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RESUMO

ATIVIDADES LÚDICAS NO ENSINO DE PIANO PARA CRIANÇAS: IDEIAS PARA
ESCOLHA E APLICAÇÃO CONSCIENTES

AUTORA: Mariana Nascimento Bol da Silva
ORIENTADORA: Claudia Fernanda Deltrégia

A partir de uma pesquisa bibliográfica em conjunto com a minha experiência prática
como professora no contexto de um estúdio de piano privado, buscou-se organizar e
descrever atividades de ensino lúdicas voltadas para o aprendizado de piano de
crianças iniciantes com idades entre 5 e 12 anos, desenvolvidas ao longo de anos
de prática docente. Essas atividades buscaram focar no ensino de fundamentos
musicais e pianísticos a partir de três perspectivas: a sustentabilidade, o
planejamento e a criatividade, e foram pensadas de maneira a inserir o professor de
instrumento não apenas como um profissional facilitador do aprendizado, mas
também como agente com responsabilidade pessoal e social dentro do processo
educacional. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é contribuir com ideias que
estimulem a ludicidade dentro da aula de piano de forma organizada, criativa e
fazendo uso de materiais de maneira sustentável. A finalidade não é apenas
facilitar o aprendizado de conceitos musicais ou oferecer novas ideias e materiais
utilizáveis em uma aula de piano, mas principalmente provocar reflexões acerca da
importância da autonomia do professor como profissional reflexivo e agente inserido
no amplo contexto educacional de seus alunos.

Palavras-chave: Pedagogia do piano. Ludicidade. Sustentabilidade.



ABSTRACT

PLAY ACTIVITIES IN CHILDREN'S PIANO TEACHING: IDEAS FOR CONSCIOUS
CHOICE AND APPLICATION

AUTHOR: Mariana Nascimento Bol da Silva
ADVISOR: Claudia Fernanda Deltrégia

From a bibliographical research together with my practical experience as a teacher in
the context of a private piano studio, we sought to organize and describe playful
teaching activities aimed at learning piano for beginner children aged between 5 and
12 years old. , developed over years of teaching practice. These activities sought to
focus on the teaching of musical and piano fundamentals from three perspectives:
sustainability, planning and creativity, and were designed in such a way as to
introduce the instrument teacher not only as a professional facilitator of learning, but
also as an agent with personal and social responsibility within the educational
process. Therefore, the objective of this work is to contribute with ideas that stimulate
playfulness within the piano class in an organized, creative way and using materials
in a sustainable way. The purpose is not only to facilitate the learning of musical
concepts or to offer new ideas and materials that can be used in a piano class, but
mainly to provoke reflections on the importance of the teacher's autonomy as a
reflective professional and agent inserted in the broad educational context of their
students.

Keywords: Piano pedagogy. Playfulness. Sustainability.
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1. INTRODUÇÃO

Durante as atividades docentes, o professor de piano busca ensinar ao aluno

conceitos básicos para o aprendizado do fazer musical como notação musical,

leitura, noções de ritmo, técnica, improvisação, apreciação musical e história da

música, além de mantê-lo situado no contexto do compositor da obra a ser estudada,

a fim de que sejam capazes de chegar a uma interpretação musical convincente e

expressiva. Para isso, utiliza-se de todo o seu conhecimento teórico e prático

adquiridos em uma longa trajetória profissional, a qual inclui anos de estudo,

masterclasses, festivais, cursos de formação inicial e continuada voltados a

professores de instrumento, e experiências no palco. Além desses conhecimentos

mais específicos, também carrega sua formação como cidadão, suas crenças e

valores, que possuem impacto na sua formação profissional e que afetarão a sua

maneira de ensinar. O professor, assim como o aluno, também é um ser inserido na

sociedade e no ecossistema; e, sendo assim, nossas vivências também farão parte

do momento de troca que é a aula.

Dessa forma, o educador segue uma sequência de fundamentos musicais, os

quais devem estimular a autonomia do aluno, enquanto transmite seus valores,

simultaneamente. Muitas vezes o professor está distante da fase de iniciação e,

mesmo sendo possível tornar o cronograma de ensino flexível de acordo com as

habilidades do aluno, é necessário pensar em uma sequência lógica que se

aproxima do ideal para a transmissão desses conceitos básicos (FRANÇA, 2007).

Dessa forma, essa sequência pode ser flexível mas, inevitavelmente, deve ser

guiada por questões lógicas, priorizando o ensino de fundamentos musicais e

pianísticos, como é apontado na literatura de referência sobre o ensino de piano

como, por exemplo, How to teach Piano Succesfully, de James W. Bastien (1988),

The Well-Tempered Keyboard teacher, de Uszler, Gordon e Smith (2000) e

Professional Piano Teaching, de Jacobson, Lancaster e Mendoza (2015).

Ao mesmo tempo, o professor acaba por impregnar a sua conduta com

valores pessoais. Sabe-se que, segundo Pacheco, um “professor não ensina aquilo

que diz, transmite aquilo que é” (PACHECO, 2020) e, portanto, veicula

competências de que está investido. Esses conhecimentos são as aquisições da

experiência pessoal e profissional. De acordo com o princípio da continuidade de

John Dewey,
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[...] a experiência modifica o indivíduo, ela acarreta mudanças que afetarão,
de alguma maneira, todas as que se seguirão. Isto quer dizer que, da
mesma maneira que uma experiência é influenciada por outras, vividas no
passado, ela influencia, também, o direcionamento e a percepção das
futuras. (DEWEY, apud GLASER, 2018, p.3)

Sendo assim, não há como dissociar a maneira como o professor vai ensinar

da pessoa que ele se tornou através das suas experiências e dos conhecimentos

que adquiriu ao longo dos anos. Considerando a trajetória de grande número dos

professores de instrumento, podemos citar Weber e Garbosa:

Não existe um único caminho no tornar-se professor. Cada bacharel em
instrumento torna-se docente-bacharel através da construção e da
mobilização de saberes, que são integrados ao ser professor por meio de
processos formativos, de vivências junto aos professores e colegas, e, em
especial, de experiências pedagógicas. (WEBER; GARBOSA, 2015, p.102).

Dentre todos esses fatores envolvidos na captação de conhecimentos que é a

formação pessoal e profissional de um professor e através de uma reflexão acerca

das práticas em aula, percebeu-se ao longo dos anos que o ensino através de uma

abordagem lúdica (a qual envolve jogos, personagens, brinquedos e brincadeiras) foi

extremamente relevante para uma melhor compreensão dos conceitos pelos alunos.

Isso se deve ao fato de que

O jogo ou o brincar conduz naturalmente à experiência cultural; na verdade,
constitui seu fundamento. A experiência cultural, portanto, surge como
extensão direta da atividade lúdica das crianças. É a nossa primeira forma
de comunicação com o mundo que nos cerca. (ALVES; SOMMERHALDER,
2011, p. 12)

Portanto, incluindo a brincadeira, algo tão presente na vida de uma criança,

durante a aula de piano, é possível fixar os conceitos musicais e executar as peças

propostas mais facilmente e com qualidade, mesmo sem imposições sistemáticas

pré-estabelecidas. Com isso, foi possível perceber que a utilização de materiais

diferentes e atrativos como jogos e brincadeiras, quando escolhidos de modo

oportuno, facilitavam a explicação e a compreensão, além de provocar aproximação

e acolhimento entre professor e aluno. Por outro lado, a utilização desses mesmos

materiais em excesso ou de forma descontextualizada, sem considerar a

organicidade da aula de piano, mostrava-se inútil.
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Dessa forma, no contexto da aula de piano, tanto o jogo quanto o brinquedo

sempre tiveram espaço dentro das minhas aulas, sendo que foi visível o impacto

existente na transformação do repertório de alunos com os quais a metodologia

aplicada para o ensino era feita de forma lúdica, com histórias e analogias que

abrangem diferentes momentos da aula, com referências a personagens conhecidos

por eles e brincadeiras que utilizem esses elementos, por exemplo. Através dessa

capacidade de ludificar as práticas necessárias ao aprendizado de piano, a criança

brinca sem se preocupar em adquirir conhecimento.

Mas a busca por um modo mais consciente de brincar e ensinar tem se

tornado mais intensa nos últimos anos, e isso se deve tanto a observações e

reflexões a partir das minhas práticas docentes como a partir de investigações,

sobretudo na área de pedagogia da performance e educação musical. Isso porque

percebeu-se que essa ludificação das atividades que já eram necessárias ao ensino

de piano não poderiam ser o foco principal da aula. A música e o conteúdo a ser

ensinado é o fim, e a ludificação apenas um meio eficaz de transmiti-la.

Portanto, utilizando-se de sua autonomia, é importante que o professor faça

a distinção entre escolhas necessárias e a simples aquisição de materiais novos,

como se eles fossem capazes de ultrapassar por si só os obstáculos enfrentados

pelo aluno, sem antes conhecer a criança para detectá-los. Isso se torna uma

repetição mecânica de atividades sem um objetivo claro, que pode até ser prazerosa,

momentaneamente, para o professor que a aplica e para o aluno que participa, mas

bastante prejudicial para a continuidade e evolução musical do educando.

A partir disso, conhecendo a necessidade de ensinar o mesmo conteúdo de

diversas maneiras, adaptando-se à realidade do aluno; sabendo que, quando essa

experiência é prazerosa, pode ser mais fácil induzir um bom resultado; e tendo

percebido recentemente a importância de controlar os excessos nessa prática,

surgem os questionamentos:

- De que maneira a utilização de atividades lúdicas no ensino do piano pode

influenciar no aprendizado do instrumento, positiva ou negativamente? O que as

investigações dizem sobre essa questão?

- Quais as decisões que o professor precisa tomar para evitar o consumo

exagerado de materiais ao realizar suas ideias e atividades sem acabar por

transformar a música em um objetivo secundário na aula de piano?
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- Quais as atividades de ensino envolvendo a ludicidade que podem ser

apropriadas no desenvolvimento de fundamentos pianísticos e musicais para

crianças iniciantes com idades que variam de 5 a 12 anos? Como elas podem ser

organizadas favorecendo um desenvolvimento orgânico do aprendiz?

- Com a crescente oferta de materiais e de minicursos na área de pedagogia

do piano, quais os princípios que devem nortear a escolha das atividades e materiais

no contexto do ensino?

