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RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de intervenção 
pedagógica do programa de Residência Pedagógica que será realizada no Colégio 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio do Jardim Independência, localizado no 
município de Sarandi. Discutiremos também, a forma como essa intervenção promove 
uma conscientização dos graduandos em educação musical sobre o funcionamento da 
escola pública e como se dá o ensino de música nesse contexto. Destaca-se que esse 
formato de organização do ensino promove conhecimento da prática docente em 
nossos processos de formação. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos musicais; método Dalcroze; ensino musical. 

 

INTRODUÇÃO 

Neste texto será apresentada uma proposta pedagógica para o ensino musical 

em formato de oficina que será realizada pelo Programa de Residência Pedagógica do 

Curso de Música da UEM (Universidade Estadual de Maringá). A Capes (Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) informa em seu site, sobre o 

Programa, que o mesmo se trata de uma das ações que integram a Política Nacional de 

Formação de Professores, tendo por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação 

prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando na escola de 

educação básica.  

Conforme contigo no Edital Capes nº 06/2018 e na Portaria Capes nº 175, de 7 

de agosto de 2018. Nós residentes devemos: 

                                                        
1 Graduando do Curso de Música – Licenciatura em Educação Musical pela Universidade 

Estadual de Maringá – UEM. 

2 Graduando do Curso de Música – Licenciatura em Educação Musical pela Universidade 
Estadual de Maringá – UEM. 



a) elaborar seu plano de atividades em conjunto com docente 
orientador e o preceptor; b) cumprir a carga horária mínima 440 
(quatrocentos e quarenta) horas de residência estabelecido nesta 
Portaria; c) desenvolver as ações do plano de atividades com 
assiduidade e de forma acadêmica, profissional e ética; d) elaborar e 
entregar os relatórios previstos no prazo estabelecido no plano de 
atividade; e) participar das atividades de acompanhamento e 
avaliação do programa definidas pela Capes ou pela IES; f) comunicar 
qualquer irregularidade no andamento da residência ao seu docente 
orientador ou a coordenação institucional do Projeto na IES e à Capes 
(PORTARIA CAPES n° 175, 7 de Agosto de 2018, p. 10) 
 

Desta forma, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 

9394/96), no Art. 3º afirma que o ensino será ministrado com base nos seguintes 

princípios: 

I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - 
Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 
pensamento, a arte e o saber; III - Pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas; IV - Respeito à liberdade e apreço à 
tolerância; V - Coexistência de instituições públicas e privadas de 
ensino; VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos 
oficiais; VII - Valorização do profissional da educação escolar; VIII - 
Gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino; IX - Garantia de padrão de 
qualidade; X - Valorização da experiência extraescolar; XI - Vinculação 
entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 
 
 

As leis coadunam com a proposta do curso em que os residentes estão 

vinculados, no qual os objetivos detalhados no site da Capes para o Programa são: 

aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura; induzir a reformulação 

da formação prática nos cursos de licenciatura; fortalecer, ampliar e consolidar a 

relação entre IES (Instituição de Ensino Superior) e a escola; promover a adequação 

dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial de professores 

da educação básica às orientações da BNCC (Base Nacional Comum Curricular). 

Segundo Penna (2014, p. 51), um dos objetivos da licenciatura de música, é “ocupar 

esse espaço potencial, para que possamos garantir uma presença maior – e mais 

efetiva – de educadores musicais nas escolas regulares de educação básica. Mas não 

basta mandar para lá quem toca”, compartilhando dos objetivos propostos pela 

residência pedagógica.  



No mês de agosto de 2018 iniciaram as atividades práticas do Programa na 

UEM.  A organização do projeto situou-se pela divisão dos 24 graduandos entre as 3 

preceptoras, sendo estas professoras de arte no colégio que recebe a atuação, e 3 

orientadoras professoras da UEM. 

