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Resumo: Este texto relata as experiências adquiridas no projeto de extensão A música como 
processo de desenvolvimento social, afetivo e cognitivo, desenvolvido no período de abril/2013 
a abril/2016 no IFMT – campus Barra do Garças. Teve como proposta didática o ensino coletivo 
de instrumentos, objetivando a formação de grupos em que a vivência musical estivesse aliada 
a sociabilidade e a autorrealização. As dificuldades com a aquisição de material, o local propício 
para as aulas/ensaios e com a efetivação das matrículas foram amenizadas com o 
desenvolvimento cognitivo musical adquirido pelos integrantes, capacidades que os permitiu 
participarem das apresentações musicais. As apresentações musicais foram experiências 
significativas, por serem momentos de aprendizado, socialização e realização pessoal. 

Palavras chave: educação musical, música, extensão. 

Introdução 

Este texto apresenta o projeto de extensão A música como processo de 

desenvolvimento social, afetivo e cognitivo, iniciado em abril/2013 e concluido em abril/2016, 

sendo realizado no IFMT – campus Barra do Garças, da cidade de Barra do Garças/MT. A equipe 

foi formada pela coordenadora e por dois monitores, com bolsas fomentadas pela instituição, 

através do programa Auxílio Cultura. 

Fundamentação teórica 

Por ser uma prática social e uma experiência humana, a música assume uma 

importância impar na formação do ser humano. A prática social se estabelece nas relações 

entre “pessoas, pessoas e comunidade na qual se inserem, pessoas e grupos, grupos entre si, 

grupos e sociedade mais ampla” (JOLY; JOLY, 2010, p. 80). A vivência no grupo é significativa 

porque o processo de transformação individual no coletivo se efetiva pela possibilidade de se 

conhecer novos mundos através dos colegas e pelo prazer da convivência entre sujeitos. Desse 

modo, os objetivos dessas relações são: 
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repassar conhecimentos, valores, tradições, posições e posturas diante da 
vida; buscar o reconhecimento social das mais diferentes ações vindas de 
grupos comunitários menos favorecidos economicamente; propor e/ou 
executar transformações na estrutura social, nas formas de racionalidade de 
pensar e de agir, ou articular e para mantê-las; garantir direitos sociais e 
culturais; corrigir distorções e injustiças sociais; pensar, refletir, discutir e 
executar determinada ação (JOLY; JOLY, 2010, p. 80). 

GAINZA (2010) explica que: 

o efeito formativo das artes, associado tradicionalmente de maneira exclusiva 
ao seu valor estético, hoje remete em primeiríssima instância à potencialidade 
das atividades artísticas de influir integralmente na pessoa humana, não 
somente nos aspectos sensoriais e afetivos se não no desenvolvimento 
intelectual e social. (GAINZA, 2010, p.12)1 

A vivência com a música contribui para a expansão do universo cultural, reduz o 

individualismo e auxilia no convívio social do sujeito. Além de propiciar experiências pessoais e 

coletivas, desenvolve as potencialidades e a sensibilidade humana, facilita o contato do sujeito 

com o mundo circundante e favorece a aprendizagem, ou seja, pressupõe uma musicalização 

do indivíduo. Consideramos o ato de musicalizar como um processo orientado de educação que 

“promove uma participação mais ampla na cultura socialmente produzida, efetua o 

desenvolvimento dos instrumentos de percepção, expressão e pensamento necessários à 

decodificação da linguagem musical”, permitindo ao indivíduo “inserir-se em seu meio 

sociocultural de modo crítico e participante” (PENNA, 1990, p.37). 