Considerando o aprendizado instrumental como parte integrante de todo o

processo educacional do aluno, e tendo em vista o fato de que o professor acaba

por transmitir valores morais inerentes a sua conduta de caráter além dos

conhecimentos profissionais, percebe-se que o professor de piano também possui

responsabilidade pessoal e social perante sua atividade. Ele deve estar ciente de

seus valores e crenças, de maneira a tornar-se um agente que participa da

transformação da sociedade através das suas ações. Afinal, segundo França (2007),

o papel do professor é

Refinar o olhar. Educar o ouvir. Despertar o senso estético. Construir o
sentido ético. Oportunizar o êxtase. Viver a experiência sensorial, emocional
e contemplativa da natureza. Cultivar um mundo menos virtual e mais
sensorial. Deixar-se admirar, espantar, chocar, incomodar. Abaixar o volume.
Trabalhar pela educação (e reeducação) da sensibilidade e da criatividade
voltados para a valorização da ética e da sustentabilidade. (FRANÇA, 2007,
pg. 40).

Portanto, essa monografia oferece um recorte diferenciado ao abarcar a

questão da sustentabilidade no ensino do piano, procurando enfatizar a importância

de decisões conscientes acerca de questões comumente encobertas pelo consumo

exagerado com uma aparente intenção de escolher os meios mais eficazes de

transmitir seu conhecimento ou de demonstrar interesse em inovar, seja por falta de

confiança ou por ausência de reflexões a respeito da necessidade desse consumo.

Para isso, esse trabalho está organizado em capítulos:

No capítulo 1, foi apresentada a introdução do trabalho, evidenciando a

motivação para essa pesquisa, pois o uso de materiais lúdicos sempre foi recorrente

durante minhas aulas, o que gerou um catálogo de atividades que tiveram resultados

positivos e, posteriormente, de maneira coerente com os pilares da sustentabilidade.

Para chegar nesse resultado, foram feitas indagações a respeito do trabalho
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realizado durante 10 anos de experiência com o ensino de piano em um estúdio

privado, reforçando, assim, a ideia de profissional reflexivo.

O capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica, focando em trabalhos que,

de forma progressiva, envolvem: a) o uso da ludicidade e a consequente

constatação da importância da sustentabilidade na escolha de materiais; b) a

autonomia do professor, a importância da experiência e da reflexão sobre ela e o

planejamento do ensino.

O capítulo 3 discute a abordagem metodológica (pesquisa bibliográfica e

experiência prática) salientando a importância do profissional reflexivo e de suas

decisões perante a aplicação de conteúdos em aula.

O capítulo 4 discute a importância da ludicidade na aula de piano e os três

princípios considerados neste trabalho para a escolha e aplicação conscientes de

materiais: a sustentabilidade, o planejamento e a criatividade.

O capítulo 5 apresenta atividades resultantes dessa pesquisa bibliográfica e

da experiência com a aplicação de atividades lúdicas catalogadas a partir da

pesquisa e da prática docente em um estúdio privado de piano.

O capítulo 6 apresenta as considerações finais e possíveis desdobramentos

da pesquisa em trabalhos futuros.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Tendo em vista a necessidade de amparar essa pesquisa sobre um

embasamento teórico capaz de confirmar, explicar ou até mesmo desmistificar

certas ideias em relação a utilização de jogos e realização de atividades lúdicas na

aula de piano, faz-se necessário buscar a bibliografia que versa sobre os principais

focos dessa pesquisa: a ludicidade, a sustentabilidade e a importância da

experiência e da reflexão sobre ela para a autonomia do professor e consequente

planejamento de aula.

2.1 A LUDICIDADE E A SUSTENTABILIDADE EM AULAS DE MÚSICA

Destaca-se, aqui, que há um grande número de referências que tratam da

questão da ludicidade na música enfatizando aspectos positivos: algumas focam em

jogos, outras em composição e improvisação, na atitude do professor como exemplo

para o aluno, mas são poucas as que questionam a excitação que o excesso de

materiais causa na educação ou listam seus danos como o trabalho que aqui se

apresenta. Buscou-se, portanto, trabalhos na área da pedagogia, da pedagogia do

piano e da educação que se aproximassem da temática.

Dentre eles, salienta-se: Feller, Sbaffi e Reis (2017), no texto “A ludicidade no

ensino de piano para crianças: a proposta de uma prática docente e de escolha de

repertório”, que aborda as fases de aprendizado na infância através de uma

fundamentação a partir da Teoria de Desenvolvimento Humano de Piaget e, em

seguida, desenvolve composições para que seja demonstrada a aplicação do ensino

lúdico do repertório, além de enfatizar a importância das decisões intuitivas do

professor.

Outro trabalho significativo para a compreensão da importância da ludicidade,

“Iniciação ao piano para crianças: um olhar sobre a prática pedagógica em

conservatórios da cidade de São Paulo” (MOREIRA, 2005) aponta a resistência que

muitos professores ainda têm quanto a ludicidade nas suas aulas, preferindo manter

um estilo mais tradicional de ensino. Porém, o estudo de Kouvavaa et al (2011),

intitulado “A influência dos jogos musicais e atividades de dramatização sobre o

autoconceito das crianças da escola primária e as relações com os pares”, faz uma

aplicação de atividades lúdicas através de jogos musicais para crianças em uma
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escola, especificamente com crianças que apresentam algum tipo de dificuldade de

relacionamento, mostrando, a partir disso, a importância da brincadeira também na

socialização durante a fase escolar. Já em “O jogo e a educação infantil”, de

Kishimoto (1994), há uma importante descrição sobre os conceitos de jogos e

brinquedos, além de algumas contextualizações históricas a respeito da utilização

desses materiais.

Quanto ao uso de tecnologia de forma lúdica, “Proposta de jogo musical

digital associado ao desenvolvimento criativo para crianças estudantes de piano”

(ALFARO BARRALES, 2020) e “Aplicações multimédia e jogos para música:

potencial e limitações em educação musical” de Rui Rolo e José Bidarra (2013)

defendem o uso das inovações digitais para a inserção de conceitos de forma lúdica.

A conclusão é bastante interessante na afirmativa de que “a tentativa comum de

usar os jogos com o mero objetivo de tornar a aprendizagem mais “atraente” está

votada ao fracasso” (BIDARRA, 2013, p.4), o que nos remete a questionar a

importância de uma contextualização na aplicação de quaisquer atividades lúdicas,

adaptadas ao aluno. Afinal, apesar dessas atividades lúdicas estarem relacionadas

frequentemente com aspectos positivos, as mesmas podem apresentar aspectos

negativos, caso não estejam inseridas em um processo orgânico de ensino,

comprometido em prover uma base sólida de fundamentos para o educando.

Além do uso do brinquedo e de brincadeiras, Pacheco (2007) e Pinto et al

(2016) sugerem outro modo não convencional para uma pedagogia lúdica, através

do uso de desenhos para ensinar e da utilização dos jogos como estratégia de

composição, o que está exposto em “O uso de desenhos no estudo da percepção

musical: um estudo preliminar com crianças” e “Jogos musicais: o jogo como

estratégia composicional”, respectivamente. A associação entre brincar-desenhar-

compor pode ser bastante interessante se pensarmos no fato de que essa

abordagem pouco utiliza da aquisição de novos objetos, pois tem como foco o

improviso e a criatividade do professor de acordo com a necessidade do aluno.

Uma crítica ao uso excessivo de objetos e à venda apenas lucrativa desses

materiais está presente em “A gamificação e suas críticas: uma leitura dos jogos a

partir da arte/educação”, de Dorneles e Pillar (2020). É feita uma crítica acerca dos

pontos negativos que existem na utilização (e comercialização) de materiais lúdicos

para o ensino, os quais sabe-se que, se utilizados sem discernimento, podem não

trazer qualquer benefício. É também sobre esse contexto que trata o artigo de
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França (2011) “Ecos: educação musical e meio ambiente”, onde a autora sugere

“que a criança se relacione de maneira criativa com os recursos disponíveis” (ibidem,

p.53).

A partir disso, em uma breve pesquisa pela palavra ‘sustentabilidade’ nos

meios de divulgação da pedagogia e da educação musical percebeu-se que o tema

tem sido pouco abordado. Na área da educação, existe a Revista Brasileira de

Educação Ambiental com publicações bastante frequentes sobre o tema. Já nos

anais dos últimos cinco anos de dois congressos que abordam o tema “educação

musical”, Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) e Associação

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM), apenas 5 trabalhos

foram encontrados com a temática ‘sustentabilidade’. Em relação a pedagogia do

piano, nada foi encontrado.

Tabela 1 - Artigos encontrados nos anais dos congressos da ABEM e da ANPPOM entre os anos de

2017 e 2021:

Ano Congresso Título do artigo Autores

2017 ABEM
Relação de sustentabilidade entre
indústria fonográfica e educação
musical gospel

Samara Ellen oliveira do
Nascimento, Cristina Mami
Owtake

2017 ANPPOM Considerações sobre o Pássaro
Junino em Belém do Pará (Brasil):
mudança, preservação,
sustentabilidade e o protagonismo
cultural de Dona Iracema Oliveira

Paulo Murilo Guerreiro do
Amaral; Anderson Sandim;
Paulo Roberto da Costa
Barra; Erick Gabriel Leão
Oliveira

2018 ANPPOM
Ecomusicologia: uma introdução

Karine Aguiar de Sousa
Saunier; Suzel Ana Reily

2019 ABEM
O ensino da percussão na Orquestra
Sustentável do PROPAZ-UFRA em
Belém do Pará

Reinaldo Sousa Aires;
Rafael Sousa Aires

2019 ANPPOM
Música e design de produtos:
construção de materiais sonoros a
partir de resíduos de madeira da
região amazônica

Fernando Alves Matos;
Edna Soares

Fonte: autora.
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Assim, tendo em vista os poucos resultados a respeito de um modo mais

sustentável de ensino encontrados na tabela acima, nota-se a necessidade da

autonomia do professor na decisão do quê e de como usar os materiais didáticos.

2.2 A AUTONOMIA, A EXPERIÊNCIA E O PLANEJAMENTO DO ENSINO

Em “Visões de autonomia do professor e sua influência na prática

pedagógica” (MONTEIRO, 2010), é demonstrado o quanto a questão da autonomia

do professor é compreendida como liberdade pela maioria deles. Mas percebe-se

que essa liberdade criativa precisa ser fundamentada em conceitos sólidos. Ocorre

que, em contrapartida, surge, então, uma dicotomia entre a não submissão a

modelos de ensino pré-estabelecidos, que sugerem a sequência ideal de ensino

baseados em pesquisas e experiências, e a insegurança em relação à própria

experiência profissional.

Outro texto que trata da autonomia, relacionada à liberdade, mas enfatizando

o papel do professor frente a utilização desta simultaneamente ao uso da autoridade,

é “Pedagogia da autonomia”, de Paulo Freire (2011). Apesar de haver uma

abordagem mais voltada à autonomia que o professor deve oferecer e esperar do

aluno, ele retrata, no capítulo intitulado “Ensinar exige liberdade e autoridade”

justamente sobre essa dicotomia existente entre esses fatores tão necessários em

aula e, ao mesmo tempo, difíceis de coexistirem, corroborando o que vimos nos

demais artigos que abordam essa temática. Além disso, o autor defende que “a

autonomia vai se constituindo na experiência de várias, inúmeras decisões que vão

sendo tomadas” (FREIRE, 2011, p.105), o que nos leva a questionar quais seriam os

saberes necessários para essas decisões serem assertivas.