As oficinas do Programa foram concebidas a partir de observações realizadas 

no colégio. O processo de observação foi de suma importância, pois foi possível 

conhecer as diferentes realidades, características e particularidades da instituição. Esse 

conhecimento prévio foi primordial para a elaboração do plano pedagógico das 

oficinas, pois desta forma foram encontradas as lacunas para as possíveis atuações no 

intuito de culminar no desenvolvimento qualitativo dos educandos participantes. 

As oficinas acontecerão em dois formatos, com a carga horária total de 

12h/aula, sendo 04h/aula para cada encontro e o segundo formato com quatro 

encontros de 2h/aula, sendo um encontro por semana. Ambos realizados no interior 

das instalações do colégio.  

A nossa oficina será enquadrada no segundo formato e tem como intuito o 

ensino de música por meio da prática de jogos musicais. Realizaremos atividades de 

criação e conscientização rítmica, trabalhando conteúdos como métrica, duração e 

pulsação, tudo isso dentro do programa de residência pedagógica. Para cada oficina foi 

estabelecido um número mínimo de 10 participantes e máximo de 20 participantes, 

sendo os sujeitos participantes com vínculos com o segundo ciclo do ensino 

fundamental e alunos do ensino médio. 

 

AS OBSERVAÇÕES: CONTRIBUIÇÕES DO PROCESSO DE OBSERVAÇÃO PARA 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA PEDAGÓGICA 

As observações foram realizadas semanalmente. Cada aluno da residência teve 

como objetivo permanecer por duas horas na escola e observar o funcionamento do 

espaço escolar como um todo. Os acadêmicos participantes do programa de 

Residência Pedagógica, sendo orientados a cada encontro, buscar orientações com a 

professora preceptora. As professoras preceptoras orientavam os residentes quanto 



ao que deveria ser observado. Os locais em que foram realizadas as observações 

incluíram as salas de aulas, biblioteca, laboratório de informática, pátio, sala dos 

professores, sala da coordenação (....). 

O início das observações do Programa causou interesse nos professores, alunos 

e funcionários da instituição. Observamos que os estudantes demonstravam certo 

estranhamento à presença dessas “pessoas diferentes” nas dependências da escola. 

No decorrer do tempo, o que não era familiar aos estudantes foi se tornando parte do 

cotidiano escolar, integrando a presença dos residentes na escola como algo “natural”. 

Os alunos foram orientados a responder as perguntas que ora eram feitas pelos 

residentes. Weller (2006) nos fala a respeito da presença do pesquisador ser 

naturalizada no meio em que se encontra conforme a imersão do mesmo no ambiente, 

ancorando-se no que os sujeitos já conhecem.  

ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES 

Durante as observações realizadas foi possível fazer várias analises acerca da 

realidade da escola. O público atendido se difere nos três períodos, sendo no período 

da manhã, onde são atendidos alunos do Ensino Fundamental II e tarde os alunos do 

Ensino Médio, o índice de reprovação não é elevado. Já no período noturno a 

realidade é totalmente contrastante, pois os alunos são de idades mais avançadas em 

relação a idade sugerida para cada série. Construímos a hipótese que os alunos, por 

vezes apresentarem problemas familiares, tenha relação com as reprovas. 

Outro fato que chamou a atenção foi o alto índice de evasão escolar que ocorre 

no período noturno. Em um dos casos uma turma que iniciou o ano letivo com 48 

alunos estava apenas com 03 alunos até o momento. Nesse ponto, também 

construímos a hipótese de a relação da evasão escolar no período noturno ocorrer por 

motivos como: Ingresso no mercado de trabalho, gravidez na adolescência e falta de 

motivação para os estudos. 

Foi possível notar em diferentes falas, ações, que muitas vezes os alunos do 

período noturno apresentam-se socialmente sem perspectivas de mudanças no que 

tange aos seus aspectos pessoais, sociais, entre outros, acabando por demonstrar 

filosofias que as coisas não são possíveis de mudar, que as realidades não se alteram.  



