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RESUMO  

 

Este artigo tem como objetivo relatar algumas experiências dos bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsas de Início à Docência (PIBID). A Universidade de 

Ribeirão Preto (UNAERP) disponibilizou algumas vagas para os cursos de 

licenciatura em Educação Física, Música e Pedagogia, a fim de proporcionar aos 

licenciandos o contato inicial com a prática docente. Os bolsistas dos subprojetos 

foram encaminhados para duas escolas de ensino fundamental da cidade de 

Ribeirão Preto, podendo assim, colocarem em prática o que estão aprendendo na 

graduação. No subprojeto música os bolsistas puderam oportunizar aos alunos das 

escolas selecionadas o contato com a música, que há mais de quatro décadas 

esteve ausente das instituições de ensino e desde 2008, conforme lei 11.769, está 

retornando como parte obrigatória dos conteúdos escolares. As aulas de música 

ministradas nas turmas iniciais do Ensino Fundamental I foram embasadas 

teoricamente nos educadores musicais do século XX, que propõem metodologias 

ativas auxiliando os alunos tanto no aprendizado musical quanto no 

desenvolvimento humano. Além da troca ensino-aprendizagem entre os bolsistas e 

as crianças houve a oportunidade de vivenciar algumas dificuldades que são 

encontradas nas escolas, como a falta de espaço físico, ausência de materiais 

pedagógicos e instrumentos musicais, e, especificamente no subprojeto música, a 

ausência de um professor especialista em música que pudesse contribuir para o 

processo de formação dos licenciandos. Os resultados mostram que o projeto 

proporcionou aprendizados significativos para os alunos da educação básica, 

licenciandos, professores da escola regular e docentes da licenciatura, integrando, 

compartilhando e avançando na aquisição de conhecimentos.  

Palavras chave: PIBID, Educação musical, Música na escola.  

 
 
 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

 

Quando se inicia um curso de licenciatura, nasce também o sonho de se 

tornar professor e assumir turmas de estudantes, mas, o caminho a percorrer é 

longo. Dentre tantas informações e propostas pedagógicas que recebemos durante 

a graduação chega a ser temeroso conseguir fazer uma relação entre a teoria e a 



prática. Então, nada melhor do que aprender fazendo e isso se tornou possível 

através da oportunidade de ingressar no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), apoiado pela CAPES, na Universidade de Ribeirão 

Preto (UNAERP).  

O subprojeto música, da qual somos membros, tem como objetivo geral: 

  
 

Proporcionar vivência e formação musicais, contribuir para o acesso à 
cultura musical e ao desenvolvimento humano por meio da música e inserir 
licenciandos nas escolas com o intuito de oportunizar o contato com a 
realidade das salas de aula, dando início à docência. (PROJETO 
INSTITUCIONAL PIBID/UNAERP, 2014, s/p) 

 
 
O ingresso no PIBID se deu a partir de um processo seletivo que 

disponibilizou algumas vagas para os cursos de licenciatura em Educação Física, 

Música e Pedagogia. O processo de seleção contou com a análise do histórico 

acadêmico dos candidatos, além de entrevistas e apresentação de atividades de 

educação musical. Ao final, seis bolsitas do curso de Licenciatura Plena em Música 

foram selecionados.  

Tornar-se professor se dá através da experiência, dos exemplos, da vivência 

em sala de aula, da convivência com cada aluno, com a diversidade de contextos 

sociais, com facilidades e dificuldades distintas, e este programa proporcionou aos 

graduandos o contato inicial com a prática da docência. Segundo Paulo Freire, se 

constrói no fazer, pois a condição de tornar-se professor se estabelece num 

processo e não apenas a partir de uma habilitação legal. (SILVA, E. 2011, p. 39 

apud FREIRE, 2011).  

  

2. METODOLOGIA  

 

O grupo de bolsitas foi dividido em três duplas, que tiveram como primeiro 

passo conhecer a escola em que iriam atuar. Foram selecionadas duas escolas do 

município de Ribeirão Preto, sendo que este relato de experiência refere-se às 

atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2014, na escola Municipal Professor 

Doutor Paulo Monte Serrat Filho. 

No primeiro dia conhecemos a escola juntamente com a coordenadora de 

área, responsável pelo subprojeto música no ambiente acadêmico.  Fomos 



recepcionados pela diretora e pela supervisora, que tem papel fundamental no dia-a-

dia da instituição de ensino, além de ser responsável pelos bolsistas no ambiente 

escolar. Pudemos conhecer toda a estrutura e um pouco de sua história. 

Atuávamos no período da tarde, uma vez por semana, sendo que a instituição 

atende, neste turno, alunos de 2º, 3º, 4º e 5º anos, somando-se aproximadamente 

433 estudantes. 

O público atendido, em sua maioria, é proveniente da periferia, e uma parcela 

considerável não tem estrutura familiar. Alguns apresentam problemas sociais como 

a ausência dos seus pais por morte ou abandono, violência, abuso sexual e uso de 

drogas. Foi algo difícil ter o conhecimento desses casos e conviver com os alunos 

sabendo o que se passava. Existem também alunos de inclusão na escola como 

síndrome de Apert, uma doença genética caracterizada por uma má formação na 

face, crânio, mãos e pés, além de autismo, deficiência visual, entre outros.   