Durante as últimas décadas, trabalhos na área da educação musical se

ocuparam da temática ‘saberes docentes’, procurando identificar e descrever os

saberes necessários para o exercício da profissão de professor. Segundo Weber e

Garbosa (2015), pesquisas sobre como os bacharéis aprendem a ensinar surgiram

entre 1980 e 1990 . Inicialmente falava-se sobre o ensino em si (métodos, materiais

didáticos), mas em seguida percebeu-se a importância das experiências de vida na

formação do professor, além da necessidade de uma reflexão permanente sobre a

prática. Portanto, concluiu-se que o professor bacharel aprende tanto com

experiências de vida quanto com experiências pedagógicas. Uma discussão sobre a
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importância dessas experiências práticas para a docência é encontrada em

“Experience & Education” de John Dewey (1997), “A construção da docência do

professor de instrumento: um estudo com bacharéis”, de Weber e Garbosa (2015) e

“Processos de ensino e aprendizagem da performance pianística: um ensaio sobre a

perspectiva do princípio de continuidade de John Dewey” (GLASER, 2018).

Porém, mais importante que a experiência em si é a reflexão sobre ela, como

afirma Schön (1979) em “The reflective practitioner” e Kinsella (2008). Este último

faz uma consideração acerca dos conceitos propostos por Polanyi (1967) quando

utilizados por Schön. Polanyi define o conhecimento tácito como aquele que não

pode ser expresso em palavras. É também o que França (2004) quer dizer com a

expressão “dizer o indizível” ao analisar fatores da performance que somos

incapazes de definir de maneira objetiva. Afinal, ensinar é, fundamentalmente, uma

atividade prática assim como a atividade de tocar um instrumento (DUKE, 2010), a

qual requer tomadas de decisões a curto, médio e longo prazo e que também

considera os saberes práticos resultantes das trocas de experiência.

É evidente, portanto, que através dessa experiência adquirida torna-se

relevante ter consistência na sequência de conceitos a serem ensinados. Mesmo no

ensino do repertório pianístico, é importante que o foco principal seja na aquisição

de saberes musicais/pianísticos que podem ser apropriados pelo aluno a partir

dessa literatura, ao invés de focar em um currículo com repertório pré-estabelecido.

Essa questão de planejamento é bastante discutida na área da educação musical,

como por exemplo em “Music Moves for piano”, de Marylin Lowe (2021), que mostra

o planejamento de suas aulas através de um método desenvolvido com seus alunos.

Alguns trabalhos ainda tratam sobre planejamento de estudos pelos instrumentistas,

como “Prática musical e planejamento da performance: contribuições teórico-

conceituais para o desenvolvimento da autonomia do estudante de instrumento

musical”, de Ricieri Carlini Zorzal (2015). Outro trabalho que aborda o planejamento

de aulas de instrumento é a pesquisa de Goulart (2020), que define um conteúdo

programático com a finalidade de desenvolver a expressividade musical do aluno

durante os primeiros semestres de estudo. A autora defende que

[...]um programa com foco nas habilidades a serem desenvolvidas e não no
repertório mostra-se mais adequado, pois dessa forma o professor teria
autonomia para escolher junto ao aluno um repertório pertinente em um
contexto adequado à sua realidade, preservando a autonomia de ambos,
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fazendo valer-se do vastíssimo repertório que dispomos na área do piano.
(GOULART, 2020, p.46)

Isso vai ao encontro, também, do que é proposto por França (2007) no artigo

“Por dentro da Matriz”, em que a autora sugere o conceito de rizoma: uma proposta

de currículo que possa, ao mesmo tempo, focar em fundamentos musicais

necessários para o desenvolvimento do músico intérprete, enquanto se abre para

uma gama ampla de possibilidades em relação às atividades e ao repertório

escolhido. A autora também propõe um planejamento para o ensino inicial de música.

Ao focar no ensino dos conceitos, ao invés de estipular um repertório determinado

ou atividades a serem seguidas, sem possibilidades de alteração, é possível utilizar-

se de repertório mais variado, com materiais diversos e criativos, fazendo uso,

portanto, da ludicidade.

Salientamos, portanto, que tanto a autonomia do professor como a

consciência de um planejamento de conteúdos a ser desenvolvido são fundamentais

para que o professor possa elaborar planos de aulas que incluem atividades lúdicas,

as quais devem estar inseridas em um processo orgânico de ensino-aprendizagem a

fim de evitar o consumo exagerado de materiais. Estes devem priorizar o

desenvolvimento da sensibilidade, alocando a música como o foco principal na aula

de piano.
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3. A PRÁTICA DOCENTE

Neste capítulo, será enfatizada a importância do saber prático e da

experiência para o saber docente na aula de piano, assim como a reflexão sobre o

quanto a experiência prática impacta na autonomia do professor. Foi apresentada

anteriormente uma reflexão a respeito desses elementos com a finalidade de

registrar e enfatizar a importância da documentação desse processo reflexivo.

Considerando que os professores atuam em cenários cada vez mais

complexos e heterogêneos, com mudanças rápidas, por exemplo, nas tradições e

nas formas de aquisição do conhecimento, há uma crescente preocupação para que

o professor seja cada vez mais consciente das suas responsabilidades frente às

dificuldades que se apresentam e, ao mesmo tempo, possam ser agentes de

transformação. Entre os saberes definidos por Gauthier (1998), está a experiência,

que seria aspecto fundamental para estabelecer reflexões acerca das ações

particulares e que resultaria, após anos de atividades, em um conjunto de decisões

frente ao ambiente de ensino. Já a ação pedagógica seria o resultado de um saber

formado pela experiência, o qual foi tornado público e testado.

“Experience & Education” de John Dewey (1997) mostra o quanto essas

experiências são capazes de impactar o professor e, consequentemente, o aluno. As

vivências pessoais também fazem parte da vida profissional de um professor

indissociadamente, e, portanto, influenciam em suas decisões profissionais. Esse

tema também é abordado de forma mais específica (pois enfatiza o piano) em

“Processos de ensino e aprendizagem da performance pianística: um ensaio sobre a

perspectiva do princípio de continuidade de John Dewey” (GLASER, 2018), que

baseou seu trabalho nessa premissa do teórico ao falar sobre a utilização da

ludicidade na preparação para a performance, focando, também, no fato de a

experiência ser o melhor caminho para o aprendizado (creio que tanto do aluno

quanto do professor).

Porém, “a crença de que toda educação genuína surge através da

experiência não significa que todas as experiências são genuínas ou igualmente

educativas.” (DEWEY, 1986, p.25). A experiência pura, sem reflexão, pode gerar o

conservadorismo constatado por Hallam (1998) ao dizer que



21

A maior parte dos professores de instrumento estão isolados e têm
pequenas oportunidades de repartir idéias com outros. A maneira pela qual
eles ensinam tende a ser a mesma que foi usada pelos seus professores
para ensiná-los. Isto tem direcionado a um inerente conservadorismo na
profissão de professor de instrumento a qual tende a inibir inovações e
barrar novas idéias. (HALLAM, 1998, p.41).

De 1998 até os dias atuais muitas mudanças ocorreram e sabe-se que,

atualmente, com a grande quantidade de informação oferecida e com a facilidade de

acesso a ela, é possível observar até certa dificuldade de assimilação daquilo que é

válido ou não. Faz-se necessária, portanto, a reflexão sobre a prática, acompanhada

de contínua pesquisa, e não somente considerar a experiência como a única fonte

de conhecimentos.

Em relação a essas experiências de ensino vivenciadas pelo professor, às

quais pretende-se defender sua catalogação, divulgação e discussão, Schön (1982)

afirma que a investigação a respeito do conhecimento do professor deve provir,

sobretudo, de suas reflexões em relação a sua prática em detrimento das profundas

pesquisas acadêmicas embasadas, muitas vezes, em práticas utópicas. Ele deve

conhecer muito além dos livros acadêmicos, artigos científicos e periódicos eruditos,

pois, afinal,

[...]os próprios praticantes muitas vezes revelam uma capacidade de
reflexão sobre seu conhecimento intuitivo no meio da ação e às vezes usam
essa capacidade para lidar com as situações únicas, incertas e conflitantes
da prática. (SCHÖN, 1982, p.9, tradução nossa).

Ou seja, o professor vive situações na prática que provavelmente não foram

teoricamente ensinadas e, ainda assim, possui a capacidade de lidar com elas. É

provável que desses questionamentos surjam novas dúvidas, mas que serão

supridas através da pesquisa estimulada por esses questionamentos, levando às

respostas para as desconfianças que, sem discussões, nutrem inseguranças. Schön

afirma, ainda, que

[...]uma vez que os praticantes percebem que constroem ativamente a
realidade de sua prática e se tornam cientes da variedade de quadros
disponíveis para eles, eles começam a ver a necessidade de refletir em
ação em seus quadros previamente tácitos (SCHÖN, 1983, p. 311 apud
KINSELLA, 2008, p.398, tradução nossa).
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Muitas vezes alguns professores sentem-se inseguros acreditando que só é

possível ser eficiente utilizando-se de algo que alguém já ensinou. Porém, quem

está passando essas informações provavelmente já experienciou aquela situação e

deseja (seja com a intenção de compartilhar bons resultados ou somente obter fins

comerciais e lucrativos) compartilhar suas conclusões, mas não necessariamente

torná-las leis intransponíveis.

Mas, a partir do momento que se percebe a importância do conhecimento

adquirido, percebe-se, também, a importância de refletir sobre ele a fim de adaptá-lo

às variadas realidades que surgem durante a prática profissional do professor de

piano.

Durante o processo de reflexão sobre a prática pedagógica no ensino de

piano, encontrou-se trabalhos que mostram que o conhecimento do professor pode

ser adquirido através de tradição oral (que está relacionada ao “conhecimento

intuitivo” relatado por Schön) e da experiência prática em sala de aula (a qual torna-

se conhecimento tácito e pode ser conservada por tradição oral ou documentada).

