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A EXPERIÊNCIA DO ENSINO REMOTO NA FORMAÇÃO DOCENTE: estágio 

supervisionado aplicado na Escola Municipal José Benjamin 

 

Danielly Cabral de Oliveira Melo1 

Valter Carlos de Menezes2 

 

 
RESUMO 

O presente trabalho foi desenvolvido no intuito de partilhar a prática docente 

desempenhada no estágio pelos estagiários Danielly Melo e Valter Menezes, discentes 

do curso de Licenciatura em Música da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte. O referido estágio foi realizado em uma escola de ensino básico na cidade de 

Mossoró/RN nas turmas dos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental I e, em virtude da 

realidade pandêmica ocasionada pela COVID-19, seguindo os protocolos de 

biossegurança vigentes e prezando pelo distanciamento social, as atividades 

ocorreram em formato remoto. Tendo em vista que a maioria das crianças 

beneficiadas pelo estágio não possuírem um aparelho celular ou computador próprios 

e precisarem recorrer aos dos pais, boa parte das atividades ocorreram em modo 

assíncrono como forma de tornar possível o processo de ensino. Com relação ao 

aparato metodológico empregado no presente trabalho, o relato de experiência mostra 

ser o mais adequado, com a análise qualitativa das atividades empregadas e registro 

das noções aprendidas pelos estagiários bem como suas críticas, além de se valer de 

uma breve abordagem quantitativa através da coleta de dados quanto ao perfil das 

crianças atendidas e do local de estágio. A relevância desse relato mostra-se evidente 

quando partimos para refletir sobre o quão revigorante e salutar é compartilhar na 

sociedade científica essas adaptações metodológicas das aulas realizadas no estágio 

supervisionado, munidas de apetrechos tecnológicos virtuais, o que possibilitou o 

aperfeiçoamento dos graduandos mesmo com as adversidades ocasionadas pela 

pandemia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Ensino remoto; Música; Ensino Fundamental. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prática docente no processo de formação do licenciando em música, ou em qualquer 

área, possui extrema importância para a construção do conhecimento. A vivência dessa prática 

docente é o momento que saímos da teoria, das ideias, e começamos a concretizar o papel de 

professor. Esse papel requer um olhar cuidadoso sobre o aluno (turma) e o processo de 

aprendizagem, solicita que o docente seja sensível às necessidades didático-pedagógicas de 

como se trabalhar com uma turma no contexto da educação básica ou até em outros espaços e 

contextos em que irá se deparar durante sua profissão. Vale salientar o quanto a licenciatura é 

importante para a formação de qualquer pessoa que volte sua profissão ao ensino, pois com ela 

obtemos conhecimento teórico e até momentos práticos para entendermos sobre a construção 

pedagógica, didática e afins para a atuação como docente.  

Segundo Barin e Ramos (2019), “Os licenciandos que estão na graduação tem uma 

expectativa muito grande quanto a sua formação para prática docente, na maioria das vezes 

pensa-se que na graduação há disciplinas que vão ensinar um modelo ou uma fórmula para 

“saber dar aula”. Entretanto não existe um método que funcione com todas as turmas e alunos. 

 
1 Discente do curso de Licenciatura em Música da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  (UERN). 

dany.sramelo@gmail.com. 
2 Discente do curso de Licenciatura em Música da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  (UERN). 

valtermusic@outlook.com. 

mailto:dany.sramelo@gmail.com
mailto:valtermusic@outlook.com
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Cada turma, cada experiência em novos espaços é um universo novo e diferente, tudo isso é 

algo que somente na prática conseguiremos perceber, entender e aprender.  

Desde o ano de 2020 todo o mundo sofreu grandes mudanças em virtude da pandemia 

do vírus SARS-CoV-2 que provocou a doença COVID-19 e tal doença se espalhou por todos 

os continentes de forma rápida, trazendo, infelizmente, muitos óbitos, levando todos a entrarem 

em quarentena e ficarem isolados em suas casas. Um processo de adaptação no dia a dia de 

todas as pessoas, no trabalho, na saúde, no lazer, em diversos aspectos, em especial destaco na 

educação a qual estamos inseridos enquanto estudantes de licenciatura e professores.  

Segundo diz ARRUDA (2020, pág. 258-259): 

  
O isolamento social promoveu transformações econômicas severas imediatas, 

com a parada obrigatória de inúmeros setores, modificou nossa relação com a 

arte, devido à ausência do compartilhamento presencial de experiências de 

fruição e, no caso da educação, promove desconstruções sob a forma como o 

ensino e a aprendizagem são vistos socialmente. (...) O novo coronavírus torna 

a escola um dos espaços mais temidos pelo risco da transmissão, pois a sua 

multiplicidade e heterogeneidade cria vínculos entre aqueles que são menos 

propensos aos sintomas graves da doença (jovens) a todos os demais que 

podem ser até mortalmente propensos. Crianças e jovens entram em contato 

diário com adultos de diferentes grupos familiares: professores, profissionais 

da educação, pais e mães, avós e avôs, parentes de maneira geral. Podemos 

afirmar que professores e estudantes se tornam os principais vetores de 

transmissão da Covid-19, diante disso as políticas mundiais de retorno às 

atividades coletivas têm deixado as escolas em último plano, conforme dados 

da ONU e UNESCO (2020).  

 

A partir de todos esses processos de mudanças o ensino básico após uma parada nas 

suas atividades buscou formas de retornar e o meio possível que se configurou foi o que se 

chamou de Ensino Remoto Emergencial. Em seu artigo "O Ensino Remoto Emergencial e a 

Educação à Distância" Behar afirma:  

 
Podemos, portanto, dizer que o Ensino Remoto Emergencial (ERE) é uma 

modalidade de ensino que pressupõe o distanciamento geográfico de 

professores e alunos e foi adotada de forma temporária nos diferentes níveis 

de ensino por instituições educacionais do mundo inteiro para que as 

atividades escolares não sejam interrompidas. (BEHAR, 2020) 

 

Como consequência da adoção do Ensino Remoto Emergencial (ERE), a UERN, 

buscando respeitar a situação, adaptou-se ao ensino remoto por meio de plataformas digitais 

desde o ano de 2020, utilizando recursos como o Google sala de aula, Google Meet, Gmail e 

outros. Na mesma forma consequentemente também aconteceu para o componente curricular 

Estágio Supervisionado III regido pela Profª. Me. Flávia Maiara Lima Fagundes, que nos 

orientou como deveríamos atuar em meio a pandemia de forma segura e eficaz. O estágio teve 

como objetivo principal proporcionar ao docente em processo de formação a vivência com a 

prática docente no contexto do ensino de música em educação infantil ou ensino fundamental 

I.  

Nossa prática de estágio se deu majoritariamente com aulas assíncronas, o que se deve 

ao fato de as aulas síncronas contemplarem uma parte muito pequena das crianças que 

dependem de seus pais para ter acesso aos aparelhos e às mídias necessárias. Então, decidimos 

junto com a supervisora do estágio realizar as aulas de forma assíncrona para possibilitar a todos 

a participação e o aprendizado musical.  
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A escolha dos conteúdos, assim como a sequência didática foi feita por nós Danielly 

Cabral de Oliveira Melo e Valter Carlos de Menezes. Na construção optamos por abordar 

conteúdos musicais entrelaçando-os com uma temática de “animais que vivem na floresta” e 

denominamos a sequência de “Um passeio pela floresta”. Acreditamos que a música pode e 

deve ser trabalhada em conjunto com outras áreas do conhecimento. Como afirma ANDRADE 

(2012) "introduzir conteúdos através da música [...] torna o aprendizado de qualquer área de 

conhecimento ainda mais fácil de ser absolvido." BRITO (2003 p.54) diz que "O educador 

poderá trabalhar a música [...] tornando o ensino mais agradável (...) trabalhar a música nas 

áreas da educação [...] facilitará a aprendizagem [...]". Então, entendemos que da mesma forma 

que se faz uso de músicas para ensinar outras matérias, nós enquanto professores da disciplina 

de Música podemos introduzir conteúdos próprios do universo musical nos utilizando de 

assuntos de outras disciplinas que fazem parte do cotidiano escolar das crianças. Entretanto faz-

se necessário lembrar que todo o planejamento pedagógico construído para esse estágio teve de 

ser adaptado, buscando novas formas de se realizar desde as aulas, bem como as atividades e 

toda metodologia.  

Segundo Barros, Moreiras e Henriques (2020, pág. 352), “nem mesmo os professores 

que já adotavam ambientes online nas suas práticas, imaginava que seria necessária uma 

mudança tão rápida e emergencial, de forma quase obrigatória, devido à expansão do COVID 

19.” Todas essas mudanças também provocaram alguns problemas como local para realizar o 

estágio e, devido ao processo de adaptação na pandemia, as escolas estiveram por um certo 

período sem funcionamento, retornando apenas em abril de 2021 de forma remota. 

No decorrer desse trabalho ficará clara a importância da experiência do estágio para nós, 

professores em formação, e do quanto a inserção das crianças no mundo sonoro faz diferença 

na vida e no desenvolvimento delas. Falaremos mais detalhadamente sobre a elaboração dos 

planos de aula, os objetivos, conteúdos trabalhados, e alguns dos resultados preliminares 

obtidos durante e após a conclusão do estágio docente, tudo isso tendo sido adaptado para o 

ensino remoto emergencial. 