Conhecendo a escola, o corpo docente e a infraestrutura, separamos as 

turmas que cada dupla de bolsista trabalharia e ficamos com turma do segundo, 

terceiro e quarto anos do ensino fundamental, com uma média de trinta alunos em 

cada sala.  

Após as salas selecionadas, dia e horário definidos, fizemos observações de 

algumas aulas para que pudéssemos conhecer as turmas. 

A cada trimestre participamos de reuniões gerais com a coordenadora 

institucional, coordenadores e supervisores dos subprojetos Pedagogia, Educação 

Física e Música e bolsistas de iniciação, onde pudemos trocar experiências, 

dificuldades e resultados.  

Realizamos reuniões com nossa supervisora na escola, assim foi possível 

conhecer um pouco o histórico de alguns alunos, dificuldades da escola, feedback a 

respeito do impacto do projeto para os professores de classe, e da nossa atuação 

enquanto bolsistas.  

Semanalmente nos reuníamos com a coordenadora do subprojeto para 

orientações e com os demais bolsistas da música para diálogo e planejamentos. 

Relataremos agora três das principais dificuldades encontradas durante a 

implantação do projeto: 

1)  Nesta escola, assim como na maioria das escolas públicas brasileiras, não 

havia um professor especialista. Portanto, a primeira dificuldade era: a quem 

observar? Os bolsistas de iniciação a docência dos subprojetos Educação 



Física e Pedagogia da universidade tinham uma referência docente na 

escola. O fato de não haver ou se mostrar bastante restrita, por mais de 

quatro décadas, políticas públicas de incentivo à formação docente em 

música, oportunidade de concursos na área, campo de trabalho restrito, 

contribuíram de sobremaneira para a escassez de profissionais especialistas 

e capacitados para ministrar música na escola.  

2) A segunda dificuldade encontrada foi a realização de atividades na sala de 

aula, pois o espaço era muito limitado. Os movimentos corporais ficaram 

restritos e quando decidíamos afastar as carteiras para ampliar o espaço o 

tempo ficava curto. Na escola quase não há espaço amplo e adequado para 

as aulas de música.  Então, recorremos a um espaço da escola onde, em 

alguns horários, não bate sol e não incomoda nenhuma outra sala, mas, a 

equipe não podia utilizar o espaço ao mesmo tempo, então fazíamos uma 

espécie de rodízio entre os bolsistas de iniciação e suas turmas.  

3) Quando iniciamos o projeto, não tínhamos instrumentos. Recebemos alguns 

materiais pedagógicos apenas no fim do ano de 2014 e enquanto não os 

tínhamos, utilizávamos aquilo que estava ao nosso alcance, com as 

atividades desenvolvidas utilizamos o corpo que é nosso maior instrumento 

musical, cantando e/ou usando o corpo como percussão. 

 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

No início conhecendo os alunos, seus gostos musicais, a vivência deles com 

a música e o que entendiam por música percebemos que, de forma geral, 

precisaríamos começar tentando alcançar as metas pedagógicas do primeiro ano 

para todas as turmas, uma vez que eram iniciantes. Não houve anteriormente, 

nenhuma experiência concreta na área da educação musical com estas turmas.  

As metas estabelecidas para o primeiro ano foram: um bom canto em 

uníssono, marcação e diferenciação de pulso e ritmo fisiológico, vivência de 

compasso e coordenação motora grossa. Em todas as turmas de 2º, 3º e 4º anos 

estes aspectos foram trabalhados, porém, com repertório e metodologias adequadas 

a cada faixa etária e conforme as respostas das crianças.  



A nova forma de organização social, a violência urbana e a saída dos pais 

para o mercado de trabalho, além do uso excessivo da tecnologia são fatores 

importantes que restringiram às crianças de um desenvolvimento corporal, 

emocional, social e criativo pleno. Muitas crianças perderam o costume de brincar de 

bola na rua, pular corda, jogar amarelinha, cantar músicas folclóricas e recitar 

parlendas, práticas que ajudam educar o corpo e a mente, que permitem o diálogo 

com o outro e promovem um importante espaço de experiências. Isso nos levou 

então a enxergar alunos de 8 a 10 anos de idade como crianças de 6 anos, 

musicalmente, devido à falta de experiências e de maturidade no âmbito lúdico, 

interacional e psicomotor. 

Além do ensino propriamente da música, procuramos auxiliar as crianças com 

as mais variadas questões, como no desenvolvimento da psicomotricidade, da 

atenção, na diminuição da timidez. Através das atividades propostas de forma 

interativa, que incentivavam a criatividade, a empatia e o autoconhecimento, 

percebemos uma melhora no processo de alfabetização.  

Tomamos como referência as propostas deixadas por Dalcroze, Orff, Willems 

e Schafer (FONTERRADA, 2008) adotando uma metodologia ativa, que contou com 

movimentos corporais, jogos musicais, atividades em grupo, canto, brincadeiras com 

timbres de instrumentos, alturas, andamento, intensidade dos sons.  