A OFICINA 

Depois de conhecer e refletir a realidade da escola por meio de relatórios, 

observamos uma lacuna no que tange a música, e dessa forma começaram a ser 

concebidas as ideias das oficinas. As oficinas terão como tema central três aspectos: 

Prática Vocal, Prática Instrumental e Jogos Musicais. IIari (2003) defende a importância 

dos jogos musicais na infância em razão das inúmeras possibilidades que os mesmos 

oferecem ao desenvolvimento cognitivo, sendo essas habilidades no que tange ao: 

sistema de memória, sistema de controle de atenção, sistema de linguagem e sistema 

de orientação espacial. Pesquisas como as de Godoi (2011); Antunes (2011); também 

demonstram a importância dos jogos musicais no desenvolvimento infantil. 

As oficinas serão realizadas de duas formas: encontros com 4h/aula por três 

dias consecutivos ou quatro encontros com 2h/aula semanais, sendo a segunda opção 

escolhida por nós. A divulgação das oficinas foi feita a partir de cartazes elaborados 

pelos residentes e afixados nas paredes do pátio da escola. 

A oficina foi nomeada de “Play music jogos musicais”. Tem como objetivo 

desenvolver uma criação e consciência rítmica por parte dos alunos. Serão trabalhados 

conteúdos como: pulso, ritmo, duração, timbre, composição rítmica e métrica. As aulas 

serão semanais, num período de um mês, com duração de duas horas/aula para cada 

encontro. 

A metodologia utilizada terá base no Método Dalcroze (SILVANA, 2012). 

Dalcroze reflete sobre a educação musical, levando o autor a idealizar “[...] com uma 

educação musical na qual o corpo faria ele mesmo o papel de intermediário entre os 

sons e nossos pensamentos, e se tornaria instrumento direto dos nossos sentimentos” 

(Mariani, 2012, apud Jaques-Dalcroze, 1965). Iremos utilizar o sistema de educação 

musical denominado “rítmica” cujo a proposta pretendia “desvencilhar o aluno de uma 

prática mecânica no aprendizado da música, [...] sem a participação do corpo, que ele 

considera fundamental para a sensibilização da consciência rítmica.” (MARIANI, p. 31, 

2012) 

Serão realizadas atividades onde os alunos possam criar e se familiarizar com os 

conteúdos apresentados relativos ao ritmo. A música “Tempos Modernos” do cantor 



Lulu Santos será utilizada nas atividades. Sejam atividades de marcação de pulsação ou 

atividades de criação de padrões rítmicos. Ao final da oficina será realizada uma 

apresentação na escola onde será possível professores e outros alunos do colégio 

compartilharem os resultados dos trabalhos realizados na oficina. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que a realização da oficina é uma oportunidade de nos 

desenvolvermos como educadores musicais e promover práticas diferenciadas em 

música numa escola localizada em uma comunidade socialmente não privilegiada. 

Muitos alunos por serem de famílias com baixo poder aquisitivo, com um baixo poder 

aquisitivo, não tem a oportunidade de realizar atividades artísticas extracurriculares, 

esportes e cursos complementares a sua formação.  

O Programa de Residência Pedagógica é uma iniciativa com inúmeras 

possibilidades pois permite que os residentes conheçam a escola de forma ampla e 

íntegra, sendo diferente de processos como a disciplina de Estágio Supervisionado, 

onde os acadêmicos conhecem somente a sala onde estão atuando, tendo um contato 

mínimo e não conhecendo os outros setores da escola. 

Entendemos que através do Programa, os residentes conhecerem a realidade 

“nua e crua” da escola pública. Os acadêmicos conhecendo integralmente a realidade 

da escola sabem as condições de trabalho que exercerão em sua profissão 

futuramente. Os acadêmicos podem desenvolver a afetividade pela docência na 

educação básica, se inserindo integralmente em uma comunidade escolar e 

desenvolver suas práticas. 
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