 

METODOLOGIA  

 

 Um ano depois do início do isolamento social e da situação pandêmica na qual ainda 

nos encontramos, no nosso contexto enquanto discentes da licenciatura em música da UERN 

estávamos com as aulas e atividades acadêmicas também suspensas em virtude da pandemia. 

Entretanto, depois de alguns meses, retornamos com o semestre letivo 2020.2 adotando a forma 

de ensino remoto emergencial. Enquanto isso a educação básica de rede pública ainda 

permaneceu de um pouco mais de tempo suspensa, diferentemente das escolas particulares a 

qual se organizaram e buscaram retornar às aulas de modo presencial a partir de estratégias e 

possibilidades para manter a saúde em primeiro lugar, levando-se em consideração o número 

alto de pessoas infectadas, leitos dos hospitais lotados e o elevado número de óbitos. Só com o 

retorno das aulas na rede pública em modelo remoto foi que escolhemos o local de estágio e 

demos início.  

Segundo Arroyo (2000, p. 89), “A educação musical contemporânea demanda a 

construção de novas práticas que deem conta da diversidade de experiências musicais que as 

pessoas estão vivenciando na sociedade atual.” A frase que Arroyo expressa é bem colocada 

ainda para esse ano de 2021 onde a educação e a música são vivenciadas de uma nova maneira. 

Agora de forma online aprendemos, apreciamos, assistimos a práticas musicais por meio desse 

mundo virtual devido a atual realidade da pandemia. É um novo momento em que os 

professores acabam por, além de todo planejamento que já acontecia presencialmente, terem de 

aprender a gravar vídeos, editar e habituar-se a todo um processo tecnológico para a construção 

de materiais audiovisuais como forma de auxiliar o processo do ensino as crianças e jovens na 
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rede de ensino básico. Para nós não foi diferente, já que na atualidade todos os espaços de ensino 

recorrem ao ensino remoto. Tivemos que nos reinventar a partir dessa nova realidade. Para 

construirmos todo o planejamento desse estágio tivemos que nos preparar em três aspectos, o 

contexto e local, a faixa etária e as tecnologias para conseguir desenvolver o plano de ensino 

de forma bem elaborada. 

 O local onde o estágio foi desenvolvido foi a Escola Municipal José Benjamim que está 

localizada na rua Bodoca 214 - Inocoop - Alto de São Manoel, Mossoró – RN. Uma 

característica específica sobre o aspecto social e localização é que é um setor periférico, que, 

junto de diálogos com a professora de música/artes da escola nos fez ter uma ideia melhor da 

realidade em que a escola trabalha. A escola funciona no turno matutino e vespertino, sendo de 

manhã das 07h às 11h30min e à tarde 13h às 17h30min. Dentro desses turnos escolares todas 

as turmas do ensino fundamental I e II estavam situadas.  

 As turmas nas quais atuamos eram constituídas da seguinte forma: 1º ano A, a turma 

possui um total de 15 alunos(as), sendo 7 meninas e 8 meninos; 1º ano B, total de 16 alunos(as) 

sendo 8 meninas e 8 meninos; 2º ano único, 25 alunos sendo 15 meninas e 10 meninos. O 

estágio foi realizado sob a supervisão da professora de Artes da escola, Míssola Arezza Bezerra 

da Costa Lorena, que nos deixou à vontade para decidir acerca dos conteúdos e da metodologia 

das aulas. Tendo percepção da idade dos alunos a partir do ano escolar que estão, adaptamos 

toda nossa linguagem e proposta pedagógica para ser condizente com a idade e nível. A partir 

disso buscamos um tema que as crianças já dominassem para tornar o mais simples possível o 

contato com os assuntos referentes ao universo sonoro e musical.  

 Nos baseamos nos conceitos de assimilação e acomodação de Piaget. Em seu livro 

"Teorias de Aprendizagem", Moreira (1999) traz no capítulo 6, "A teoria do desenvolvimento 

cognitivo de Piaget", uma reflexão acerca desses conceitos. A partir das palavras do autor, 

inspiradas nos escritos de Piaget, é possível afirmar que o ser humano sempre pode aprender 

algo novo e encaixar essa informação no que ele denominou de esquemas cognitivos. Os 

esquemas, são como "arquivos" na nossa mente que guardam os conhecimentos que temos 

acerca de assuntos variados. Quando adquirimos um novo conhecimento nós podemos 

armazená-lo em um esquema pré-existente ou abrir um novo "arquivo" para uma informação 

totalmente nova com a qual ainda não tínhamos tido contato. Assim como, podemos mudar um 

esquema que já existia para acomodar tal informação. Daí, o termo acomodação. A assimilação 

acontece quando acrescentamos uma informação a um esquema já conhecido por nós. Foi 

exatamente o que fizemos com relação ao conteúdo trabalhado com as crianças. Pois 

entendemos que elas já eram bastante familiarizadas com a temática dos animais que vivem na 

floresta e assim pudemos explorar os sons emitidos por eles, contar histórias, trabalhar 

elementos musicais como ritmo, intensidade e duração, o conceito de paisagem sonora e 

onomatopeia com os sons da água do rio, ou do vento batendo nas folhas das árvores, pois 

sabíamos que elas assimilaram com conhecimentos prévios adquiridos em outras disciplinas e 

com o conhecimento de mundo.  

 Pensando ainda na realidade de acordo com o contexto no qual estávamos inseridos 

construímos as aulas de forma expositiva, dialogada e prática, acreditamos que seria a forma 

mais interessante e dinâmica de realizar a aula, ainda mais no modelo remoto. A aula iniciava 

com um canção de boas-vindas ou boa tarde contando com a participação de todos os alunos e 

alunas em seguida fazíamos todos usarem a criatividade e imaginação contando histórias e 

criando cenários imaginários, logo apresentamos imagens e videoclipes para contribuir com 

todo o processo para ambientar o momento e junto cantávamos canções sobre a floresta e os 

animais que nela habita, após a apreciação repetimos a canção só que dessa vez acrescentando 

elementos musicais, parâmetros e outros, como pulso, altura, timbre e outros por meio de 

brincadeiras e jogos que construímos alinhados as canções de cada aula.  
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 As aulas eram planejadas para serem síncronas, entretanto nem todas as crianças 

possuíam algum dispositivo para poder participar da aula no horário que era programado, sendo 

assim mudamos para aulas assíncronas e começou mais um desafio nesse processo que é adaptar 

a aula em pouco tempo para que não fique tão extensa e cansativa para os alunos, além de ter 

que aprender a fazer gravações, edições de vídeo, de áudio, entre outros programas e softwares 

diversos utilizados para gravar a aula. Entre os programas, aplicativos e softwares que 

utilizamos destaco o Inshot para editar os vídeos e áudios que pode ser instalado no celular, 

Wondshare Filmora X que é para computadores e tem um custo para utilizar e o Canva onde 

construímos as mídias e artes gráficas necessárias para utilizar na aula. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Apesar do estágio ter sido idealizado para ocorrer em encontros síncronos com as 

turmas, nos quais seria proposta uma atividade para ser realizada em casa e sua devolutiva, 

apenas a primeira aula foi realizada de forma síncrona pela plataforma Google Meet, devido a 

baixa participação das crianças. Nessa primeira aula, iniciamos com uma música de acolhida 

para que cada criança se apresentasse, falando o nome e logo após apresentamos o tema por 

meio de uma conversa acerca dos animais da floresta, o que eles comem, que som eles fazem, 

como se locomovem etc. e cada um deles respondeu nossas perguntas fazendo a conversa fluir 

naturalmente. A partir daí, fizemos uma contação da história "O Jacarezinho Egoísta" e depois 

um passeio pela floresta, no qual, por meio de uma narrativa, íamos guiando-os pela floresta.  

No meio do passeio vivenciamos muitas aventuras, subindo em uma árvore, 

atravessando um matagal, nadando até a outra margem de um rio e até fugindo de um gamba 

que estava em uma caverna escura. Fizemos uso dos conceitos de paisagem sonora de Schafer 

e onomatopeia. Schafer em seu livro "O ouvido pensante" (1991) ele nos adverte que antes de 

aprender música precisamos "limpar" nossos ouvidos, a fim de que sejamos capazes de ouvir e 

perceber todos os sons que estão ao nosso redor. Precisamos estar sensíveis aos muitos sons 

que existem no silêncio. A partir disso, exploramos o conceito de Paisagem Sonora convidando 

as crianças a imaginarem os sons da floresta na atividade "Um passeio pela floresta”. Com esse 

jogo de passeio também trabalhamos o pulso, batendo com as mãos nas coxas, a criatividade e 

a curiosidade dos pequenos. Eles se envolveram na brincadeira e foram muito participativos. O 

único problema que enfrentamos foi a dificuldade de executar sons ao mesmo tempo através da 

plataforma online utilizada, pois muitas vezes nossas vozes e palmas se desencontravam, o que 

tornava difícil compreender o que estava sendo dito e manter o ritmo do pulso.  