Não se trata de oferecer um treinamento musical, mas de fomentar o contato do 

sujeito com os elementos fundamentais da música e de propiciar o desenvolvimento da 

personalidade, da sensibilidade, da criatividade e da experiência musical. Isto porque o 

conhecimento produzido em conjunto pode "proporcionar um diálogo muito importante e 

significativo para a educação musical, considerando que as aprendizagens musicais podem e 

                                                 
1Gainza (2010) - tradução nossa - elefecto formativo de las artes, asociado tradicionalmente de manera exclusiva 
asu valor estético, hoy remite enprimerísima instancia a lapotencialidad de lasactividades artísticas de influir 
integralmente enla persona humana, no sóloenlos aspectos sensoriales y afectivos sino eneldesarrollo intelectual y 
social. (p.12) 
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devem ser ampliadas com o desenvolvimento humano decorrente das práticas coletivas" (JOLY; 

JOLY, p. 90, 2010). 

FIGURA 1 – Evento da instituição: Café Literário (2013, 2014) 

 
Fonte: acervo particular da autora 

Se a função da música na sociedade é ajudar a transformar pessoas e proporcionar o 

que é mais necessário para a vida – a educação, associada à consciência do fazer musical – é 

papel da educação musical "possibilitar caminhos para que a relação entre o homem e a música 

se efetive de forma significativa, contextualizada com os objetivos de cada indivíduo e com a 

sua realidade sociocultural" (QUEIROZ, 2004, p. 106). 

Sendo assim, a viabilidade do ensino coletivo ou ensino em grupo, já que não há uma 

definição clara dos termos (SOUZA, 2016), se firma por: 

1) acreditar que todos podem aprender a tocar um instrumento, 2) acreditar 
que todos aprendem com todos, 3) a aula inteira é planejada para o grupo, 4) 
o planejamento é feito para o grupo, levando-se em consideração as 
habilidades individuais de cada um, 5) autonomia e decisão do aluno, 6) se 
refere ao tempo do professor e do curso (TOURINHO, 2007 apud SOUZA, 
2016). 

A metodologia do ensino coletivo consiste na “interação social entre os indivíduos 

participantes” e em “ministrar aulas ao mesmo tempo para vários alunos” (NASCIMENTO, 2006, 

p. 96). As aulas podem ser de forma homogênia (um mesmo instrumento é trabalhado no 

grupo) ou heterogênia (instrumentos diferentes são lecionados no grupo). E pode ser 

multidisciplinar, ou seja, projeta-se “além da prática instrumental”, ampliando para “outros 

saberes musicais intitulados academicamente como: teoria musical, percepção musical, história 

da música, improvisação e composição”  (NASCIMENTO, 2006, p. 96). 
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No Brasil, considera-se as bandas de escravos do período colonial como o início do 

ensino coletivo, mas sem a sistematização pedagógica. O Canto Orfeônico, da Era Vargas, é 

visto como uma iniciativa de sistematização do ensino coletivo. Na atualidade, são vários os 

trabalhos que envolvem o ensino coletivo ou em grupo, tais como Oscar Dourado, Marcos K. 

Corrêa, Maria Isabel Montandon, Flávia Cruvinel, entre outros (SOUZA, 2012, p. 423).  

E as pesquisas na área tem se intensificado. O levantamento bibliográfico feito por 

SOUZA (2012), coletando os trabalhos no portal de teses e dissertações da CAPES nos mostra 

um resultado de 343 pesquisas, destacando 29 trabalhos cujos termos de busca são espefíficos 

para “ensino-aprendizagem coletivo e/ou em grupo” ou “aulas coletivas e/ou em grupo” 

(SOUZA, 2012, p. 424). 

O projeto 

A possibilidade de oferecer à comunidade experiências estéticas associadas ao 

desenvolvimento artístico musical que contribuem para a construção da cidadania e do bem-

estar, oportunizando a vivência em grupo, o desenvolvimento integral do sujeito, o acesso ao 

conhecimento musical e às novas culturas,o progresso da sensibilidade musical, a produção da 

estética criativa e expressiva, além de momentos de prazer, foi a justificativa. 