Harder (2008) resume essa proposição ao dizer que

[...]professores de instrumento continuam se vendo obrigados a construir
individualmente, aos poucos, ao longo de sua carreira, suas próprias
técnicas de ensino, tentando a partir de sua própria intuição e experiência
aliadas à influência de seus modelos anteriores desenvolverem por si só
metodologias muitas vezes fundamentadas em tentativas e erros. (HARDER,
2008, p.9)

Ao mostrar que “o comportamento do professor em sala de aula é o de

transmitir, ou seja, falar, enquanto que o comportamento do aluno é tocar” (HARDER,

2008, p.7), corrigindo seus alunos de forma crítica através de declarações verbais

em uma aula dirigida pelo professor, Harder (2008) deixa claro o quanto as aulas de

instrumento ainda seguem uma tradição oral. Já Kraemer (2000, p. 54) afirma que

“as ações da teoria e da prática pedagógico-musical estão voltadas para o tempo

presente, mas ainda ligadas a ideias de gerações passadas”. Para que não haja

essa prática impensada a respeito de tradições mecanicamente repetidas, torna-se

importante o processo de registrar e catalogar essas constatações a respeito do

ensino do instrumento na atualidade, pois muito é repassado de forma oral, mas

muito também se perde ou se transforma nesse processo.
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Quanto a esse processo de documentação, desde os séculos XVII e XVIII as

publicações que forneciam “diretrizes quanto à execução das diferentes articulações

utilizadas para cada instrumento, bem como sugestões quanto às ornamentações

características, entre outras particularidades” (HARDER, 2008, p. 6) possuíam

acesso de um público restrito. Já era uma tentativa de transformar o conhecimento

tácito em explícito. Portanto, a fim de não perpetuar a desigualdade que se cria

perante o pouco acesso à informação, tendo como consequência um ensino

enraizado em tradições pouco coerentes com a atual realidade da prática

pedagógica, faz-se necessária a catalogação de experiências profissionais. Isso é

importante a fim de ter essas experiências como referências e de provocar debates

a respeito delas, além de ter a possibilidade de servirem como estímulo e sugestão

a outros professores, sendo possível, futuramente, conhecer os processos que

levaram às variadas formas de ensino que estão hoje em construção.

Mas, apesar de estar ligado a ideias passadas e acabar por estipular

conceitos pouco mutáveis e apenas transmissíveis, o conhecimento veiculado por

tradição oral não precisa ser desprezado. Dentro dele existe o conhecimento tácito,

definido por Polanyi (1967) como com o qual, por exemplo, somos capazes de

identificar a face de uma pessoa mas não conseguimos descrever como, ou quando

aprendemos a utilizar uma sonda e o seu uso passa a ser o conjunto de sensações

e toques dos objetos que estamos explorando (POLANYI, 1967, p.13-14). Ou seja,

“a maior parte desse conhecimento não pode ser expressa em palavras.”(KINSELLA,

2008, p.396, tradução nossa) e, conforme vamos aprendendo a lidar com as

situações através da prática, esses conhecimentos podem passar a ser válidos e

dignos de serem repetidos.

Essa definição de conhecimento tácito serviu como base para Schön em sua

pesquisa sobre a reflexão sobre a prática. Para Kinsella (2008), Polanyi trabalha

com o conhecimento tácito dentro de uma tradição filosófica, enquanto que Schön

concentra-se nas implicações desse conhecimento nas profissões (KINSELLA, 2008,

p.397). O pensamento do autor sobre o uso do conceito de conhecimento tácito de

Polanyi por Schön pode nos levar a um melhor uso da teoria na prática. Ou seja,

tentar incluir entre as nossas atitudes profissionais o hábito de registrar atividades

práticas resultantes de pesquisa, de reflexão e, principalmente, do refinamento das

nossas atividades práticas. Assumir que as teorias que ainda não puderam ser

registradas (mas que existem e estão em constante mudança e adaptação) possam
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ser identificadas e transformadas em conhecimento explícito, para que outros

professores de piano sejam capazes de utilizá-las de forma reflexiva e coerente com

sua filosofia de ensino.

Além disso, para Argyris e Schön (1992), “cada praticante desenvolve uma

teoria da prática, esteja ele ciente disso ou não” (SCHÖN, p.10, apud KINSELLA,

2008, p.398, tradução nossa). Dessa forma, acreditamos que essa prática

desenvolvida, ao ser registrada, pode ser a fonte para novas descobertas, passando

de conhecimento tácito para conhecimento explícito. A importância dessa

documentação está, portanto, em não transmitir o conhecimento tácito somente de

forma oral, a fim de que ele não sofra modificações prejudiciais ou que permaneça

fixo de forma conservadora e irredutível. Mas, sim documentá-lo para que seja

possível a reflexão a respeito de sua coerência com os mais variados contextos.

Outra razão para que nossas experiências práticas sejam registradas está no

fato de que, infelizmente, ainda há certo preconceito com a questão do

conhecimento que não está documentado. Isso pode ter se iniciado durante a

desconstrução da confiança do profissional, o qual não estava pensando no todo, na

sociedade, mas sim no seu poder, lucro e visibilidade pessoal (SCHÖN, 1979).

Ainda hoje existem esses profissionais que estão “vendendo seu conhecimento”

como ciência que não pode ser refutada, sem permitir questionamentos e,

provavelmente, esse âmbito tornou-se maior pela grande divulgação possível

através das redes sociais. Certamente essa não é uma crítica à ciência em si, mas

ao não questionamento de determinadas definições que se fazem verdadeiras

apenas por terem sido documentadas.

Porém, essa impossibilidade de questionar as definições que nos são

oferecidas pode não estar sendo apresentada, somente, pelo ofertante do

conhecimento. Existe responsabilidade, também, do profissional que não questiona,

seja por ausência de confiança ou de determinação. Para isso, e para que se

registrem experiências de forma coerente, precisamos conhecer os nossos saberes.

Quando os profissionais não estão cientes de seus quadros para funções ou
problemas, eles não experimentam ou precisam escolher entre eles. Eles
não prestam atenção às maneiras pelas quais constroem a realidade na
qual funcionam; para eles, é simplesmente uma dada realidade. (SCHÖN,
1983, p. 310, tradução nossa)
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Ou seja, quando não se conhece as próprias possibilidades e maneiras de

ensinar, além das soluções e conclusões a respeito de determinadas práticas,

acaba-se por não saber e nem precisar fazer escolhas.

É possível que seja por essa razão que o professor, às vezes, acaba por

aceitar quaisquer dicas de como ensinar de outras pessoas, pois perde a confiança

na capacidade de escolher e organizar-se em relação ao próprio material e

conhecimento e apela para o conhecimento de outros. Mas pode ser que sejamos as

pessoas que vão catalogar o próprio material a fim de conhecê-lo e conhecer nossas

possibilidades de ensino de acordo com o que já sabemos, e o que precisamos

aprender. Tudo isso com o objetivo de ensinar de uma maneira mais consciente e

coerente com as intenções do professor, adaptada a nossa realidade profissional,

aos nossos alunos e suas implicações sociais .

A confiança no profissional que se é e nos tornamos a cada dia vem através

da avaliação do profissional que se é e que pretende-se ser, passa pela confiança e

capacidade crítica em relação aos valores que são oferecidos e culmina com a

autonomia necessária para decidir o material didático que será utilizado. Sendo,

então, o conhecimento e a experiência (em contextos distintos de ensino e ensino-

aprendizagem) fatores fundamentais na formação do professor de piano, a

autonomia do professor torna-se relevante na escolha crítica de materiais didáticos

ou mesmo na confecção dos mesmos. Afinal, pode-se dizer que essa autonomia,

livre de amarras em relação a flexibilidade do modelo padrão de ensino, surge

através da experiência prática adquirida ao longo de anos de docência e das

reflexões que surgem sobre ela, pois “A capacidade de estar consciente de assumir

tal postura [reconhecer o próprio conhecimento tácito] tem implicações para a prática,

pois permite que os praticantes sejam mais livres para testar suas próprias teorias.”

(KINSELLA, 2008, p. 398, tradução nossa).

Percebe-se, então, que para fins de uma pedagogia do piano mais consciente,

o professor precisa ter autonomia suficiente para utilizar sua experiência de maneira

organizada e criativa. Em “Visões de autonomia do professor e sua influência na

prática pedagógica” (MONTEIRO, 2010), é constatado que a maioria dos

professores entende o conceito de autonomia como liberdade, como algo que não

implica na submissão a outra pessoa. A autonomia consiste em confiar na sua

capacidade criativa e de solução de problemas, através de experiências anteriores e
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princípios bastante estabelecidos, sem a necessidade constante de ser instruído por

alguém, e encarando cursos e palestras como algo agregador de princípios.

Sendo assim, essas informações que são buscadas pelo professor através de

eventos de formação profissional, somadas à reflexão sobre a prática pedagógica e

a suas experiências de vida, o tornam o professor que irá transmitir fragmentos de si

e de suas conclusões a respeito das situações vividas de forma ética e coerente

com a sua filosofia de vida. De modo que, “a melhor maneira de por ela [a ética

inseparável da prática educativa] lutar é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la,

vivaz, aos educandos em nossas relações com eles.” (FREIRE, 2011, p.18)



27

4. LUDICIDADE NAS AULAS DE PIANO

A percepção acerca da importância da inclusão da ludicidade durante as

aulas de piano é um dos resultados da reflexão a respeito de anos de prática no

ensino de piano. Durante esse processo investigativo, procurei focar em

contribuições que abordassem: a) as vantagens do uso do brinquedo (sem regras) e

do jogo (com regras) para o desenvolvimento musical na aula de piano de crianças;

b) os pontos negativos do excesso de utilização de materiais lúdicos, os quais estão

usualmente relacionado ao apelo comercial dos mesmos; c) a necessidade de

planejamento, criatividade e sustentabilidade para a escolha e aplicação conscientes

desses materiais no âmbito da aula de piano.

4.1 JOGOS E BRINQUEDOS: VANTAGENS E ALGUNS PONTOS NEGATIVOS

Os jogos e brinquedos podem ser definidos de acordo com o modo como são

utilizados e para quê são utilizados. Kishimoto (1994), classifica o jogo de três

maneiras. Para ele, pode ser “o resultado de um sistema linguístico que funciona

dentro de um contexto social”, “um sistema de regras” ou “um objeto” (KISHIMOTO,

1994, p.108). Sua utilização de modo educativo tem origem no século XVIII, sendo

que, antes disso, “o jogo era visto como inútil, como coisa não séria” (ibidem, p.108).

Já o brinquedo, diferentemente do jogo, “supõe uma relação com a criança e uma

abertura, uma indeterminação quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de

regras que organizam sua utilização” (ibidem, p.108). Pode-se dizer que, quanto ao

uso de regras, seriam objetos opostos, e portanto também de uso contrário.

Historicamente, a brincadeira esteve por longo tempo limitada à recreação

(KISHIMOTO,1994.) Porém, a partir do Renascimento, “vê-se a brincadeira como

conduta livre que favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo.”