As demais aulas foram realizadas de forma assíncrona. Diante disso, nos encontramos 

com mais dilemas para solucionar: Gravar separadamente? Como editar? Como atrair as 

crianças com esse modelo de videoaula? Por fim, decidimos gravar de forma separada e juntar 

os vídeos na edição, a fim de nos manter seguros com relação a pandemia. Fizemos partes 

faladas, cantadas e tocadas e utilizamos videoclipes atrativos e bastante envolventes e que 

tratavam dos temas escolhidos para as aulas. Garantindo assim diversão e aprendizado para as 

turminhas. Outra dificuldade foi encontrar condições adequadas para a gravação, muitas vezes, 

tínhamos que gravar em dias e horários inconvenientes, repetindo diversas vezes e passar horas 

para obter um resultado satisfatório.  

Sempre dávamos início aos vídeos com uma canção de boas-vindas para as turmas e 

finalizávamos com uma canção de despedida. Algo que nos incomodou foi que não estávamos 

em contato com as crianças, então a gente cantava para elas tentando imaginá-las assistindo 

aquela aula e realmente se sentindo acolhida e convidada a ver a aula inteira. O distanciamento 

já é uma mudança para o ensino remoto com aulas síncronas, porém as aulas sendo assíncronas 

causa um distanciamento maior e dificulta perceber diversos aspectos e coisas que poderiam 

ser melhoradas, enfatizadas etc.  
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Na segunda aula, as crianças apreciaram o vídeo clipe "Rei da floresta" da Turminha 

Paraíso e logo após desenvolvemos uma atividade de movimentos e percussão corporal 

executados juntamente com a música do vídeo e no momento anterior a despedida nós 

explicamos uma atividade que elaboramos. Com base no vídeo assistido as crianças teriam que 

procurar os nomes dos animais vistos em um caça-palavras. Então, no outro dia os responsáveis 

pelas crianças nos enviavam as respostas, bem como vídeos dos pequenos executando as 

atividades da aula.  

Na terceira aula, as crianças conheceram a família das aves. Apresentamos algumas aves 

que vivem na floresta, como: a coruja, o papagaio, a calopsita, o tucano e a arara azul, e o som 

que elas fazem. Logo depois as crianças assistiram ao clipe "Aves" do canal do YouTube "Bubu 

e as corujinhas" e como atividades tiveram que escrever em uma folha o nome de todas as aves 

que apareciam no vídeo.  

Na quarta, e última aula, revisamos os assuntos das aulas passadas, conversando sobre 

os animais e tudo que havíamos aprendido, a fim de obtermos um bom resultado, lembrando os 

assuntos trabalhados nas aulas, fixando o conhecimento. Depois, conhecemos um instrumento 

alternativo inspirado nas castanholas, chamado "jacanhola”, por se tratar de castanholas em 

formato de jacaré. Nós cantamos a música "O jacaré" da professora Sarah do Vale e tocamos 

"as jacanholas". Para esses momentos propusemos que as crianças nos acompanhassem abrindo 

e fechando as mãos imitando a boca do jacaré. Para finalizar e seguir para a despedida, fizemos 

o passeio pela floresta que havíamos feito na primeira aula, porém dessa vez com recurso de 

imagem esse por cima assim nossa voz guiando as crianças pelo passeio. 

Tendo em vista que o tempo atual nos obrigou a aprender sobre o ensino remoto de 

forma abrupta, conseguimos cumprir a proposta do estágio com êxito. Levando em 

consideração que foi necessário adaptar o nosso planejamento inicial para tornar possível a 

participação de todas as crianças e as dificuldades enfrentadas com conexão de internet, lugar 

para gravar etc. obtivemos bons resultados e conseguimos proporcionar aprendizado, diversão 

e um mergulho no mundo sonoro e musical para os alunos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Aprender brincando é não só possível, mas também bastante significativo para as 

crianças. Nossos alunos que há pouco saíram da Educação Infantil e se encontram na série 

inicial do Ensino Fundamental, precisam dessa continuidade no modo de ensino-aprendizagem 

através da brincadeira e dos jogos, como bem relata a BNCC:  

 
Ao ingressar no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, os alunos vivenciam a 

transição de uma orientação curricular estruturada por campos de experiências 

da Educação Infantil, em que as interações, os jogos e as brincadeiras norteiam 

o processo de aprendizagem e desenvolvimento, para uma organização 

curricular estruturada por áreas de conhecimento e componentes curriculares. 

(BNCC, 2018, p. 197)  

 

De igual modo, acreditamos que a educação não precisa ser rígida para ser considerada 

séria e eficaz. Paulo Freire reflete acerca disso em seu livro "A educação na cidade".  

 
Sonhamos com uma escola que, sendo séria, jamais vive sisuda. A seriedade 

não precisa ser pesada. Quanto mais leve é a seriedade, mais eficaz e 

convincente é ela. Sonhamos com uma escola que, porque é séria, se dedique 

ao ensino de forma não só competente, mas dedicada ao ensino e que seja uma 

escola geradora de alegria. O que há de sério, até de penoso, de trabalhoso, 

nos processos de ensinar e aprender, de conhecer, é não transformar este “que 
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fazer” em algo triste. Pelo contrário, a alegria de ensinar e aprender deve 

acompanhar professores e alunos em suas buscas constantes. Precisamos 

remover os obstáculos que dificultam que a alegria tome conta de nós e não 

aceitar que ensinar e aprender são práticas necessariamente enfadonhas e 

tristes. É por isso que eu falava de que o reparo das escolas, urgentemente 

feito, já será a forma de 10 mudar um pouco a cara da escola do ponto de vista 

também de sua alma (FREIRE. P; 2000, p. 37)  

 

 Assim, ao concluir esse trabalho esperamos ter tido êxito em compartilhar esta rica 

experiência como professores de música em uma escola pública de forma remota. As 

dificuldades que enfrentamos e o distanciamento experimentado por tal modelo de educação 

não nos impediu e proporcionar momentos de muito aprendizado e acima de tudo prazerosos, 

no sentido de utilizarmos uma linguagem e uma abordagem próprias do universo infantil e que 

permite os conteúdos serem assimilados de maneira fluida pelas crianças. Como bem falou 

Freire, uma escola não precisa ser rígida para ter um ensino eficiente e ser considerada séria. O 

mais importante é proporcionar conhecimento e momentos que vão perdurar nas memórias dos 

alunos e contribuirão para a completa formação do ser desses indivíduos em formação que 

certamente se tornarão pessoas inteligentes e com senso crítico aguçado. 

 Quanto a nós, discentes, concluímos essa experiência com mais bagagem e artifícios 

para utilizarmos em nossa jornada enquanto educadores e um pouco mais experientes. Porém, 

com a certeza de que em cada sala de aula que adentrarmos iremos nos deparar com novos 

desafios e que nunca vamos parar de estudar, aprender e nos reinventar em nossas práticas. 
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AS CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA E MÚSICA: um estado do conhecimento das 

revistas indexadas em artes/música 

 

Bruno Alisson Alves Hermínio1 

Verônica Maria de Araújo Pontes2 

 

 
RESUMO 

Este estudo buscou realizar um estado do conhecimento conforme Romanowski e Ens 

(2006) a partir de um levantamento dos artigos publicados em periódicos na área de 

avaliação de Artes/Música até o ano de 2020. Nesse espaço de tempo, foram 

encontrados 7 artigos em 22 revistas indexadas que contemplam a temática de crenças 

de autoeficácia (BANDURA, 1997) e Música. Discorremos sobre os assuntos 

abordados nos estudos e como se relacionam entre si, pensando no processo de 

construção das crenças de autoeficácia na área da Música. O nosso artigo contribui 

para os estudos que permeiam o ensino-aprendizagem de Música, enfatizando a 

motivação em variados contextos de ensino sob a ótica das crenças de autoeficácia, 

bem como para propostas que venham a fomentar pesquisas futuras sobre a temática, 

com o intuito de dar subsídio a estudos no campo docente e discente, nos diversos 

espaços educacionais que contemplem a temática pesquisada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crenças de autoeficácia; Música; Estado do conhecimento; 

Espaços educativos. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao nos debruçarmos diante de infinitas possibilidades de pesquisas científicas, não nos 

resguardamos de mencionar a busca contínua que se insere no ofício do pesquisador/professor. 

Pois, diante de um processo de organização de estudos que objetivam contribuir para uma área, 

é importante salientarmos a prática de investigação a partir uma revisão de literatura baseada 

no estado do conhecimento.  

Esse artigo contempla o Estado do Conhecimento (ROMANOWSKI; ENS, 2006) das 

“crenças de autoeficácia” (BANDURA, 1997) e “Música”, pois, ao compreender que “o 

interesse pelos temas educacionais não tem sido suficiente para que mudanças significativas 

ocorram nos espaços de formação, sejam escolares ou não escolares” (ROMANOWSKI; ENS, 

2006, p. 38), trazemos a construção das crenças de autoeficácia docente como um fator 

significativo na busca de uma contribuição para o contexto educativo, principalmente quando 

mencionamos o ensino de Música, pois “[…] muito do espaço que esse conceito (as crenças de 

autoeficácia) conquistou tem relação com seu poder explicativo e, principalmente, preditivo da 

cognição, motivação e comportamento” (AZZY; POLYDORO; BZUNECK, 2006, p. 151, 

grifo dos autores). 