FIGURA 2 – Evento da instituição: II Jornada Científica (2014) 

 
Fonte: acervo particular da autora 

Objetivou-se propiciar uma vivência musical através da prática musical coletiva, 

promover a formação musical como umatividade social de educação e lazer, e oportunizar as 
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condições necessárias para o desenvolvimento das potencialidades pessoais, cognitivas, 

produtivas e sociais no processo de autorrealização e no exercício pleno da cidadania.  

A proposta didática foi o ensino coletivo de instrumentos, mas não usamos métodos já 

existentes. Previlegiou-se a execução e a audição, tendo a teoria musical e o desenvolvimento 

de habilidades técnicas como apoio. As atividades foram divididas em grupos em forma 

homogênia, organizados por Coral, Flauta Doce, Teclado, Cordas (de arco), Violão e Prática em 

Conjunto, sendo este em forma heterogênia. O programa contemplou a formação inicial e 

básica, com direito a certificação em cada módulo, correspondente ao ano letivo. O repertório 

consistiu em peças que apresentavam difilculdades em ordem crescente. Foram chamadas de 

músicas didáticas aquelas organizadas pelos ministrantes e de músicas livres as da escolha do 

aluno. Cada aula tinha duração de 60 minutos, realizada uma vez na semana, e ministradas pela 

coordenadora e por dois instrutores (de Cordas). O público foi contituido pela comunidade 

escolar e pela local, com idade acima dos 11 anos. Não se exigiu conhecimento musical como 

pré-requisito. 

FIGURA 3 – Evento em Cuiabá: WorkIF (2014) 

 
Fonte: acervo particular da autora 

No ano de 2013 o projeto teve como integrantes somente alunos e servidores da 

instituição e a extensão foi realizada nas apresentações públicas. Obtivemos 28 matriculados e 

7 deles concluíram o ano. As aulas de Cordas começaram quando houve a aprovação dos 

instrutores,  alunos do 2º ano. Em 2014 a comunidade local foi incluída no projeto. Tivemos 18 

matriculados e concluíram o ano 14 deles. As atividades de Cordas foram ministradas pelos 
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mesmos instrutores do ano anterior, agora cursando o 3º ano. O ano de 2015 foi atípico. Com a 

greve, o ano letivo iniciou em maio e se estendeu até abril de 2016. Neste ano não fomos 

contemplados com vagas no Auxílio Cultura. Dos 14 matriculados, apenas 6 concluíram o ano. 

FIGURA 4 – Evento da instituição: 
Dia da Mulher (2015) 

 
Fonte: acervo particular da autora 

As apresentações públicas foram realizadas em eventos internos e externos, sendo 

eles: Café Literário, 2013 (FIGURA 1); Semana da Pátria, 2013; reunião de pais e mestres, 2014; 

II Jornada Científica, 2014 (FIGURA 2); Encontro Fraterno Alta de Souza, 2014; Semana Espírita, 

2014; IV WorkIF, 2014 (FIGURA 3); Colóquio de Música Antiga, 2014; Café Literário, 2014 

(FIGURA 1); Dia da Mulher, 2016 (FIGURA 4); e III Jornada Científica, 2016. Estas atividades 

demandaram ensaios extras em que unimos todos os grupos e preparamos repertório erudito e 

popular, com arranjos específicos, que respeitava o nível de desenvolvimento de cada aluno. 

O projeto encerrou as atividades definitivamente em abril de 2016, devido a 

transferência da professora para outra instituição. 

Considerações 

Apesar do número de desistentes o projeto foi considerado proveitoso, porque os 

alunos puderam se desenvolver musicalmente e o resultado foi percebido nas apresentações 

públicas. Estas foram momentos importantes porque permitia a participação de todos os 

integrantes, cada qual com suas capacidades, aliando o prazer do aprendizado com a 
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autorrealização da execução em público, resultando numa performance satisfatória. Por 

integrarem um grupo e por seus conhecimentos não serem ignorados, a auto estima foi 

desenvolvida e o respeito ao colega foi contemplado, condições necessárias à socialização. 
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