(ibidem, p.117). E, assim, “Ao atender necessidades infantis, o jogo infantil torna-se

forma adequada para a aprendizagem dos conteúdos escolares.” (ibidem, p.119). No

contexto da aula de piano, tanto o jogo quanto o brinquedo sempre tiveram espaço

dentro das minhas aulas, justamente por essa capacidade de ludificar as práticas

necessárias ao aprendizado de piano, pois a criança brinca sem se preocupar em

adquirir conhecimento.
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Porém, ao propor um mundo imaginário, tanto o jogo quanto o brinquedo

criam um imenso conjunto de possibilidades criativas. E é exatamente por essa falta

de definição do uso de brinquedos de maneira especificamente contextualizada que

faz-se necessária uma utilização consciente desses materiais. Sabe-se que o uso da

gamificação se destaca para fidelizar clientes, incentivar atividades e

comportamentos e superar problemas de métodos pedagógicos tradicionais

(DORNELES E PILLAR, 2020, p. 2). Porém, a aquisição de novos materiais e

métodos sem um objetivo claro acerca do motivo pelo qual serão utilizados não faz

com que os alunos que os utilizam tornem-se melhores músicos. O uso, por exemplo,

de variados brinquedos diferentes para exemplificar o mesmo conceito, pode

confundir o aluno ao invés de auxiliá-lo. Afinal, “não é suficiente insistir na

necessidade de experiência, nem de atividade na experiência. Tudo depende da

qualidade da experiência que é tida” (DEWEY, 1997, p. 27, tradução nossa).

A partir disso, percebe-se que a gamificação das aulas de piano pode adquirir

um caráter negativo se mal utilizada. Ao adquirir uma quantidade excessiva de

materiais, jogos e brinquedos, por vezes com o mesmo tema, com o intuito de

auxiliar o aluno e, consequentemente, fidelizá-lo, mas sem antes conhecer a criança

e suas necessidades, acaba-se por deixar de lado a questão ambiental com a

produção desnecessária de materiais descartáveis, além da possibilidade de gerar a

ansiedade de retornar ao estúdio apenas com a intenção de conhecer os novos

materiais, e não de fazer música.

Cabe acrescentar que, se considerarmos o aprendizado instrumental como

parte integrante de todo o processo educacional do aluno, o professor de piano

possui responsabilidade pessoal e social perante sua atividade, a qual abraça,

inclusive, conceitos relacionados à educação ambiental e à sustentabilidade. É claro

que o aprendizado da criança inclui particularidades enquanto seres em formação no

que tange aos aspectos físicos, psíquicos, sociais, emocionais e intelectuais e é

também necessário pensarmos no aluno como pessoa inserida na sociedade, no

ecossistema, com suas vontades e valores, culturas adquiridas e vividas que o

formaram (e ainda o formam) como pessoa, mas não podemos nos esquecer dos

nossos valores e ideais como professores. Afinal, “é preciso nos engajar

verdadeiramente, assim como nas demais áreas do conhecimento, em um projeto

educacional comprometido com a formação integral da criança.” (FRANÇA, 2011,

p.32). Nessa pesquisa, portanto, o foco é explicitar ideias para a transmissão e
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fixação de conceitos de maneira lúdica, organizada e contextualizada a partir de

escolhas e aplicação conscientes de materiais e jogos para essa transferência.

A partir dessas reflexões acerca da experiência prática com a utilização de

jogos e brinquedos durante a aula de piano, percebeu-se que, para que isso se dê

de maneira consciente, são necessários três aspectos: sustentabilidade,

planejamento e criatividade, os quais serão explicitados a seguir e pelos quais serão

analisadas possibilidades de atividades que abarquem esses fatores.

Esses três elementos estão interligados entre si, visto que pretendemos ser

criativos de forma que não haja desperdício de material e que as escolhas por eles

sejam feitas com o mínimo de utilização de material descartável e, portanto,

precisam ser escolhas planejadas. Sendo assim, dentre eles, o fator de

sustentabilidade se destaca.

4.2 SUSTENTABILIDADE

Como se pôde perceber a partir da revisão bibliográfica, não são muitos os

trabalhos que envolvem o termo “sustentabilidade” na área da educação musical. E,

quanto à pedagogia do piano, não existem trabalhos a respeito do assunto. Porém,

entende-se que, a partir da reflexão acerca do que seria um professor consciente, a

sustentabilidade está aqui como fator principal para conduzir a escolha de atividades

e materiais no contexto da aula de piano. Isso porque, apesar de serem, também, o

planejamento e a criatividade fatores que tornam o professor mais consciente

(consequência de pesquisa bibliográfica vista anteriormente) percebe-se que é

possível ser criativo e organizado mesmo sem ser sustentável. Por isso, elegemos a

sustentabilidade como base para a consciência do professor, a fim de que ele seja

criativo sem o uso excessivo de materiais e seja capaz de planejar sem,

necessariamente, adquirir materiais novos.

O conceito do termo “sustentabilidade”, de significado amplo, passou por

diversas modificações ao longo do tempo. Foi, inicialmente, entendido logicamente

de maneira que “uma sociedade sustentável é aquela que não coloca em risco os

elementos do meio ambiente” (MIKHAILOVA, 2004, p.4). Conforme foram sendo

desenvolvidos outros estudos e com a organização de conferências em virtude da

crescente preocupação com o tema, surgiu o conceito de que “desenvolvimento

sustentável é aquele que busca as necessidades presentes sem comprometer a



30

capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades."

(ibidem,p.5). Porém, em consequência dessa citação, o termo “sustentabilidade”

passou a ser interpretado de maneira excessivamente ampla, justificando qualquer

atividade que reservasse recursos para gerações futuras, enquanto que “num

sentido mais rigoroso, significa que todas as atividades realizadas devem sofrer uma

avaliação mais aprofundada para determinar todos os seus efeitos sobre o meio

ambiente” (ibidem, p.6). Por isso, o conceito atual de desenvolvimento sustentável

“procura a melhoria da qualidade de vida de todos os habitantes do mundo sem

aumentar o uso de recursos naturais além da capacidade da Terra.” (ibidem,p.6), ou

seja, “ela simplesmente representa a justiça em relação às gerações futuras.”

(ibidem, p.6).

Considerando que, para construir um modo de vida verdadeiramente

sustentável é preciso promover crescimento econômico e desenvolvimento social

com conservação dos recursos naturais e do meio ambiente, faremos uso do atual

conceito de sustentabilidade para, em conjunto com o planejamento (a fim de

adquirir apenas aquilo que é necessário e não pode ser feito com material já

existente) e com a criatividade (para modificar e aproveitar o máximo dos objetos e

materiais que já possuímos e construir novos), manter uma qualidade de vida sem

tantos riscos e danos ao meio ambiente.

Percebe-se que a quantidade de materiais que têm sido criados para a

melhoria na qualidade das aulas de piano com a intenção de divertir e transformar

esse momento em algo agradável e produtivo simultaneamente pode estar sendo

adquirida de maneira excessiva e até mesmo repetitiva. Em virtude da pandemia da

COVID-19, a facilidade de acesso e divulgação das criações dos professores

intensificaram essa busca e esse consumo, o que pode ser bastante vantajoso se

analisarmos a quantidade de boas ideias e sugestões que surgem em relação ao

ensino e às possibilidades de agregar às aulas. Afinal, a eficácia da ludicidade já

pôde ser vista, e a troca de conhecimentos entre professores é uma atitude benéfica,

pois “o contato e as experiências com os colegas também são importantes

elementos no processo formativo do professor de instrumento.” (WEBER;

GARBOSA, 2015, p. 96). Porém, as desvantagens podem surgir a longo prazo, tanto

na questão ambiental quanto, possivelmente, no pouco progresso dos alunos que,

acostumados com a distração excessiva que a grande quantidade de “novidades”

impensadas provoca, podem acabar por deixar a música em segundo plano.
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Mas a proposta de uma educação com escolhas sustentáveis não significa

que devemos não consumir todo e qualquer material que provoque a produção de

lixo, anular a aquisição de novos objetos e criticar todo o material ou modo de ensino

já existente. Afinal,

Deve-se pensar em termos de educação em si, e não em termos de algum
'ismo' sobre educação [...]. Qualquer movimento que pensa e age em
termos de um "ismo" fica tão envolvido na reação contra outros "ismos” que
é involuntariamente controlado por eles.(DEWEY, 1986, p.6, tradução
nossa).

Ou seja, quando nos prendemos a rótulos e ideias (que geralmente não

correspondem ao objetivo real da proposta, mas estão ligados a um senso comum

em relação ao termo), é possível que não consigamos ver possibilidades benéficas

em qualquer outro movimento que não aquele ao qual estamos atrelados. A

sustentabilidade é o objetivo, e a escolha por aceitar as inovações que surgem dia a

dia precisa passar pelo seu crivo, analisando o aluno e suas necessidades reais,

utilizando-se do que o momento implica, de forma ética e coerente, pois, segundo

Freire (2011), “o erro na verdade não é ter um certo ponto de vista, mas absolutiza-

lo e desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista, é possível que a

razão ética nem sempre esteja com ele.”(FREIRE, p.16). Ética essa que, ainda

segundo Freire (2011), “não é a ética menor, restrita, do mercado, que se curva

obediente aos interesses do lucro” (ibidem, p.17).

É justamente sobre as ‘inovações que surgem dia a dia’ que devemos fazer

uma reflexão. A sustentabilidade está em objetos e atitudes. Em consumir e em para

quê consumir. Em pensar antes de agir/ensinar. Está, finalmente, no consumo

consciente, assim como na escolha e aplicação também conscientes das atividades

e jogos lúdicos que vão servir de estímulo para o aprendizado musical e,

consequentemente, também de experiência sustentável na formação pessoal do

aluno. A sustentabilidade em questão, aqui, não é, portanto, a que os estereótipos e

senso comum estabeleceram, como explica França (2011):

A sustentabilidade que se quer é aquela que não implica simplesmente
cuidar de bicho ou plantar árvore: diz respeito à condição de seres se
relacionando com outros seres – humanos ou não – e com os componentes
abióticos (não vivos) da natureza. Implica combater o comodismo
generalizado e a cultura da vantagem econômica a qualquer preço. Implica
semear valores entre as crianças, as quais serão futuros políticos,
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empresários, empreendedores, inventores, cientistas, consumidores e
cidadãos – se não nos extinguirmos antes, é claro. (FRANÇA, 2011, p. 33).