No contexto escolar podemos mencionar que muitas indagações são levantadas a partir 

das dificuldades encontradas pelos docentes, discentes e demais profissionais que atuam na 

escola, visto que principalmente “a escola de educação básica – especialmente a escola pública 

– apresenta inúmeros desafios para o educador musical, na medida em que oferece condições 

de trabalho distintas da escola especializada em Música (quanto ao tamanho das turmas, 

 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO (UFERSA/UERN/IFRN) e Licenciado 

em Música pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). brunoherminio97@gmail.com  
2 Docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO (UFERSA/UERN/IFRN) e 

Professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 

veronicauern@gmail.com . 

mailto:brunoherminio97@gmail.com
mailto:veronicauern@gmail.com


 

  18 

recursos, instalações etc)” (PENNA, 2015, p.150). 

A educação musical cada vez mais vem se reinventando, à medida que engloba novas 

visões e metodologias para aprimorar o ensino-aprendizagem de música em sala de aula e em 

diversos contextos com o qual o educador musical pode estar atuando. Porém, ainda há 

dificuldades na motivação desses profissionais, levando em consideração a complexidade 

encontrada no exercício da docência. 

Para isso, uma revisão inicial de artigos que estão sendo publicados relacionados às 

crenças de autoeficácia (BANDURA, 1997) e o ensino de música, nos direcionam a uma 

concepção de compreensão dos professores de música para com o ensino nos diversos contextos 

educativos, sejam formais, não-formais ou informais. Dessa forma, essa pesquisa se insere no 

campo da motivação entrelaçando “música e cognição”, em que a formulação das crenças de 

autoeficácia de Bandura (1997) será nosso foco maior.  

A motivação em música vem sendo estudada por nós desde a minha primeira 

participação no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC (2017/2018), 

com a pesquisa “A Motivação dos egressos da Licenciatura em Música da UERN para atuar na 

Educação Básica”, sob a ótica da Teoria da Autodeterminação. E, logo em seguida, também em 

um PIBIC (2018/2019), pude investigar “As crenças de autoeficácia dos professores de música 

de rede pública de Mossoró para atuar com as tecnologias digitais”. Além disso, demos 

continuidade com o Trabalho de Conclusão de Curso-TCC, no ano de 2019, intitulado “As 

crenças de autoeficácia dos professores de música para atuarem na Educação Infantil”, bem 

como na pesquisa em andamento do Programa de Pós-graduação em Ensino – POSENSINO 

(UERN/UFERSA/IFRN). 

 

CRENÇAS DE AUTOEFICÁCIA 

 

Segundo Azzy e Polydoro (2006), a discussão sobre o constructo de autoeficácia, vista 

pela perspectiva do pensamento de Bandura inicia-se em um artigo clássico do autor 

denominado Sel-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change em 1977. Porém, a 

abordagem da teoria neste estudo está em Bandura (1997), com o lançamento de seu livro: 

“Self-efficacy: the exercise of control”. 

Podemos entender a construção das crenças de autoeficácia a partir de quatro fontes 

principais de informação, que seria a experiência direta (quando o indivíduo vivencia 

determinada ação), a experiência vicária (quando o indivíduo assiste ações de determinadas 

referências para ele ou tem modelos sociais em que se espelha) a persuasão social (quando de 

alguma forma o indivíduo recebe algum feedback por uma ação realizada por ele, por algo ou 

alguém que ele dá um determinado valor, seja o diretor da instituição, o professor, a mídia etc).  

Por último, temos os estados fisiológicos e afetivos, em que podemos mencionar o 

estresse, tensão, doença ou estados de humor, de alegria ou tristeza. São, portanto, “produtos 

de um processamento cognitivo de diversas fontes de informação de eficácia comunicadas 

vivencialmente, vicariamente, socialmente e fisiologicamente” (BANDURA, 1997 apud 

ALVARENGA, 2014, p. 47). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao adentrarmos nos conceitos que norteiam o Estado da Arte/Conhecimento precisamos 

compreender de forma inicial o foco de tais proposta de pesquisa, pois, como menciona 

Romanowski e Ens (2006, p.38), para uma pesquisa que aborda “estado da arte” “deriva da 

abrangência desses estudos para apontar caminhos que vêm sendo tomados e aspectos que são 

abordados em detrimento de outros”. 

Dialogar com pesquisas que fomentam esta perspectiva, faz-nos refletir: “a realização 
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destes balanços possibilita contribuir com a organização e análise na definição de um campo, 

uma área, além de indicar possíveis contribuições da pesquisa para com as rupturas sociais” 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 38-39).  

Entendemos assim, que esse levantamento, realizado através da perspectiva do Estado 

da Arte/Conhecimento, possibilitará a atualização constante “do que se conhece sobre um 

determinado assunto a partir de pesquisas realizadas em uma determinada área” 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 40). 

O Estado da Arte nos possibilita uma varredura em “determinada área de conhecimento 

em teses de doutorado, dissertações de mestrado, artigos de periódicos e publicações” 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39, grifo do autor). Salientamos a importância de 

trabalharmos a temática na perspectiva docente, pois tal abordagem pode proporcionar “a 

contribuição dos professores/pesquisadores na definição das tendências do campo de formação 

de professores” (ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 39). 

Podemos entender que a contribuição do Estado da Arte é bastante significativa, pois 

proporciona aportes na: 

 
[...] construção da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições sobre o 

campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, 

identificar experiências inovadoras investigadas que apontem alternativas de 

solução para os problemas da prática e reconhecer as contribuições da 

pesquisa na constituição de propostas na área focalizada (ROMANOWSKI; 

ENS, 2006, p. 39). 

 

Portanto, pelo aprofundamento necessário ao Estado da Arte, optamos por nos reter ao 

“estado do conhecimento” neste estudo, em que nosso foco está nos periódicos inseridos na 

área de avaliação de Artes/Música, em que “o estudo que aborda apenas um setor das 

publicações sobre o tema estudado vem sendo denominado de “estado do conhecimento” 

(ROMANOWSKI; ENS, 2006, p. 40, grifo dos autores). 

 

PROCESSOS METODOLÓGICOS 

  

Nesse tópico mostraremos o levantamento realizado com artigos que inter-relacionam 

as crenças de autoeficácia e Música, em que, procuramos em 22 (vinte e duas) revistas 

indexadas de Música até o ano de 2020, em todas as suas edições. Essas revistas foram 

selecionadas na Plataforma Sucupira da CAPES, na área de avaliação de Artes. 

A seleção para esses 22 (vinte e duas) periódicos se deu através de uma busca realizada 

pelo Grupo de Pesquisa Perspectivas em Educação Musical – GPPEM/DART/FALA/UERN, 

em que foram selecionadas como revistas que estivessem presentes na área de avaliação de 

Artes/Música encontradas na Plataforma Sucupira, da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES. 

Algumas revistas podem vir a lançar suas novas edições logo após o encerramento deste 

estudo, em que, dessa forma, nos resguardamos quanto à data de entrega desse trabalho, 

encerrando a busca. 

Das 22 (vinte e duas) revistas indexadas de Música, 7 (sete) artigos foram encontrados, 

destes 3 (três) na Revista da ABEM, 3 (três) na Revista em Cognição em Música – PERCEPTA 

e 1 (um) na Revista Orfeu. Destacamos: Battisti e Araújo (2017); Oliveira, Cereser e Hentschke 

(2016); Tourinho, Azzi e Dantas (2016); Gonçalves e Araújo (2014); Araújo, Cavalcanti e 

Figueiredo (2010); Araújo (2013); Cavalcanti (2009). 

 

Quadro 1: Revistas indexadas em 

Artes/Música 
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Revistas Resultados 

1. Per Musi 0 

2. Música Hodie 0 

3. Opus 0 

4. Revista da ABEM 3 

5. PERCEPTA - Revista em 

Cognição Musical 

3 

6. Música na educação básica 0 

7. Claves 0 

8. Modus 0 

9. Música em perspectiva 0 

10. ICTUS 0 

11. Música em Contexto 0 

12. Música e Linguagem 0 

13. Música & Cultura 0 

14. Pesquisa e Música 0 

15. Revista do Conservatório 

UFPel 

0 

16. Revista Música 0 

17. Revista Brasileira de Música 0 

18. Música Popular em revista 0 

19. Sonora 0 

20. Orfeu 1 

21. Em Pauta 0 

22. Debates 0 

TOTAL: 22  7 

Fonte: Plataforma Sucupira – CAPES 

 

Dessa forma, podemos ter um panorama geral das publicações realizadas nos periódicos 

demonstrados, em que todas as edições foram revisadas para encontrar artigos que 

tematizassem “as crenças de autoeficácia” e “Música”. Porém, apenas 7 (sete) artigos foram 

contemplados para este estudo, em que iremos analisar logo a seguir. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os estudos que inter-relacionam as crenças de autoeficácia (BANDURA, 1997) e 

Música encontrados, nos trazem a inserção dos mesmos no contexto educativo, principalmente 

quando nos referimos ao ensino-aprendizagem de Música, seja na educação básica ou nos 

diversos espaços não-escolares.  