Conseguimos trabalhar vários aspectos musicais sem perder de vista o 

desenvolvimento humano como foco do trabalho, como exemplo, destacamos a 

atividade sobre o silêncio, um dos elementos presentes na música. Procedemos 

perguntando a eles: - O que é o silêncio?  

Ficamos em silêncio na sala de aula para ouvir os sons do ambiente e 

perguntamos o que ouviram, as respostas foram praticamente iguais em todas as 

salas: O ventilador; pessoas da sala de aula ao lado; os outros alunos se 

deslocando pela escola; barulho de pés. 

Demos uma volta pela escola e novamente perguntamos o que ouviram, 

dessa vez as respostas foram: o avião; a máquina que trabalhava na área externa; 

carros; crianças gritando, vozes das professoras; entre outros.  

Ainda fora da sala de aula continuamos a atividade, cantando uma música de 

Thelma Chan, utilizada na brincadeira estátua. Durante a música eles deveriam se 

movimentar, marcar o pulso, andar pra frente, andar pra trás, girar e ao ser dito 



estátua todos deveriam ficar parados. Tivemos como objetivo investigar como 

lidavam com o silêncio.  

No terceiro a maioria dos alunos não conseguiu ficar parada e não manteve o 

silêncio.  Continuavam rindo e se movimentando mesmo após o comando da palavra 

estátua. A turma tinha média de oito anos de idade, mas a maioria não conseguiu 

obedecer a regra principal que era não se movimentar e/ou falar, abrindo um espaço 

para a escuta dos sons do ambiente. 

Portanto é necessário tentar compreender o fato disso ter ocorrido, atender as 

particularidades de cada turma. 

Talvez a falta de limites claros no âmbito familiar, além da novidade de uma 

atividade lúdica e divertida, pouco realizada no ambiente escola tradicional, possam 

ter dificultado a compreensão e a execução da regra. 

 Voltamos para a sala de aula e conversamos sobre a importância do silêncio.  

Pudemos abrir um leque de vantagens no trabalho com o silêncio, explorando 

a questão do comportamento, de manter a quietude na sala de aula, as pausas na 

música, mas, aprofundando essas questões, foi possível trabalhar também 

autopercepção, que promove maior consciência de si, do outro e do ambiente, 

melhorando a concentração.  

Como referência teórica tomamos Murray Schafer (1991) que criou o termo 

Soundscape (paisagem sonora) que consiste em tomar consciência dos diferentes 

sons de um determinado ambiente, sejam esses sons de origem natural, humana, 

industrial ou tecnológica, para realização de outra atividade. A intenção foi fazer com 

que os alunos conhecessem melhor os ambientes que estão todos os dias: a casa, a 

escola, as ruas, os lugares que vão passear e tantos outros. Realizamos assim a 

orquestra de sons. 

Cada aluno reproduziu um som corporalmente, como estalo de dedos, 

palmas, chiado com a boca e então pedimos que organizassem esses sons 

compondo uma música. 

 Essa atividade teve como objetivo explorar a criatividade e a capacidade de 

compor músicas com as mais diversas paisagens sonoras utilizando sons do corpo, 

estimulando o senso crítico e a escuta.  

Para Schafer (1991) qualquer pessoa é capaz de fazer música através da 

exploração do potencial criativo de cada um, com isso toma consciência e 

transforma, incansavelmente, todo e qualquer som do ambiente sonoro em música.  



 

RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades desenvolvidas durante o período de atuação na escola nos 

permitiram vivenciar o ambiente escolar planejando e ministrando as aulas de modo 

a proporcionar as turmas atendidas um contato que dificilmente seria possível sem a 

inserção do projeto, visto que o ensino de música na instituição não contava com 

especialistas na disciplina. 

Pudemos perceber uma melhora visível no comportamento das turmas 

atendidas, não só nas aulas de música como em outras disciplinas, segundo relato 

dos docentes responsáveis, além é claro, da diversidade cultural gerada a partir do 

repertório trabalhado no decorrer das aulas e do desenvolvimento musical que 

contemplou a prática do canto, percussão corporal, jogos e brincadeiras musicais. 

Segundo os professores de sala e diretora da escola, do ponto de vista social 

os alunos que apresentavam grande timidez, pouco diálogo e participação 

melhoraram o engajamento nas aulas de forma geral, portanto, consideramos os 

resultados iniciais bastante satisfatórios. 

As aprendizagens, no âmbito escolar ultrapassaram os objetivos musicais. No 

âmbito acadêmico, a experiência favoreceu a formação da identidade docente para 

os bolsistas e contribuiu com os demais licenciandos, além de ampliar a produção 

de conhecimento, através da elaboração de artigos e participações em eventos 

nacionais e internacionais.  

Conclui-se que o programa de iniciação à docência tem permitido avanços 

tanto na escola, quanto para a formação dos professores além de contribuir também 

para a atualização dos cursos de licenciaturas envolvidos.  
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