A respeito disso, muito se fala sobre a utilização de materiais recicláveis para

construção de instrumentos em ambientes de vulnerabilidade social. Alguns dos

poucos trabalhos relacionados à sustentabilidade que foram encontrados tratam

desse aspecto, o que é bastante louvável quando se analisa o contexto em que

foram instituídos. Porém, o professor precisa pensar em reaproveitar mesmo quando

não há uma necessidade financeira para isso. Afinal, “a questão ambiental é

também social, cultural, educacional, científica, política e econômica” (FRANÇA,

2011, p. 31), o que nos torna parte do ecossistema, independentemente do meio em

que estamos inseridos, e, portanto, “não há mais desculpas para nos mantermos

isolados em pedestais puristas, desconectados do mundo, desvinculados da

vida.”(FRANÇA, 2011, p.32)

Assim, a sustentabilidade aqui, além do cunho material, de aquisição de

objetos ou de oferta deles aos alunos, implica em escolhas conscientes, com

propósitos educativos claros e refletidos com antecedência, sem desperdício de

ideias (não somente de material). A reflexão prévia sobre a prática é capaz de

alinhar o ensino de maneira muito mais eficiente que a utilização de um atrativo para

prender a atenção momentânea do aluno. Para isso não é preciso, necessariamente,

novos produtos. E portanto, veremos a seguir como obter essa organização

curricular a fim de agir de forma sustentável.

4.3. PLANEJAMENTO

O planejamento está listado aqui como um dos fatores importantes na

questão da consciência por duas razões: primeiramente, o professor precisa saber o

quê ensinar de maneira organizada (a sequência ideal de introdução dos conceitos

que aprendeu através de sua experiência pessoal e profissional) e, em seguida, ele

precisa conhecer quais os materiais necessários para efetivar esse ensino (se já os

possui, se precisa adquiri-los ou se pode criá-los) para que, então, tome decisões

baseadas nos pilares da sustentabilidade.

Como se pôde perceber através de pesquisa bibliográfica, também a questão

do planejamento na aula de instrumento é pouco discutida. Mas vamos adaptar as
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informações encontradas à concepção sustentável de planejamento que se deseja,

através da seguinte sequência: a) conhecer o que o aluno já sabe e o que precisa

aprender ou reforçar; b) questionar se já possuímos o material necessário para isso;

c) criar e transformar materiais já existentes; d) na aquisição, optar pelos materiais

menos agressivos ao meio ambiente.

Planejar é organizar ações, é uma ferramenta para dar eficiência à ação

humana, tem como finalidade a organização da tomada de decisões e um

direcionamento para o processo educacional, segundo Castro, Tucunduva e Arns

(2008). A partir disso, e baseando-se no fato de que “o ensino do instrumento estaria

relacionado à maneira como o professor mobiliza os saberes construídos ao longo

de seu processo de vida e formação, considerando as particularidades de seu

contexto de trabalho” (WEBER; GARBOSA, 2015, p.98), e partindo da ideia de

rizoma proposta por França (2006), a qual “projeta um currículo flexível, apto a

aceitar diversas configurações pedagógicas”, porém mantendo um programa

sequencial de saberes a serem adquiridos, vê-se a importância da autonomia do

professor, da sua capacidade de introduzir novos materiais ou remover outros

quando necessário, de acordo com o contexto, mesmo seguindo um planejamento

ou programa pré-estabelecido.

É possível utilizar a sequência proposta por um método de piano, por

exemplo, mas é essencial que o professor saiba decidir sobre a inclusão ou

exclusão de certos itens a fim de amparar o estudante, seja isso feito com materiais

já existentes ou criados/ improvisados exclusivamente para o aprendiz. Isso porque

a aquisição de conhecimentos não vem necessariamente do método ou dos

materiais utilizados, mas principalmente da experiência que se tem com eles,

conforme o modo que serão utilizados. De acordo com Sloboda (2008, p.304), “por

maior que seja a quantidade de informações científicas disponíveis, professores e

alunos ainda precisam tomar decisões em bases altamente intuitivas”. Assim, é

preciso conhecer a ordem ideal, utópica, para que seja possível, a partir dela, criar

(se possível, de maneira sustentável).

Porém, a ansiedade em tornar-se um melhor profissional pode levar o

professor a adquirir objetos sem planejamento. Como consequência dessa ausência

de organização, problemas de transferência de conhecimento podem acontecer,

pois a aplicação de atividades demasiadamente variadas podem carecer de um

objetivo concreto e claro, dificultando a mobilização de saberes do professor.
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Além disso, não são somente materiais em excesso que podem provocar

essa ansiedade, mas também informações, jogos, brincadeiras que, se mal

aplicadas ou aplicadas em demasia (como quando o professor não conhece o real

estágio de conhecimento do aluno e segue repetindo atividades sobre o mesmo

conteúdo) podem não produzir senão a expectativa por novidades, e não por música.

É nesse “não pensar” que começam a se construir os problemas de

transferência de conhecimento, pois, se as consequências da aplicação de tantas

atividades também não for pensada, elas não têm um objetivo concreto. Ou seja,

está fora do desenvolvimento rizomático do processo de ensino, o qual se ampara

em uma base sólida para, então, entrelaçar os conteúdos. Por isso a pretensão de

uma autonomia do professor passa pela consciência crítica, pela formação do

professor, músico e artista, pela pesquisa e pela criatividade, para que seja possível

atingir um melhor desenvolvimento do ensino de piano de modo geral. É possível

que esse objetivo esteja se perdendo quando materiais de apoio ao ensino,

adquiridos comercialmente, que visam suprir lacunas na formação do ser, do músico

e do professor como profissional autônomo, são consumidos compulsivamente.

Como afirmado anteriormente, não há necessidade de uma repulsa à venda

de jogos e materiais pedagógicos, e sim uma priorização da reflexão sobre a

necessidade de aquisição de mais um objeto possivelmente semelhante a tantos

outros e com o mesmo resultado prático. Portanto, uma simples organização

diferente no modo como se utiliza o material que já foi adquirido durante anos de

experiência profissional pode gerar inúmeras inovações sem a necessidade da

compra de novos materiais. Os mesmos flashcards com figuras rítmicas, por

exemplo, podem ser utilizados de diferentes maneiras, criando inúmeras

possibilidades de jogos e atividades lúdicas que possam ser adaptados para os mais

variados contextos e idades. Afinal, um novo material para cada necessidade

específica pode gerar, de maneira excessiva, novos materiais, os quais poderiam

ser utilizados apenas uma vez, gerando sucessivos descartes. E isso é o oposto de

uma educação sustentável.

4.4. CRIATIVIDADE

Partindo da necessidade de sustentabilidade em relação à utilização de jogos,

materiais e atividades lúdicas durante as aulas de piano e de que já se conhece o
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conteúdo necessário a ser ensinado e os meios de fazê-lo, torna-se conveniente

colocar em prática a criatividade do professor a fim de transformar antigos objetos

em novos jogos, criar novas atividades (feitas, preferencialmente, com a utilização

de materiais recicláveis) ou até mesmo criar junto com o aluno, instigando também a

sua criatividade.

Para isso, é possível inspirar-se nas sugestões de maneiras diferentes de

utilizar um mesmo jogo propostas pelos alunos, ou por necessidades que surgem

durante a aula e induzem a modificação do foco de uma atividade, ou até mesmo

por criações corriqueiras que resultam em atividades duradouras que vão sendo

aplicadas de forma positiva no aprendizado de diversos outros alunos.

Essas ideias podem ser anexadas à bagagem de experiências positivas do

professor, as quais irão gerar um “método próprio”, que contém sugestões do

professor, dos alunos, e dessa combinação formada por experiências pessoais e

profissionais entre as duas partes. Assim, é possível combinar os mesmo flashcards,

tabuleiros, avatares e brinquedos utilizados em um jogo de modo a criar diversos

outros, com finalidades diferentes, adaptáveis e com o propósito de inovar

sustentavelmente.

Sabe-se da importância da qualificação constante do profissional para uma

consequente melhora na qualidade das aulas e dos resultados dos alunos. Porém,

confunde-se, por vezes, a realização de cursos com a aquisição de diplomas, a

compra de jogos com dar aulas lúdicas, a constância e frequência frente às

inovações tecnológicas como atualização do ensino e, por fim, a aquisição de

materiais como conhecimento. E, para isso, percebe-se o quanto se emprega o

termo “inovação” como justificativa para essa necessidade de progresso profissional.

Esse termo pode estar sendo compreendido através da sua definição literal:

“novidade, aquilo que é novo” (INOVAÇÃO, 2022). Porém, a criatividade não implica

criar a partir do nada, é possível também que a transformação origine uma inovação.

Uma atividade feita já há muito tempo para um aluno antigo pode ser

desenvolvida junto a um aluno iniciante, o que faz com que isso seja novo para ele,

mesmo já existindo. É possível, também, que o aluno conheça determinado jogo

somente de forma online e que seja apresentado à versão analógica somente

durante a aula de piano, o que torna isso uma novidade para ele. Portanto, criar de

forma sustentável inova ao transformar. E ao sermos criativos podemos ensinar

nossos alunos a serem também criativos, afinal “ensinar não é transferir
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conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua

construção”. (FREIRE, 2011, p.47). E assim, o professor acaba por ensinar não

somente o conteúdo, mas por, ao demonstrar um modo criativo de aplicar as

atividades, instigar também a sua criatividade.
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5. ATIVIDADES E JOGOS: ALGUMAS IDEIAS ALINHADAS À
SUSTENTABILIDADE

As atividades aqui citadas surgiram da união entre diferentes atividades, de

sugestões de alunos, ou da necessidade de modificação para adaptar-se a

determinado aluno. Ou seja, atividades por vezes já existentes (sugeridas em cursos,

livros, métodos, artigos, workshops e eventos sobre pedagogia do piano) mas que,

sob o efeito de sua aplicação em variadas situações de aulas, adquiriram caráter

diferenciado. Não são, portanto, criações completamente próprias na sua maioria,

mas adaptações coerentes a uma proposta sustentável de ensino.

É complexo citar diretamente a referência original de alguns jogos, tendo em

vista que, como pudemos perceber, muitas das atividades foram transmitidas por

tradição oral e sua origem inicial pode ter se perdido, ou se transformado. Além

disso,é possível que professores que não estão conectados entre si optem por

atividades semelhantes. Por exemplo, como temos muito mais acesso à tecnologia

hoje em dia, é provável que professores busquem alternativas tecnológicas para

satisfazer as necessidades do seu aluno. E, sendo as possibilidades às quais temos

acesso limitadas, é comum que cheguemos às mesmas conclusões sem ao menos

ter contato com outros professores.

Portanto, vamos citar abaixo referências às quais tivemos acesso e que,

possivelmente, podem ter influenciado direta ou indiretamente na criação e

execução das atividades a seguir. Quando houver um criador específico, ele será

citado diretamente na atividade.

