fictícios, juntamente com a idade do 

sujeito e a data em que o dado foi coletado. Exemplo: Raul, 23; 12/03/11. 

 

                                                        
2 Voz: em um arranjo, pode significar uma parte, uma linha musical específica a ser executada pelo músico 

ao instrumento ou cantando. 



DISCUSSÃO DOS DADOS COLETADOS  

 Para a análise dos dados coletados (falas dos sujeitos documentadas em 

questionários, entrevistas e gravações dos encontros) utilizaremos as categorias de 

“dimensão epistêmica” e “dimensão identitária”. Este artigo apresentará apenas alguns 

pontos discutidos dentro do universo maior desta pesquisa.  

 Ao interessarem-se em participar da Oficina de Violão, os estudantes possuíam 

algumas expectativa, anseios. Estes não poderiam ser desconsiderados  para nossa 

análise, já que estas expectativas influenciavam e faziam parte das relações com o saber 

musical que seriam empreendidas no decorrer da Oficina. Quando questionados sobre 

estas expectativas, uma estudante respondeu: 

Eu havia tentado três vezes antes sem sucesso nenhum. E eu achei que 
seria igual às aulas que eu havia começado, aquela coisa teórica e que 
depois ia poder pegar no violão (...) achei que seria mais teórica do que 
prática. Não seria como foi... 
Foi bem diferente do que eu pensei. Foi mais prática, eu tive um maior 
contato com o violão e o mínimo de contato possível com a parte teórica. 
Achei bem interessante porque eu me senti mais à vontade com o 
violão do que eu me sentia antes. Eu gostava do violão mas era uma 
coisa meio retraída, meio trancada, uma coisa que eu não sabia como 
mexer, como se chegar nele (...) segurava ele mas não tinha nem jeito 
de segurar o violão.  Então eu achava que nunca ia conseguir fazer nada 
no violão. Os próprios professores diziam: “tu não vai conseguir” ou 
“tu não tem jeito” (...) ai se eu não estou conseguindo tocar nem o que 
é para tocar, imagine o improviso, isso quando eu comecei a ouvir falar 
de improviso. (Fernanda, 36; 21/11/11) 
 

O início da fala da Fernanda nos mostra a dicotomia clara entre “prática” e 

“teoria” e sua expectativa de que a aula fosse alienada, desvinculada da aplicação direta, 

ou seja, uma abstração “teórica” que não estivesse intimamente conectada à uma 

contextualização musical dos aspectos discutidos. Em seguida a estudante demostra a 

impressão da ausência de “teoria” no decorrer da Oficina de Violão, o que pode ter sido 

ocasionado por um direcionamento deliberado do professor de que o foco do 

aprendizado de música não seria na notação musical, mas na expressão do sujeito 

através de seu discurso musical. 

Infelizmente, para nós, ainda é latente a prática de uma “pedagogia da 

limitação”, que pode ser percebida ainda na fala da Fernanda quando afirma que os 

próprios professores a desautorizavam, ou melhor, cerceavam suas possibilidades 

mesmo antes destas terem sido plenamente estimuladas. Essa mesma expectativa de 

encontrar essa “pedagogia da limitação” também foi compartilhada, em outros momentos, 

por outros sujeitos.  

O monitor da Oficina de Violão, que atuou nos encontros, descreveu algumas 

expectativas e o sentido atribuído às atividades baseadas na criação musical: 



Eu achava que ia ser uma coisa mais de conservatório: você passaria 
uma técnica e teoria e os alunos iriam desenvolver aquilo dali, partindo, 
sei lá, de uma escala, um acorde... ia ser uma coisa mais mecânica.  E 
na realidade não foi. Foi uma coisa mais natural, o pessoal aprendendo 
música ao invés de aprender a teoria da música. A pessoa aprendeu a 
fazer música. (Pedro, 28; 12/01/12) 

 

Podemos também identificar a dimensão identitária com o saber musical 

quando, ainda na fala da Fernanda, esta demostra uma mudança qualitativa do seu 

envolvimento com o aprendizado do instrumento: “(...) me senti mais à vontade com o 

violão do que eu me sentia antes.” 

Por outro lado, também houveram aqueles que esperavam uma prática 

diferente, uma atuação pedagógica mais eficiente e com conteúdos melhor 

contextualizados. Sara nos demostra isso ao afirmar que:  

Eu acho, assim, o violão bastante legal. Por isso eu esperava das aulas 
uma coisa interessante, que desse pra eu aprender, mas não aprender 
“à força”, não aprender daquele jeito que “tem que aprender porque tem 
que aprender”, que o professor só passa, explica e pronto. Aquele 
aprender se divertindo, entende (...) aprender me divertindo, e foi o que 
eu encontrei. (Sara, 10; 12/01/12) 

 
Essa percepção de que o aprendizado poderia ser mais prazeroso foi 

compartilhada por nós que, ao introduzirmos as atividades de criação (improvisação), 

buscamos a mesma perspectiva do jogo, de deixa-los à vontade para expressarem-se e 

experimentar sonoridades, o que resultou em desenvolvimentos do discurso musical, 

mais estruturado e consciente. Essa  percepção na utilização da criação musical é 

explicitada na fala dos sujeitos:  