Na Revista da ABEM podemos mencionar o trabalho encontrado de Cavalcanti (2009), 

direcionando-se aos professores de instrumento com o objetivo de apresentar algumas ideias e 

pressupostos teóricos a partir da Teoria Social Cognitiva de Albert Bandura (1925), mais 

especificamente seu constructo central, as crenças de autoeficácia. Tem-se uma abordagem que 

oferece um caminho a ser explorado por educadores que buscam implementar e fortalecer as 

crenças pessoais de seus alunos, numa perspectiva em que a teoria da autoeficácia serve de 

auxílio aos professores a dar suporte aos alunos que duvidam de suas capacidades, facilitando 

o desenvolvimento de crenças pessoais que os conduzirão por toda sua carreira musical 

(CAVALCANTI, 2009).  

Araújo, Cavalcanti e Figueiredo (2010) trazem um artigo cujo objetivo é abordar o tema 
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da motivação para prática musical no contexto do ensino superior a partir de três referenciais 

distintos: teoria da autodeterminação (DECI; RYAN, 1985), crenças de autoeficácia 

(BANDURA, 1997); e teoria do fluxo (CSIKSZENTMIHALYI, 1999). Em que, cada 

referencial é apresentado e ilustrado com base nos resultados de pesquisas desenvolvidas 

recentemente na cidade de Curitiba, sobre motivação e prática musical, nos anos 2007, 2008 e 

2009.  

As pesquisas apresentadas foram conduzidas por meio de estudos de levantamento 

desenvolvidos com a participação de alunos de cursos superiores de música. A análise dos 

estudos e seus respectivos referenciais orientam a conclusão do texto, em que se ressaltam 

alguns pontos significativos para a observação da motivação do aluno para a prática musical, 

como: a) a observação da confiança que o estudante tem sobre sua capacidade de desempenho 

e os efeitos dessa conduta na produção dos resultados; b) a consideração dos fatores externos 

(da motivação extrínseca) e internos (da motivação intrínseca), que guiam as ações dos 

estudantes na prática musical cotidiana; c) a observação do processo de concentração do sujeito 

e a relação desta com o bom desempenho que geram o sentimento de satisfação e, 

consequentemente, a persistência no estudo (CAVALCANTI; FIGUEIREDO, 2010). 

  Por fim, o terceiro artigo encontrado nesta revista foi de Gonçalves e Araújo (2014), 

que tem o objetivo de investigar as crenças de autoeficácia de alunos da disciplina de Percepção 

Musical de uma instituição de ensino superior do estado do Paraná, para verificar o quanto os 

alunos sentiam-se confiantes (ou não) para realizar atividades de percepção assim como 

organizar seus estudos de percepção no cotidiano. Os resultados indicaram: que o aumento das 

crenças de autoeficácia era diretamente proporcional ao tempo de estudo de música; que as 

maiores crenças de autoeficácia estavam relacionadas às atividades rítmicas, em detrimento das 

melódicas e harmônicas; que as menores crenças de autoeficácia estavam relacionadas ao 

gerenciamento do estudo fora do ambiente de sala de aula (GONÇALVES; ARAÚJO, 2014). 

Dessa forma, os artigos encontrados na Revista da ABEM nos trazem um panorama 

mais geral em relação a construção das crenças de autoeficácia relacionadas a motivação (ou 

não) de alunos, ou seja, no processo de aprendizagem musical, em que a elevação ou diminuição 

da constituição destas crenças acarreta uma variação na apropriação do conhecimento das aulas 

de música, bem como a satisfação em sua realização. 

Na PERCEPTA - Revista de Cognição Musical, pudemos encontrar 3 (três) artigos que 

contemplam nossa temática, em que Araújo (2013) traz como foco de seu artigo um estudo 

sobre duas teorias de motivação — teoria do fluxo e crenças de autoeficácia — no contexto da 

prática/ensino da música. O objetivo geral é evidenciar elementos motivacionais presentes na 

prática e aprendizagem musical, relacionados com os dois referenciais. Algumas considerações 

são traçadas, nas quais elementos comuns, entre teoria do fluxo e crenças de autoeficácia (no 

contexto musical) são destacados, como o planejamento, automonitoramento, estabelecimento 

de metas claras, repertório adequado e emoções positivas são alguns desses pontos (ARAÚJO, 

2013). 

Oliveira, Cereser e Hentschke (2016) apresentam resultados da primeira fase de uma 

pesquisa sobre crenças de autoeficácia dos professores de música para utilizar as tecnologias 

de informação e comunicação (TIC) na educação básica. Foi desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa Formação e Atuação de Profissionais em Música (FAPROM). Em sua primeira fase, 

teve como objetivo investigar as crenças de autoeficácia dos professores de música para atuar 

com tecnologias digitais em atividades na educação básica (método: survey baseado na 

internet.) A segunda fase teve o objetivo de avaliar um curso de formação de professores de 

utilização de TIC e o desenvolvimento das crenças de autoeficácia utilizando o método 

qualitativo de estudo de entrevista. A amostra foi composta por professores de música que 

atuam nas escolas municipais de Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil) e os dados foram 

analisados a partir da estatística descritiva e inferencial, na primeira fase, e análise iterativa na 
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segunda fase (OLIVEIRA; CERESER; HENTSCHKE, 2016).  

E, encerrando o levantamento nessa mesma revista, contemplamos o artigo de Tourinho, 

Azzi e Dantas (2016) em que foi identificado e analisado o conhecimento de estudantes e 

egressos de bacharelado em violão sobre atividades ocupacionais e suas percepções de 

autoeficácia ocupacional. Foram 83 participantes que responderam, online, a Escala de 

autoeficácia ocupacional em atividades ocupacionais musicais. Os resultados indicaram que as 

atividades categorizadas por: 1) performance—atuar como instrumentista/solista, 2) 

performance—atuar em conjunto com outros músicos e 3) que envolvem ensino são as mais 

conhecidas pelos participantes. As demais categorias, tais como atividades que envolvem 

produção musical, trabalho em estúdio/espaços de edição musical e conhecimento e manuseio 

de aparelhos para uso de tecnologia em música são conhecidas em menor proporção. Observou-

se que os participantes tendem a se perceberem capazes de atuar nas atividades ocupacionais 

mais conhecidas por eles. Sugerem-se pesquisas e intervenções no campo da formação e 

desenvolvimento de carreira na área musical (TOURINHO; AZZI; DANTAS, 2016). 

Ao percebermos os trabalhos publicados na Revista PERCEPTA, nos direcionamos à 

construção das crenças de autoeficácia para a prática/ensino de música, no uso das TIC por 

professores de música da educação básica e também na realização de atividades ocupacionais 

por estudantes e egressos do bacharelado em violão. Essas publicações nos remetem a 

importância da construção das crenças de autoeficácia no ensino de música em diferentes 

contextos, por exemplo, ao mencionarmos o uso de tecnologias digitais no ensino de música, 

pois como menciona Alvarenga (2014, p. 42) “as crenças dos professores em sua capacidade 

para ensinar utilizando-se de tecnologias é um dos fatores que podem influenciar o uso de 

tecnologias na sala de aula”. Portanto, nos dando uma percepção de que os estudos que se 

inserem na compreensão da construção das crenças de autoeficácia no contexto educativo 

podem nos proporcionar possibilidades de intervir através de considerações encontradas nos 

estudos em questão. 

Na revista ORFEU, Battisti e Araújo (2017) trazem (1) um artigo sobre a motivação de 

crianças para aprender violão sob a ótica das crenças de autoeficácia, num contexto de ensino 

coletivo. A metodologia utilizada pelas autoras foi um estudo de levantamento de pequeno 

porte, realizado com sete crianças entre 9 e 11 anos de idade, e a coleta de dados foi feita por 

meio de questionário com perguntas abertas e questões analisadas no formato de escala Likert. 

Neste sentido, foi observado que as experiências vicárias estavam presentes nas aulas e que os 

estudantes valorizavam a possibilidade de aprender com os outros; que as experiências de êxito 

eram pouco percebidas pelas crianças; que os estados fisiológicos eram mais controlados no 

contexto da performance em conjunto; e que a persuasão verbal vinda do professor possuía 

efeito positivo maior para o aumento das crenças de autoeficácia nos estudantes em detrimento 

da persuasão dos colegas. Concluindo que os resultados da pesquisa corroboraram com estudos 

sobre a aprendizagem em contexto coletivo, demonstrando o potencial que tal contexto traz 

para motivação do aluno, além de sugestões para que o professor possa contribuir na 

manutenção da motivação dos estudantes e, consequentemente, para o aumento das suas 

crenças de autoeficácia (BATTISTI; ARAÚJO, 2017). 