Dentre elas, podemos citar os métodos Piano Safari (das autoras Katherine

Fisher e Julie Knerr), Piano Lessons (de Barbara Kreader, Fred Kern, Mona Rejino e

Phillip Keveren), Piano Básico de Bastien (de James Bastien), Alfred’s Basic Piano

Library (de Willard A. Palmer, Morton Manus e Amanda Vick Lethco), Piano

Adventures (de Nancy e Randall Faber), entre outros; alguns livros e métodos de

autores brasileiros como Amigos do Piano (de Bruno Fragoso e Maria Helena Lage),

Piano Pérolas (das autoras Carla Reis e Liliana Botelho) e Divertimentos (de Laura

Longo) também foram utilizados durante as aulas, podendo ter gerado algum tipo de

referência. Além disso, foram realizados cursos (com as professoras Mirka da Pieva,

Naira de Brito Poloni e Laura Longo), e participações em eventos como,

principalmente, os “Encontros Sobre Pedagogia do Piano”, idealizado pela
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professora Drª Cláudia Deltrégia, o qual acompanho desde a sua criação no ano de

2012 e que, nesse período, possibilitou o contato com alguns dos autores dos

métodos acima referenciados, além de cursos e workshops com influentes nomes da

pedagogia do piano, ocasionando, portanto, importante função na criação das

atividades relatadas nesse trabalho. Foram realizados, também, cursos na cidade de

Bagé, RS, através do “Piano Studio Cheisa Goulart” e outros de forma online. Vale

destacar o contato com outros professores nos momentos de trocas de experiências.

A partir dessas referências, de uma investigação bibliográfica e das melhores

experiências de ensino no contexto de um estúdio privado à procura da união entre

ludicidade/aprendizado e sustentabilidade/criatividade a qual buscou-se:

a) Conseguir formar um material a partir de poucos elementos já disponíveis,

o que é um estímulo à criatividade;

b) Investigar tipos de jogos que poderiam ser criados ou transformados de

maneira menos agressiva ao meio ambiente.

A intenção dessas sugestões não é fornecer ideias prontas, mas apontar algo

capaz de estimular professores a construírem conclusões a respeito do seu próprio

material. Sendo assim, dividiu-se essas atividades em duas categorias que

considero terem obtido melhores resultados ao serem utilizadas: atividades de

introdução de conceito e atividades de fixação de conceito.

As atividades de introdução de conceitos apresentam um conceito novo

ainda não conhecido pelo aluno. Essas precisam ser melhor contextualizadas,

abrangendo vários momentos da aula, tais como abordagem técnica, leitura, teoria e

improvisação. Percebeu-se que, para um melhor aproveitamento dessa etapa, é

necessário o uso de poucos materiais, a fim de que não haja um desvio da atenção

e, sim, um uso benéfico da ludicidade, sem sobrecarga de informações em um

primeiro momento. Portanto, nesse momento, a criatividade precisa ser baseada em

conclusões certeiras fundamentadas em experiências positivas, aliadas ao

conhecimento das necessidades do aluno. Nas figuras apresentadas a partir da

página 41, a ordem de atividades a ser seguida é a que costumo aplicar com meus

alunos, pois considero ter obtido melhores resultados. Mas é possível alterá-las de

acordo com a concepção do professor.

Já as atividades de fixação de conceitos têm como foco a repetição. Com

elas, o aluno já conhece o conceito e, portanto, o professor possui uma liberdade

maior de criação, pois é necessária uma variedade de repetições até que o aluno
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seja capaz de compreender completamente o conceito ensinado. É possível que

seja esse o momento em que o professor acaba por adquirir inúmeros objetos. Para

evitar essa situação, duas possibilidades foram analisadas: propor atividades com a

utilização de materiais variados ou propor atividades que mostrassem o mesmo

material sendo utilizado de diversas maneiras. Tendo em vista que a primeira opção

utiliza apenas o conceito de criatividade do professor, podendo levar inclusive à

aquisição de novos materiais para a sua execução, enquanto que a segunda

envolve criatividade ao instigar a variedade de utilização do mesmo objeto, a

sustentabilidade no reaproveitamento de materiais já existentes e a organização ao

conhecer o que se possui, utilizaremos a segunda opção. Ainda com essa finalidade,

os materiais escolhidos foram: flashcards, brinquedos pequenos o suficiente para

caberem em uma tecla do piano, prendedores de roupas e dados. Os materiais

podem ser utilizados simultaneamente. Além desses, utilizamos papel e caneta/lápis,

pois são materiais que os alunos e professores já possuem previamente e que

podem, inclusive, auxiliar na confecção dos dados e flashcards. Alguns outros

materiais extras poderão ser sugeridos, mas que podem ser facilmente substituídos

pelo material que o professor possui, caso queira.

Para a elaboração desse catálogo, foram definidas, também, algumas

diretrizes que conduziram a produção das tabelas, a fim de que as atividades

tivessem a sustentabilidade, o planejamento e a criatividade como foco principal.

São elas:

a) definir os fundamentos e conteúdo a ser ensinado, e classificar como uma

atividade de introdução de conteúdo (a qual necessita de pouco material) ou fixação

de conteúdo (que indica uma maior variedade de materiais).

b) definir o tipo de material a ser usado com foco nas necessidades do aluno:

um jogo? Um brinquedo? Uma analogia em desenho?

c) buscar referências. Nesse item, a ideia é pesquisar no material que já foi

utilizado com sucesso durante as aulas. É possível, também, pesquisar em sites,

blogs ou páginas nas redes sociais sobre o que já existe no ramo a ser ensinado,

sem necessariamente comprar algo novo.

d) por fim, criar a atividade que melhor se adequa ao aluno. Essa etapa

precisa ser feita, portanto, verificando o material já existente, transformando-o ou

criando algo novo com o material que já se possui e, como um último recurso,

adquirindo algo novo.
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Quanto aos três pilares geradores dessas atividades, esses ficam mais

claramente expressos nos seguintes ítens das tabelas: sugestão de confecção -

sustentabilidade; o fato de estarem sendo apresentados em uma sequência

organizada - planejamento; o fato de serem criados com poucos materiais e através

da modificação ou adaptação de atividades já existentes - criatividade; os quais

serão vistos a seguir.

5.1 TABELAS: SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Optou-se por mostrar, inicialmente, sugestões de atividades de introdução de

conceitos e, em seguida, a partir desses mesmos conceitos, apresentar soluções

através de atividades de fixação de conceitos, as quais utilizam os mesmos

materiais citados anteriormente: flashcards, brinquedos pequenos, prendedores,

dados e, por fim, papel e lápis.

Serão sugeridos, também, materiais alternativos para a confecção da

atividade. Considerando que existem sites e blogs que, através de uma pesquisa

rápida, possuem material pronto para impressão, é interessante que, quando forem

utilizados, dê-se preferência para o uso de folhas de rascunho (já utilizadas em

apenas um dos lados). A fim de mostrar ao aluno que não é incorreto fazer esse uso,

pode-se fazer com que ele perceba essa utilidade e pratique-a também. É

importante, também, que esses materiais confeccionados pelo professor não tenham

um único uso, e sejam guardados de forma organizada e consciente (podendo até

ser catalogada a confecção desses com etiquetas para que sejam encontrados

rapidamente) a fim de serem utilizados em outras oportunidades em que a pretensão

seja a mesma. Presume-se, portanto, que sempre que algum desses materiais ou

modo de confecção for citado aqui, passar-se-á por essa avaliação.

5.1.1 Atividade de Introdução de Conceitos

Cada figura apresentada a seguir expõe uma atividade introdutória para

determinado conceito, as quais são expostas através dos seguintes tópicos:

a) idade/ nível ideal para que a atividade seja realizada (baseado em realizações

anteriores da atividade);
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b) conhecimento necessário;

c) conceitos trabalhados na atividade;

d) materiais necessários;

e) o procedimento para a realização da atividade;

f) sugestão de confecção de forma simples e sustentável do material a ser

utilizado;

g) uma sugestão de contextualização durante uma aula (a qual está baseada no

modo como ordeno os conteúdos nas minhas aulas usualmente, mas que

pode ser reorganizado caso necessário).

A figura 1 (abaixo) descreve a adaptação de uma atividade sugerida durante

o evento “Encontros Sobre Pedagogia do Piano” pela professora Drª Cláudia

Deltrégia, a qual conheceu esse modo de ensinar os valores das figuras rítmicas

com a professora Lucelena Toledo Terrible, professora do Conservatório Carlos

Gomes em Campinas, São Paulo. Para que seja uma atividade sustentável, prioriza-

se a utilização de poucos materiais (três brinquedos), utilizados de forma organizada

(pois eles estarão sendo acrescentados em uma sequência de atividades definida de

acordo com os conceitos já aprendidos e porque foram escolhidos com base no

material que o professor já possui) e criativa (por explorar os mesmo objetos em

todas as atividades da sequência da aula). É possível, também, solicitar ao aluno

que traga para a aula o seu próprio brinquedo, caso o tenha, para que ele se

familiarize e sinta-se a vontade de utilizá-los em casa e, assim, repetir a experiência

positiva no momento da prática.
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Figura 1 - Sugestão 1 de atividade de introdução de conceito

Fonte: autora.
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A figura 2 (abaixo) apresenta uma atividade realizada com a utilização de um

único brinquedo para o ensino das notas musicais. A ideia para essa atividade foi

construída a partir da aquisição de pequenos brinquedos, sugeridos pela professora

Mirka da Pieva (professora particular de piano na cidade do Rio de Janeiro, RJ) que

poderiam caber em uma tecla de piano, proporcionando diversas possibilidades. A

atividade surgiu a partir de um momento em que não havia outro objeto a ser

utilizado em aula. Portanto, foi preciso (e possível) realizar uma aula inteira de

maneira lúdica, instigando a imaginação e criatividade do aluno, sugerindo

associações. Em algumas ocasiões, no momento do jogo de tabuleiro, o aluno pode

sugerir (como acontece por diversas vezes) outras maneiras de executar o mesmo

jogo, o que é um meio do professor conferir o real entendimento dele a respeito do

conteúdo ensinado e provocar interação e criatividade também para o aluno.
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Figura 2 - Sugestão 2 de atividade de introdução de conceito

Fonte: autora.



45

Já a figura 3, representa uma atividade criada por um aluno. Foi apresentada

a ele a sequência de tons e semitons que contém uma escala e, na aula seguinte,

quando questionado sobre essa sequência, o aluno lembrou apenas da palavra

“tom”, o que o levou a improvisar nomeando a outra de “Jerry” a fim de provar que

ele sabia realmente a sequência. Percebe-se, portanto, que o conhecimento prévio

do conceito a ser ensinado somado à criatividade permite que o aluno também seja

criativo, sem esquecer de pensar sustentavelmente. Por ter sido sugerida por ele,

uma criança que, consequentemente, conhece melhor a linguagem de crianças, a

atividade seguiu sendo aplicada no momento da explicação da formação de escalas

para outros alunos.

