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APRECIAÇÃO MUSICAL 

1. RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo sugerir propostas de atividades de educação 

musical, que visem desenvolver o senso crítico dos alunos, para que após um 

determinado período de tempo, o aluno consiga se posicionar criticamente em 

relação à produção musical, referente às músicas em voga hoje na mídia, que 

detenha ferramentas para ter tal visão crítica, não só na música, como em todas as 

outras formas de manisfestações artísticas, e porque não, para a vida, através da 

apreciação musical.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Musical, Apreciação Musical. 

2. INTRODUÇÃO 

Antes de pensar em Ensino de Música, devemos possuir o conhecimento que 

a educação musical se divide em duas categorias, aquela que se aprende a escutar 

e aquela que se aprende a praticá-la. O modo mais eficiente é ligando a primeira à 

segunda, afinal, a música está em todo ser humano. O ensino da música não deve 

ser pensado apenas para quem quer se tornar um (a) musicista, mas a educação 

musical pode ser vista para a formação do Ser Humano e no início do 

desenvolvimento do senso crítico, relacionado ao que lhe é apresentado. Com a 

música, a criança pode desenvolver diversas habilidades que podem auxiliá-la em 

seu cotidiano escolar e em seu crescimento pessoal.  

Consegue-se enxergar, que devido a esta “loucura” do mundo digital, as 

crianças crescem nessa rotina acelerada e acabam tornando isso como ritmo de 

suas vidas. Com a música pode-se trabalhar a questão da ansiedade, sem contar 

que fazendo trabalhos musicais em grupo, é possível trabalhar o coletivo, o que tem 

se tornado muito difícil. Conforme mais avançamos com a tecnologia, as pessoas 

ficam mais distantes uma das outra. Numa sociedade onde só é valorizado o contato 

virtual, como fazer com que as crianças se entrosem uma com as outras de uma 

maneira saudável? Como fazer com que tenham o hábito de não aceitar tudo que 

lhe é apresentado, conseguindo ter um pensamento crítico sobre as coisas, e 

conseguindo criar seu gosto não apenas baseado no que a massa faz e/ou escuta? 

Não é de hoje que a música é vista como um forte meio de educação, pois ela já 
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vem sido tratada com muita importância desde a Antiguidade Clássica, como aponta 

Fonterrada (2008). 

3. OBJETIVOS 

Nesta pesquisa, pode-se determinar como objetivo geral sugestões de 

atividades pedagógicas de Educação Musical através de Apreciação Musical, onde 

se possui como objetivos específicos: 

a) Seleção de obras da História da Música Ocidental (Brasileira e Européia);  

b) Desenvolvimento do Senso Crítico através da apresentação das obras e diálogos 

entre aluno/professor; 

c) Desenvolvimento do interesse à Cultura Popular e Cultura Erudita. 

4. METODOLOGIA 

Foi adotada como metodologia uma pesquisa bibliográfica, para o 

entendimento e compreensão para um método de ensino musical onde vise o 

interesse à cultura popular e erudita das mais diversas obras da História da Música 

Ocidental e Música Brasileira. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente, deve-se entender a diferença entre ouvir e escutar. 

Acreditamos que as palavras são sinônimas, mas não são. Ouvir é o ato de o seu 

aparelho auditivo captar o som. Como, por exemplo, estamos esperando um ônibus 

e estamos ouvindo o barulho dos carros passando, não existindo uma intenção. 

Diferente de escutar, onde há - primeiramente - uma intenção do que se escuta. 

Quando você está em uma conversa, ambas as pessoas estão escutando uma à 

outra. 

Durante as aulas, serão apresentadas as propriedades físicas do som – 

altura, timbre, intensidade e duração – e após, as propriedades musicais – ritmo, 

melodia e harmonia, onde serão apresentados paralelamente os elementos musicais 

como, textura, forma, frase, estrutura e entre outros. Para que fosse possível a 

familiarização das propriedades físicas, musicais e elementos musicais visando os 

diversos tipos de gêneros musicais, serão apresentadas aos alunos, diversas 

músicas de diversos ritmos e períodos diferentes, fazendo com que consigam ficar 

de “mente aberta” para a música, e, sempre relevando os pontos importantes das 

músicas (intensidade, mudança de tonalidade, pontos culminantes, formas, texturas, 
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motivos, etc.). Após cada música apresentada, será aberto um debate com o intuito 

de saber se eles conseguem perceber as principais características do 

gênero/música. 

 [...] sejam curiosos em relação à música. Não se contentem em ficar só nas 
suas preferências musicais, [...] ninguém estará traindo seus velhos hábitos 
pela aquisição de novos. Este horizonte pode seguir se expandindo; em 
toda a sua vida haverá coisas novas a descobrir. Certamente não estou 
dizendo que vocês devam gostar de tudo o que ouvem ou que veem. 
Somente um tolo faria isso. Estou simplesmente dizendo que quem quiser 
descobrir musica interessante terá que procurar. (SCHAFER, 1991, p. 23-
24) 

Para apreciar algo, primeiramente, precisa-se perceber o que se deve 

apreciar. Algumas crianças crescem ouvindo apenas um tipo de gênero musical, 

fazendo com que quando ficam mais velhas, rejeitem outros estilos musicais 

simplesmente por não querer aceitar outro estilo musical diferente do seu. O objetivo 

não é fazer com que o aluno tenha a noção e saiba todos os motivos e variações da 

música, mas simplesmente que ele consiga apreciar. Deixa-se de lado a 

preocupação do entendimento lógico da música e passa a ser meramente instintivo 

e emocional, se preocupando com o lado artístico das obras. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os alunos conseguirão desenvolver seu senso crítico através de obras que 

serão apresentadas, e, após a abertura do debate, discutir os pontos característicos 

das obras e a opinião pessoal de cada aluno, aonde o senso crítico aos poucos vai 

se formando, na medida em que o repertório cultural musical do aluno vai 

aumentando possuindo mais referências musicais. 
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