De certa forma, tratar sobre o campo da motivação entrelaçado com o ensino-

aprendizagem musical pode nos proporcionar uma concepção mais ampla do ofício docente no 

contexto educativo. Em que, possibilidades de estímulos da instituição de ensino e da formação 

inicial e continuada do/a professor/a de Música podem vir a contribuir significativamente no 

processo de ressignificação do fazer educativo da Educação Musical 

As crenças de autoeficácia nos direcionam a uma concepção da motivação, 

principalmente ao mencionar o entrelaçamento das pesquisas na área de Música, em que 

podemos perceber, inseridos no contexto educativo, a importância de estarmos fomentando 

estudos que despertem um olhar mais sensível nas construção dessas crenças, sejam em relação 
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a experiências diretas ou vicárias, bem como a persuasão que os docentes de Música recebem 

do contexto em que vivem/atuam e os estados fisiológicos e afetivos presentes no seu exercício 

profissional e na construção da relação pessoal/ambiente.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Pensar uma Educação Musical que venha a contribuir para o ensino-aprendizagem na 

escola de educação básica pública, muitas vezes se torna um grande desafio. Desafios esses que 

perpassam os já conhecidos por nós, mas também a própria motivação e crença das capacidades 

dos professores e professoras de Música que atuam nesse contexto. 

Dessa forma, para que possamos pensar e discutir a perspectiva de um avanço que possa 

ser significativo na pesquisa científica com a temática das crenças de autoeficácia e o ensino 

de Música, precisamos fomentar estudos que nos proporcionem um olhar mais direcionado ao 

contexto educacional e às problemáticas presentes tanto na educação básica quanto nos diversos 

espaços de formação. 

Partir das perspectivas e pesquisas já realizadas trazem uma reflexão aprofundada sobre 

a temática e um certo direcionamento para o que poderá ser realizado nas próximas pesquisas, 

assim como uma ampliação e preenchimento das lacunas observadas nessas publicações. 
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ENSINO REMOTO: estratégias e adaptações para as aulas de arte/música  
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RESUMO 

A música tem um grande poder de favorecer a socialização de alunos (FARIA, 2001) 

e em si é uma atividade prazerosa que estimula. “A música torna o ambiente escolar 

mais alegre e favorável à aprendizagem por propiciar uma alegria que seja vivida no 

presente” (SNYDERS, 1992, p. 75). Desde 2008, através da lei 11.769/08 o conteúdo 

música se tornou obrigatório dentro do componente curricular do ensino de arte. E, 

em 2016, com a lei 13.278/16 esta obrigatoriedade se estendeu para as demais 

linguagens artísticas do componente. (BRASIL, 2006). Com a chegada da Covid-19, 

o isolamento social e a adesão ao ensino remoto, as aulas de arte/música tiveram que 

ser adaptadas a esse novo modelo emergencial e foi preciso refletir e buscar 

estratégias específicas para que não se perdesse a essência socializadora e  interativa 

deste conteúdo, tentando reduzir os efeitos da pandemia, uma vez que, de forma 

brusca, os discentes deixaram o convívio social escolar e tiveram que se resguardar 

em suas casas, sem interação com colegas, sem instrumentos musicais e sem a 

orientação presencial do professor.  Desta forma, o presente relato de experiência 

objetiva abordar como se desenvolveram e vêm se desenvolvendo as aulas remotas de 

arte/música na Escola Municipal José Benjamim-Mossoró-RN, explanando as 

estratégias metodológicas utilizadas, atividades desenvolvidas e fazendo um breve 

panorama, demonstrando o contexto de 2020 e 2021 e as constantes mudanças 

configurativas ocorridas durante o processo. O primeiro passo metodológico foi 

identificar qual rede de relacionamento era mais acessível para eles. A partir da 

ferramenta selecionada, que no primeiro momento foi unicamente o WhatsApp, foram 

criados grupos específicos para cada turma de alunos. Posteriormente, o sistema 

“Google sala de aula” também foi inserido. Nas aulas de arte/música a proposta 

metodológica foi (e é) executar aulas objetivas, práticas, simples e lúdicas, que 

envolvam basicamente brincadeiras, danças, jogos, construção de instrumentos 

musicais caseiros, ou extrair sons musicais com objetos disponíveis em casa, 

buscando estimular os alunos a redescobrir novas formas de pensar e fazer música, 

em seu lar, sem nenhum instrumento aparente, sem os colegas, usando apenas a 

imaginação, criatividade e o auxílio das tecnologias (aplicativos, sites, gravação de 

áudio e vídeo entre outras ferramentas). O ensino remoto imposto pela circunstância 

pandêmica, por diferentes motivos que versam em âmbito econômico, estrutural e 

emocional, não chega para todos os alunos. Porém, os alunos que possuem condições 

mínimas para o acesso e conseguem participar das aulas trazem feedbacks 

gratificantes. Ver alunos envolvidos em atividades artísticas, se familiarizando com 

ferramentas tecnológicas, desenvolvendo musicalidade, senso criativo e sensações de 

alegria, mediante esse momento de isolamento - como também de incertezas e 

ansiedades - é motivador e o combustível para alargar pesquisas, buscando 

conhecimento e estratégias pertinentes para o melhor desenvolvimento das atividades.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia; Ensino remoto; Aulas de Arte/Música; 

Estratégias e Adaptações 
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INTRODUÇÃO 

 

A pandemia causada pela Covid-19 trouxe inúmeras modificações em nosso cotidiano 

pessoal e profissional e fez com que instituições de ensino do mundo inteiro aderissem ao 

ensino remoto emergencial para dar continuidade ao ano letivo. Tivemos de adotar hábitos e 

abdicar hábitos, aprender e reaprender, inventar e reinventar, buscando uma adequação à nova 

realidade do distanciamento social.  

Segundo a UNESCO (2020), desde o início da pandemia, 91% dos estudantes de todo 

o mundo tiveram suas atividades presenciais interrompidas sem previsão concreta para retorno.  

E esse fenômeno pandêmico redesenhou e vem redesenhando o cotidiano das instituições 

educacionais e das famílias de forma geral (PEREIRA et al., 2020). Desde então, o ensino 

passou a ser remoto e professores e pais tiveram que buscar se reconfigurar e se reinventar 

frente à demanda da continuidade das aulas, em busca de uma minimização dos impactos da 

crise pandêmica: “Ninguém foi preparado para isso[...] É  preciso  criar  novos  hábitos  para  

atuar  remotamente”  (CAPRA, 2020, s.p.).  

As mudanças aconteceram abruptamente e “de um dia para o outro” alunos e pais 

tiveram de lidar com esse mecanismo e os professores tiveram que adaptar e transpor conteúdos 

para meios on-line (RONDINI et al.,2020).  Além dos desafios generalizados, cada professor 

específico também teve de refletir sobre as particularidades de sua disciplina em si e seus 

respectivos conteúdos, buscando novas estratégias para suas práticas. Foi exatamente o que 

aconteceu nas aulas de Arte-Música da Escola Municipal José Benjamim. 

A Escola José Benjamin faz parte da Rede Municipal de escolas da cidade de Mossoró-

RN e fica localizada em um bairro de periferia. A maioria dos alunos são crianças e adolescentes 

carentes que precisam muito do apoio da escola e de um olhar sensível às suas necessidades. A 

estrutura da escola conta com 11 salas de aulas, biblioteca, sala de leitura, laboratório de 

informática, sala de música, laboratório de robótica, quadra poliesportiva e uma horta de 

produtos orgânicos. Possui corpo discente formado por 279 alunos e seu quadro docente é 

formado por 19 professores, sendo 8 pedagogas, que atendem o ensino fundamental menor (1º 

ao 5º ano) no turno vespertino, e 11 professores que atendem do 6º ao 9º ano no turno matutino, 

com formações diversas como Letras, Letras/inglês, História,  Matemática, Ciências exatas e 

naturais, Educação Física, Geografia, Ciências da religião e Música.  

O conteúdo música cabe a mim, a autora deste relato, que ficou à frente dos assuntos 

musicais do componente curricular Arte, dividindo a carga horária matutina com outra 

professora que assume as demais linguagens artísticas do componente. No turno vespertino, 

junto às professoras unidocentes, ministra uma aula de arte/arte-música por semana em cada 

turma.  Deste modo, todos os alunos da escola possuem aulas de arte/música.  

A música é conteúdo/unidade temática do componente curricular de Arte e é uma 

linguagem obrigatória assim como as artes visuais, dança e teatro de acordo com a lei 13. 278 

de 2016. Em vista disso, professores de arte da educação básica com formação específica em 

música possuem a possibilidade de desenvolverem trabalhos direcionados, conscientes e 

sistemáticos desse conteúdo.  

“A música torna o ambiente escolar mais alegre e favorável à aprendizagem por 

propiciar uma alegria que seja vivida no presente” (SNYDERS, 1992, p. 75). Como, também,  

favorece a interação e socialização dos alunos, pois é uma atividade prazerosa que estimula.  