Como sugestão de confecção, optamos por mostrar a possibilidade de

solicitar que o aluno desenhe os personagens, ao invés de utilizar material impresso,

pois quando a criança gosta de desenhar acaba por interagir melhor nesse momento

da aula. No entanto, vale ressaltar a ideia de que é preciso ter certeza de que a

atividade vai ser realmente relevante para o aluno antes de aplicá-la, se ele conhece

os personagens ou se, mesmo não os conhecendo, seria válido apresentar a ele,

avaliar a possibilidade de substituir por outros conhecidos, saber se é o momento

ideal de apresentar as escalas ao aluno. Tudo isso deve ser feito anteriormente à

aplicação da atividade no momento de planejamento. Caso contrário, serão apenas

mais alguns objetos que vamos associar à aula sem que tenha real utilidade para o

aluno.
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Figura 3 - Sugestão 3 de atividade de introdução de conceito

Fonte: autora.
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A figura 4 (abaixo) representa uma atividade desenvolvida nas primeiras

aulas de um aluno criança iniciante, com idade entre 5 e 7 anos . Por isso, é feita

uma associação com uma música apreciada pelo aluno, utilizando-se do

personagem presente na canção a fim de que ele a ‘acompanhe’ durante a aula nas

atividades subsequentes.

A questão sustentavelmente pertinente dessa atividade é o fato de que é

possível utilizar retalhos de tecido para confeccionar os dedoches (material de tecido

ou papel análogo a fantoches para colocar no dedo), o que reaproveita um material

que não seria utilizado e o transforma. É possível, também, fazer impressão desse

material ou desenhá-lo juntamente com o aluno.

Quanto ao fator “criatividade”, este está aliado ao planejamento que deve ser

feito ao escolher uma canção que esteja de acordo com a idade e nível do aluno,

bem como suas preferências.
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Figura 4 - Sugestão 4 de atividade de introdução de conceito

Fonte: autora.
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5.1.2 Atividades de fixação de conceitos

As figuras apresentam atividades criadas com cada um dos materiais,

especificamente, a fim de expor variadas possibilidades de utilização com um

mesmo objeto. Portanto, anteriormente a cada figura, será feita uma breve descrição

desses materiais a fim de contextualizar a razão da sua utilização. São definidas

pelos seguintes tópicos:

a) idade/ nível;

b) conhecimento necessário;

c) conceitos trabalhados;

d) procedimento.

Quando houver um material adicional, este será descrito na tabela da figura.

No título de cada atividade está informado o conceito que será trabalhado.

As figuras 5 e 6 apresentam sugestões de atividades de fixação de conceitos,

nas quais são utilizados flashcards com notas musicais na pauta e flashcards com

figuras rítmicas. Esses cartões podem ser úteis para que o aluno fixe os nomes e

valores das figuras rítmicas, bem como os nomes das notas e sua localização na

pauta, além de poderem ser associados a outros conceitos como escalas, intervalos,

prática do repertório, composição e improviso. Em alguns casos podem ser

utilizados, inclusive, de forma competitiva a fim de gerar motivação extrínseca em

alunos resistentes à aceitação de novos conteúdos, como é demonstrado nas

atividades 1 e 6 das figuras 6 e 7, respectivamente. Sortear esses cartões também

pode ser uma maneira útil de reforçar inúmeros conceitos, como nos exemplos 2 e 3

da figura 6.

O material poderá ser confeccionado manualmente ou impresso, e é possível

utilizar material reciclável, desenhando as figuras em papelão, ou imprimindo-as em

papel comum.

Um modo de utilização funcional e sustentável que pode ser dado para esse

material seria a confecção de tabuleiros. Os flashcards, ordenados, podem originar

um tabuleiro único, com as necessidades específicas que o professor precisa

trabalhar. Uma sugestão desse uso pode ser vista na figura 6, exemplo 6.
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Figura 5 - Sugestões de atividades de fixação de conceito com o uso de flashcards

Fonte: autora.
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Figura 6 - Sugestões de atividades de fixação de conceito com o uso de flashcards

Fonte: autora.
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As figuras 7 e 8 demonstram atividades realizadas com pequenos brinquedos

que caibam em uma tecla do piano. Porém, é possível confeccioná-los em material

reciclável, desenhando as figuras em papelão ou utilizando materiais escolares

como borrachas e apontadores de lápis, que cabem sobre a tecla.

Esses brinquedos pequenos geram interatividade lúdica, instigam a

imaginação e consequentemente a criatividade do aluno como pode ser visto nas

figuras 7 e 8. Criar histórias envolvendo os brinquedos ou as notas e fazer relações

com as preferências do aluno pode intensificar a eficácia da realização dessas

brincadeiras como recurso para o desenvolvimento de habilidades musicais.
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Figura 7 - Sugestões de atividades de fixação de conceito com o uso de brinquedos

Fonte: autora.
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Figura 8 - Sugestões de atividades de fixação de conceitos com o uso de brinquedos

Fonte: autora.
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A figura 9 mostra atividades realizadas com prendedores de roupa, os quais

foram apresentados como recursos à aula de piano pela professora Mirka da Pieva

(já citada anteriormente neste trabalho). São materiais versáteis pois, após essa

primeira impressão, percebeu-se a possibilidade de fazer, com eles, atividades para

qualquer conceito, anotando-os em papel e pedindo para que o aluno marque o

cartão correto com prendedor (como marcação da alternativa correta). Um exemplo

disso pode ser visto na atividade 14 da figura 9 (abaixo).

Além disso, também é possível fazer um “varal” com os conceitos (como no

exemplo 15 da figura 9), gerando pequenas composições e improvisos ou

removendo da música os trechos mais difíceis, o que costuma ser bem aceito pelos

alunos.
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Figura 9 - Sugestões de atividades de fixação de conceitos com o uso de prendedores de roupa

Fonte: autora.
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Na figura 10, são sugeridas atividades com a utilização de dados. A

inspiração para a utilização desse material partiu de um curso sobre “Piano em

Grupo” realizado na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, com a professora Naira de

Brito Poloni. Nele, a professora sugeriu a atividade 17 apresentada na figura 10

(abaixo). A partir disso, viu-se o quanto esse material costuma ser versátil por

sugerir quantidade de repetições de atividades diversas, o que possibilitou a criação

das outras atividades exemplificadas abaixo, gerando, inclusive, variações, como a

apresentada no exemplo 19 da figura 10, onde os números dos dados foram

substituídos por notas musicais.

Como sugestão de confecção, é possível fazer um dado com material

reciclável (papelão) ou até mesmo utilizar um aplicativo de roleta no celular. É

possível, também, ao confeccionar os dados, escrever outros conceitos no lugar dos

números, gerando diferentes possibilidades.
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Figura 10 - Sugestões de atividades de fixação de conceitos com o uso de dados

Fonte: autora.
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A figura 11 apresenta sugestões de atividades com a utilização de papel e

lápis, material de fácil acesso e aquisição. Com isso, pode-se confeccionar

tabuleiros, dominós, entre outros jogos. A atividade 20 teve como referência um

exemplo extraído do blog Teach Piano Today, a qual foi adaptada. Já nos exemplos

21 e 22 da figura 11, nota-se a possibilidade de criação de dominós e tabuleiros

manualmente, cujos conteúdos podem ser adaptados.
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Figura 11 - Sugestões de atividades de fixação de conceitos com o uso de papel e lápis

Fonte: autora.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou, ao investigar, catalogar e contextualizar

materiais que podem ser utilizados e reutilizados de maneira lúdica, salientar a

importância da autonomia do professor e da integração da aula de música em um

contexto educacional amplo que englobe a educação ambiental e a consciência do

professor de piano no momento da escolha e aplicação de materiais pedagógicos

durante a aula.

Para isso, tendo como motivação um catálogo de anotações a respeito de

atividades já realizadas em minha própria experiência didática durante 10 anos em

um estúdio privado e através de uma consequente pesquisa bibliográfica, passou-

se por uma crescente sequência de fatores e descobertas a respeito do uso ideal

dessas atividades, da importância da reflexão do professor para o bom uso desse

material e de seu papel modificador e influenciador de ideias e atitudes perante o

aluno. Essas reflexões e constatações originaram o refinamento das atividades,

baseando-se em pilares como a sustentabilidade, o planejamento e a criatividade,

gerando um novo catálogo de sugestões possíveis de serem adaptadas. Através

disso, percebeu-se que é possível criar e desenvolver uma grande variedade de

atividades lúdicas com a utilização de pouco material físico.

As atividades sugeridas podem parecer bastante simples, pois a intenção era

apresentar a utilização de poucos objetos durante a aula e comprovar essa

possibilidade. Mas, sabendo que o professor ao longo de sua vida profissional

adquire diversos outros brinquedos e objetos, pretende-se que, através desses

exemplos, ele considere possível mesclar sua utilização e criar outras possibilidades

eficientes ao invés de adquirir outros antes mesmo de testar novas possibilidades.

Aliás, percebeu-se que o material mais útil e versátil pode ser apenas “papel e

caneta”, o que pode ser objeto de uma futura pesquisa.

A ratificação do fato de o material não ser o objetivo principal de uma aula de

piano levou a conclusões a respeito do que realmente são o ensino e os saberes do

professor: ele transmite o que é e, logo, tão importante quanto o conteúdo analógico,

palpável instruído através dele é o conteúdo do seu ser e de suas experiências de

vida. Para ser um bom professor é preciso, primeiramente, ser um bom ser humano.

E colaborar com as questões sociais e ambientais faz parte disso. Afinal, despertar a

confiança do professor para o reconhecimento do seu conhecimento tácito,



62

conquistado pela sua experiência didática e para o reconhecimento da sua

autonomia, tendo a responsabilidade de alinhar suas atitudes e escolha de materiais

com a sua filosofia de ensino que inclui questões como suas crenças e seus valores

éticos não é apenas importante para um melhor processo de ensino e aprendizagem,

mas também para o processo de empoderamento do professor de piano como

profissional capaz de impactar na transformação social para um bem estar coletivo.

Por isso, como parte da minha filosofia de ensino, sempre procurei educar de

modo que o aluno não seja obrigado a precisar do professor para fazer música, mas

que consiga chegar a ela através do conhecimento adquirido. Creio que esse

objetivo é acatado através do uso moderado da ludicidade em aula, de modo que se

sentem capazes de criar, ir e voltar, praticar por vontade própria e influenciar,

também, amigos e parentes na jornada musical.

Como resultado desse modo de ensino, percebeu-se no decorrer das aulas

uma maior motivação para a prática, além de um despertar para o conhecimento

musical e de sua relevância por parte dos alunos. Através de uma metodologia que

preza tanto pela autonomia do aluno quanto do professor, é possível ensinar de

forma criativa e organizada, provocando inovações e reflexões sem negligenciar o

ambiente em que se vive. Atinge-se, assim, uma coexistência de ambas as partes,

onde “(...)nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se

transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado,

ao lado do educador, igualmente sujeito do processo”. (FREIRE, 2011, p.28).
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