Eu achava que era uma coisa assim (...) muito mirabolante. Que você 
tinha que ter muita teoria, muita bagagem de conhecimento musical 
pra você fazer, uma coisa que você só podia fazer se tivesse certeza, 
não aquela coisa, como o próprio nome diz, improviso (...) (Edson, 19; 
21/11/11) 
 
(...)[a improvisação] deixa o aluno livre. (Natália, 23; 22/08/11) 

 
(...) a música pode ser criada e/ou recriada sempre sem limites. 
(Fernanda, 36; 22/08/11) 

 

Podemos perceber a dimensão epistêmica da relação com o saber, por exemplo, 

quando os estudantes relatam o que desenvolveram. Nesse processo de denominação-

objetivação, no qual o estudante obtém domínio de mais um aspecto que não se 

conhecia.  

Na oficina, como a proposta foi que sempre no final das aulas tivesse a 
improvisação, foi muito interessante que eu aprendi esse lado, lado que 
eu não sabia.  Pra mim era só o acorde, pegava a música [cifra] do jeito 
que ‘tava’ e então tocava [fazendo sinal de “batida” no violão]. Mas eu 
comecei a desenvolver isso aí [improviso, tocar melodias] na oficina. 
(Cláudio, 31; 21/11/11) 



 
(...) o improviso e a composição ajudam o iniciante a ter uma boa noção 
sobre o instrumento. (Luiz, 16; 26/09/11) 
 

Também podemos identificar processo de “Imbricação do Eu na situação”: 

dominar uma atividade, no caso a improvisação em grupo. 

é interessante que eu preciso estar preparado, esperando alguém 
passar para mim. Como se eu estivesse esperando a bola passar para 
mim, porque quando a bola chegar em mim, eu já sei o que vou fazer. 
Ou seja, estou pensando aquilo que eu vou fazer. (Cláudio, 31; 17/10/11) 

 
Uma outra questão primordial foi o desenvolvimento das atividades de 

improvisação para o grupo, o coletivo. Explicitamos o processo epistêmico de 

“Distanciação-Regulação”, quando se afirma que: 

eu aprendi bastante (...) e eu achei que foi um aprendizado bem válido 
porque a gente começou a aprender em grupo e a gente via que todo 
mundo aprendia e via todo mundo progredindo, é tipo um estímulo 
para o grupo inteiro. (Ítalo, 13; 12/01/12)  

 

 Na dinâmica do grupo, em que a sua ação obtém resposta (direta ou indireta) por 

parte dos integrantes, as atividades de improvisação também contribuíram para expor 

aos próprios participantes o desenvolvimento do discurso musical um dos outros e 

estimular a mobilização dos estudantes para novas aprendizagens, já que o 

amadurecimento que se apresentou no grupo motivou todo o coletivo.  

Tive uma experiência [com a improvisação] no início deste curso e 
adorei, acho que sim foi uma grande experiência pra mim. Pensei que 
não tinha esta capacidade e foi algo interessante. (João, 41; 22/08/11) 

 

Mais uma vez podemos perceber a dimensão identitária da relação com o saber 

quando o estudante informa a superação de uma limitação ou descoberta de uma 

capacidade desconhecida (ou não cogitada). Há uma mudança qualitativa nessa relação 

com o saber musical propiciada por um novo sentido ao discurso pela criação musical. 

Essa mudança contribuiu para mobilizar os sujeitos para novas aprendizagens em 

diversos momentos.  

Achei até que motiva mais dessa maneira do que a de conservatório. 
Acho que é bem mais motivante. (Pedro, 28; 12/01/12) 
 
[A improvisação] desperta a criatividade e a partir desse incentivo motiva 
os alunos/aprendizes a tomar maior motivação e interesse pela 
aprendizagem. (Edson, 19; 29/08/11) 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na análise das falas dos sujeitos e da observação do processo de 

pesquisa, podemos afirmar que a improvisação, quando utilizada como recurso 

pedagógico na iniciação musical ao violão, possui um papel fundamental na construção 



do discurso musical do sujeito, uma vez que esta atividade lida diretamente com as 

preferencias do estudante e com a experimentação que o leva a uma ampliação do 

discurso musical. 

Em relação à improvisação em grupo, podemos destacar que a interação dos 

sujeitos uns com os outros nas atividades de improvisação musical contribui para a 

construção não só de um discurso musical do indivíduo, mas um discurso musical do 

grupo, que passa desenvolver mecanismos específicos – que chamamos de “percepção 

de grupo” – durante as atividades de improvisação.   

E, por fim, nossa pesquisa nos leva a crer que a improvisação como ferramenta 

pedagógica, utilizada regularmente e sistematicamente, contribuirá salutarmente no  

processo de Educação Musical no Brasil, não só nos níveis mais elevados de 

desenvolvimento mas, principalmente, na iniciação musical.  
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