(FARIA, 2001). Porém, desde o advento da pandemia os alunos foram retirados do ambiente 

escolar e a interação e socialização incididas das aulas de arte/música foi comprometida, 

travando-se, a partir daí, uma batalha na perspectiva da continuidade do trabalho de educação 

musical.   
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Nas aulas de arte/música, o desafio torna-se acentuado, tanto pelas características 

interativas e socializadoras já apontadas, como também pelos recursos pedagógicos possuídos 

e dispostos nas aulas presenciais, como os  instrumentos musicais, principalmente em aulas 

com crianças do 1º ao 5º ano, onde a interação, o lúdico e o fazer musical com instrumentos 

musicais era trabalhado com muita evidência.   Além disso, o desafio ganha uma proporção 

quando se tem a ciência da dificuldade dos alunos no alcance de recursos tecnológicos 

eficientes, dentre outras problematizações inerentes (apenas um celular para dividir entre duas 

crianças duas turmas diferentes ou o celular que pertence aos pais que precisam ir trabalhar, 

etc.).  

Os desafios que estão sendo enfrentados pelos alunos são mais uma problemática que 

está atrelada ao ensino remoto. Entretanto, por hora, este trabalho não tem como foco o 

aprofundamento dessa realidade. A partir da perspectiva docente, o trabalho trata-se de um 

relato de experiência contendo uma breve narração de como aconteceu e vem acontecendo às 

aulas remotas de arte/música da Escola Municipal José Benjamim, no ensino fundamental 

menor (1º ao 5º), entre os anos de 2020 e 2021, explanando as estratégias metodológicas 

utilizadas, as atividades desenvolvidas e as constantes mudanças configurativas, estruturais e 

pedagógicas ocorridas durante o processo.  

 

O COMEÇO: contexto 2020 

 

Semanas antes do início das aulas remotas, a direção pedagógica escolar, com reforço 

dos professores, começou uma busca pelos contatos telefônicos dos pais/responsáveis e alunos. 

A troca de contato é bastante corriqueira entre os discentes e seus responsáveis, em razão disso, 

foi necessária uma intensa conferência e atualização da agenda telefônica. Em seguida, uma 

breve pesquisa foi aplicada, por telefone, para identificar qual rede de relacionamento era mais 

acessível para eles. O aplicativo mais indicado foi o WhatsApp. Daí em diante, começaram a 

se criar grupos específicos de WhatsApp para cada uma das turmas de alunos. No dia 18 de 

maio de 2020, os grupos já concretizados iniciaram as atividades, ao passo que, de forma 

gradativa, todas as turmas foram se consolidando.  Na data de 25 de maio, todas as turmas 

matutinas e vespertinas estavam ativas e recebendo aula via WhatsApp.  

As aulas através do WhatsApp aconteciam por meio de troca de mensagens de texto, 

áudio, envio de documentos word, PDF, arquivos de fotos, links do YouTube e demais recursos 

disponíveis no aplicativo. Com a intenção de não assustar os alunos, nem submetê-los horas a 

fio frente a um celular/computador, cada disciplina passou a possuir um tempo específico de 

duração, de acordo com um decreto municipal, que estipulou apenas 20% de tempo da carga 

horária semanal. Assim sendo, as turmas do fundamental menor, com somente 1 hora-aula de 

arte/música por semana, passaram a ter 10 minutos de aula semanal. De modo igual, as 

disciplinas que possuíam uma carga horária maior, tiveram também um tempo de aula superior, 

baseado no mesmo cálculo.  

Com pouco tempo para realizar as regências, busquei produzir previamente videoaulas  

e passei a postá-las no YouTube, com intuito de facilitar o processo e o acesso dos alunos (que 

não precisariam baixar conteúdo e comprometer a memória do celular) e otimizar o tempo 

através de vídeos gravados que não deixariam brechas para nenhum tipo de interferência. Deste 

modo, o vídeo era postado no horário designado da aula de cada turma, junto à informativos 

importantes como prazo de entrega (geralmente 7 dias) e potencialização das instruções 

contidas no vídeo.  Quando havia dúvidas sobre a tarefa, os alunos geralmente contactavam 

em horários alternativos, manhã ou noite, no exato momento que iam executá-la. Pois, 

geralmente, o horário da aula não era suficiente para realizar a atividade, nem fazer a mediação.  

A orientação da secretaria municipal de educação para as aulas remotas, é que, estas, 

acontecessem de duas formas: síncronas e assíncronas, sendo revezadas durante cada encontro. 
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Porém, as aulas de arte/música, ao menos no período de 2020, se configuraram, de certo modo, 

em aulas essencialmente assíncronas, pois não havia tempo hábil para interação e os alunos só 

respondiam e realizavam as atividades dias depois, assegurados pelo prazo de sete dias que 

sempre era disponibilizado.  

As aulas ocorreram nesse formato até o dia 30/12/2020 e cada professora realizou o 

encerramento de suas aulas à sua maneira. Para o encerramento das aulas de arte/música, pedi 

que os alunos gravassem e enviassem previamente vídeos deles dançando e cantando músicas 

natalinas, então, produzi um vídeo final juntando todos os vídeos que recebi. No encerramento, 

disponibilizei nos grupos o link do vídeo que se encontrava no YouTube.  

 

O NOVO COMEÇO: contexto 2021 

 

O final do ano de 2020 foi marcado com intensas ações em busca de uma normatização 

e sistematização do ensino remoto. A prefeitura começou a promover cursos de formação para  

os professores, instituiu o portal de aprendizagem colaborativa para os docentes postarem e 

compartilharem seus planos de aula remotas, criou o e-mail institucional de cada colaborador 

dando acesso ao G Suit – conjunto de serviços do google – entre outras ações,  fazendo com 

que o ano de 2021 começasse alguns passos à frente - nos  recursos institucionais - em 

detrimento ao ano anterior.  

O ano letivo de 2021 começou no dia 01 de março e os alunos foram orientados a criar 

um Gmail para poderem se introduzir nos serviços do Google Sala de Aula e Google Meet. 

Apesar de algumas tentativas no ano anterior, somente esse ano o Classroom está conseguindo 

ser  estabilizado de forma mais eficiente, principalmente com os alunos do 5 ano do 

fundamental menor e com o fundamental maior. Em contrapartida o Google Meet está bastante 

disseminado entre a maioria dos alunos do fundamental menor e é frequentemente utilizado 

para realizar encontros sazonais (Semana do meio ambiente, São João, etc.) e em aulas 

síncronas. Os alunos do fundamental maior, apesar de muitos terem acesso ao aplicativo, 

interagem com menos frequência por sentirem-se mais constrangidos.   

Com o advento da nova administração municipal, as escolas passaram a seguir novos 

regimentos e as aulas voltaram a ter duração de 50 minutos em todas as disciplinas. No mais, a 

orientação de aulas síncronas e assíncronas de forma intercalada, permaneceu. Em relação às 

aulas de arte/música, a normalidade do tempo de aula foi um ponto positivo e viabilizou um 

melhor desenvolvimento das atividades possibilitando uma real interação com os alunos.   

Ao contrário de 2020, as aulas de 2021 acontecem por outros meios além do WhatsApp,  

como o Google Classroom e o Google Meet. O Meet, possibilitou orientações em tempo real e 

o benefício do recurso do som (poder falar, poder ouvir, poder interagir  cantando e tocando 

instrumentos alternativos juntos), o que permite diversos jogos e brincadeiras musicais.  

O ano letivo remoto de 2021 está em andamento e no momento da escrita deste trabalho, 

se encontra no segundo bimestre. Vislumbra-se um retorno das aulas presenciais no mês de 

setembro após todos os professores tomarem a segunda dose da vacina. Mas ainda não se sabe 

a data nem como será efetivado, uma vez que a Escola José Benjamim se encontra em uma 

reforma física. 

 

ESTRATÉGIAS E ADAPTAÇÕES  

 

Neste tópico irei apresentar de forma prática quais foram as estratégias e adaptações que 

realizei a partir dos recursos que tive/tenho disponível. Irei abordar quais conteúdos foram 

ministrados e descrever, didaticamente, como essas atividades foram desenvolvidas, sempre 

fazendo um comparativo com a realidade presencial que os alunos eram acostumados.  
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Nas aulas presenciais de arte/música, os alunos sempre tiveram a oportunidade de 

experimentar diversos instrumentos de percussão, instrumentos de cordas e teclas, pinturas, 

além de brincadeiras e jogos sobre os elementos musicais. Nestas aulas sempre se buscou um 

diálogo entre o lúdico e as abordagens teóricas com pesquisas e escritas.  

Para as aulas remotas, a proposta metodológica teve que ser repensada, buscando 

estimular os alunos a redescobrir a forma de pensar e fazer música, em casa, sem nenhum 

instrumento aparente, sem os colegas e na companhia dos familiares. Ou seja, diferente de tudo 

que eles vinham vivenciando.  

O acompanhamento rítmico musical, com instrumentos de percussão, é sempre uma das 

atividades que mais chama a atenção dos alunos nas aulas presenciais. Essa atividade é realizada 

geralmente com os alunos sentados no chão fazendo uma grande roda, em seguida, coloca-se 

uma música e os alunos começam a tocar os instrumentos no ritmo da canção.  

Nas aulas remotas, o acompanhamento rítmico também foi abordado. Porém, com 

instrumentos musicais caseiros, confeccionados pelos próprios alunos. Assim, estimulando a 

imaginação, a criatividade e não deixando de abordar o elemento ritmo através do 

acompanhamento rítmico, tão importante para o desenvolvimento da criança.  

Nesse sentido, os alunos fizeram um acompanhamento rítmico com sacola de plástico3, 

extraindo quatro efeitos sonoros diferentes. Nesta atividade foi utilizada a música “Primavera” 

de Vivaldi, introduzindo também a música clássica.  

Outra atividade de acompanhamento rítmico foi realizada com brinquedos e outros 

objetos que os alunos dispunham em casa4. Nesta atividade, os alunos executaram os ritmos 

dos compassos simples (binário, ternário e quaternário) batendo os objetos de acordo com cada 

compasso estipulado.  

Os alunos confeccionaram um ganzá com recipientes plásticos e grãos de arroz ou 

feijão5. Extraíram o timbre de um molho de chaves6, tentando aproximar o som de um triângulo 

e utilizaram garrafas pets e copos descartáveis para confeccionar um instrumento batizado de 

vassourinha7. O instrumento tambor também foi abordado, através de baldes e panelas8.  Assim, 

com materiais acessíveis e comuns em casa, os alunos construíram e experimentaram seus 

próprios instrumentos. A construção de instrumentos musicais foi um ponto forte. Todo o 

material utilizado nessas aulas foi planejado e adaptado para que os discentes conseguissem 

realizar as tarefas com os objetos já dispostos, ou seja, sem precisar sair de casa.  

Nas aulas presenciais, outra atividade que envolvia muito os alunos era o momento em 

que eles podiam experimentar o instrumento teclado. Nas aulas à distância, para que os alunos 

continuassem tendo intimidade com o instrumento e com as notas musicais, foi utilizado o 

piano virtual online9. Os alunos tiveram as devidas orientações por áudios explicativos e vídeos 

tutoriais. Diante das orientações e ajuda dos familiares, os alunos realizaram atividades tocando 

músicas fáceis, mantendo a familiaridade com as teclas, as notas e as alturas distintas de cada 

uma delas.  

Nesse quesito, “parâmetro de altura”, realizamos diversas brincadeiras lúdicas como “o 

som de cada dedo da mão10” e o “tapete musical11” feito de folha de caderno. Na brincadeira 

“O som de cada dedo da mão” os alunos colaram em cada dedo o nome de uma nota, de dó a 

 
3 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SzeKg0LefsQ.  
4 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=24NRJ_OX0DI.  
5 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aT627FbNGoE.  
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MZVdEjWJq7o.  
7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VUWaerE9GGQ.  
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NLa1zdYAf5I.  
9 Disponível em:  https://www.musicca.com/pt/piano.  
10 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nG8WSfg_OdA.  
11 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=lc44MQtiEGg.  
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sol. E cada dedo só podia ser mexido quando a nota fosse entoada, coordenando a voz com o 

movimento correto dos dedos. Segue abaixo a sequência de notas que foram executadas: 

 

Dó, ré, mi, fá, sol, fá mi, ré, do;  

Do, ré, do , mi, do, fá, do sol;  

Sol, fá, sol, mi, sol, ré, sol dó; 

Do, ré mi, fá, fá, fá - do ré, do, ré, ré, ré - do sol, fá, mi, mi, mi -  do, ré, mi, fá, fá, fá. 

 

A brincadeira, “Tapete musical” segue a mesma lógica da brincadeira anterior. Porém, 

ao invés de movimentar os dedos das mãos, os alunos movimentam o corpo todo. Nesta 

atividade os alunos utilizaram cinco folhas de caderno, cada folha com o nome de uma nota, de 

dó a sol. Os alunos distribuíram as folhas pelo chão na seguinte disposição: 

 
Assim, eram executados diversos jogos de movimentos coordenados com a voz e a 

afinação, trabalhando canto, coordenação motora, concentração, atenção, senso-rítmico e 

consciência corporal.  

Para conseguirem desenvolver todas essas atividades narradas acima, os alunos tiveram 

acesso a vídeos previamente gravados e postados no YouTube, conforme explicação anterior. 

A estrutura acontecia da seguinte forma: o link era disponibilizado no grupo específico do 

WhastApp, os alunos assistiam o vídeo com as orientações e efetuavam a atividade no momento 

que tinham condições, obedecendo o prazo máximo de 7 dias para devolutiva.  Ou seja, para 

cada atividade, os pais ou familiares tinham que gravar um vídeo dos alunos fazendo a tarefa e 

enviar para correção e comprovação da atividade. Todos os vídeos foram assistidos, corrigidos 

e os feedbacks foram enviados “no privado” de cada responsável de aluno.  

Para as aulas de 2021 que ainda estão em andamento, a dinâmica está sendo um pouco 

diferente.  Já é possível que o aluno desenvolva a tarefa dentro do tempo da própria aula e haja 

a correção em tempo real pelo Google Meet. As aulas no Meet são bem mais interativas e 

atraentes, seja para transmitir um vídeo, compartilhar letras de música, realizar uma atividade 

de confecção de um instrumento musical, cantar uma música, executar jogos utilizando o Word 

Wall12, realizar dinâmicas no Holiday Themed13 e outras diferentes possibilidades, consegue-

se fazer sem nenhuma interferência.  

O conceito das aulas de arte/música de 2021 segue o mesmo: descobrir uma nova 

maneira de fazer e pensar música, com os recursos que se tem dentro de casa, interagindo com 

os familiares, utilizando a criatividade e a imaginação, como também recursos tecnológicos, 

suprindo a falta do ambiente escolar com criatividade lúdica caseira, Substituindo as interações 

com os colegas pelo o envolvimento da família, dando assim continuidade ao fazer musical e 

ao desenvolvimento integral particular.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

As aulas remotas ainda não chegam 100% ao público alunado, pois muitos não possuem 

acesso livre à internet ou aparelhos celulares satisfatórios. Como, também, dependem de 

aparelhos alheios e da disponibilidade dos familiares de acompanhar as atividades. Dos 279 

 
12 Disponível em: https://wordwall.net/pt/myactivities.  
13 Disponível em: https://www.online-stopwatch.com/holiday-timers/.  
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alunos, 145 são do vespertino e 134 são do matutino.  Atualmente, apenas 99 participam das 

aulas vespertinas (68%), e 72 participam das matutinas (53 %). Totalizando 61% de 

participação total. Estes dados são do último levantamento feito pela coordenação escolar no 

mês de abril. Outro levantamento será realizado ao final deste mês de julho e os dados poderão 

ser modificados 

Apesar dos inúmeros desafios, vale ressaltar que, de modo geral, aqueles alunos que 

tiveram as mínimas condições e conseguiram participar, aproveitaram (e aproveitam) de forma 

significativa às atividades. Os feedbacks recebidos dos momentos que estavam executando as 

tarefas, como fotos, vídeos e até depoimentos por áudios, comprovam a participação dos alunos 

e o envolvimentos dos familiares (responsáveis pelos envios dos feedbacks).   

Adaptar as atividades para que aconteçam de forma remota exige empenho da parte 

docente, discente e familiar. A partir do momento que a forma do ensino se modificou, tivemos 

também que nos modificar. Obtendo essa consciência (foram realizadas diversas pesquisas) 

busquei ideias e metodologias para criação de aulas práticas e motivadoras.  Por sua vez, os 

alunos também tiveram que se empenhar e sair da zona de conforto para realizar algo novo. E 

coube aos pais e familiares acreditar nos resultados e abraçar a ideia para que pudesse acontecer.  

As adaptações das atividades se deram de forma eficiente. Os alunos conseguiram 

realizar atividades equivalentes às que realizavam nas aulas presenciais: brincar, tocar 

instrumentos, realizar jogos e brincadeiras com os elementos musicais sem perder a essência 

das atividades, atingindo de forma moderada, as competências de cada conteúdo programático, 

mesmo havendo conjecturas diferentes nos anos de 2020 e 2021.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O ano de 2020 foi embrionário no ensino remoto em todos os aspectos. Havia e há muito 

o que ser pensado e organizado. Os órgãos de educação ainda buscam descobrir o melhor 

caminho, ao passo que a categoria ativa (alunos e professores), têm que desbravar. É natural 

que no percurso aconteçam erros e contratempos, ainda estamos a quilômetros de se encontrar 

uma configuração sólida e definitiva para este ensino. 

Porém, para o que nos foi (e é) possível no momento, pode-se dizer que os resultados 

foram satisfatórios para aqueles alunos que possuíram as condições mínimas para participar das 

aulas. É importante que o aluno compreenda que a música está em todo lugar, só precisamos 

usar a imaginação e a criatividade para criá-la e ouvi-la. E foi nessa perspectiva que as aulas de 

arte/música se configuraram. 

De forma proposital, a presença ativa dos pais e familiares foi bastante instigada, 

buscando promover o estreitamento de laços entre pais e filhos e consequentemente, família e 

escola.   

Ver os alunos envolvidos em atividades artísticas, desenvolvendo musicalidade e senso 

criativo nesse momento de isolamento social foi gratificante e o ponto culminante das aulas 

remotas, demonstrando que é possível realizar um bom trabalho educativo através de um ensino 

com disciplina, responsabilidade, estímulos, orientações e metodologias apropriadas.  
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