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A música não deve ser um privilégio de poucos, em princípio, 
todos são capazes de aprendê-la. É somente questão de respeitar 
as possibilidades de cada um e adaptar tal fazer para aqueles 
que possuem dificuldades acentuadas (LOURO, 2006). 
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                                                                   RESUMO  A presente monografia propôs investigar os processos de ensino-aprendizagem de música nas 
aulas de acordeon em grupo do projeto OALA. As aulas aconteceram na modalidade do 
ensino coletivo de instrumentos musicais e envolvendo alunos de cinco escolas municipais e 
três estaduais. A metodologia empregada foi pesquisa-ação e apoiou-se nos princípios do 
ensino coletivo de instrumentos musicais defendidos por Tourinho (2007) em que todos são 
capazes de aprender música e que todos aprendem com todos e suas características apontadas 
por Cruvivel (2005), como interação entre os alunos, o despertar da socialização, a 
cooperação, a motivação, o rendimento e o ambiente lúdico provocado por essa interação, 
entre outros. As conclusões e resultados apontam que é possível aprender a tocar acordeon 
com qualidade a partir da prática em grupo, e este ambiente é favorável para o exercício da 
cidadania e formação integral do indivíduo. 
 
 
Palavras-chave: Acordeon, ensino coletivo de instrumento musical, educação musical.
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INTRODUÇÃO 
 A presente monografia surgiu a partir da experiência docente vivenciada pelo autor 
desta pesquisa, enquanto professor no projeto Orquestra de Acordeon de Luiz Alves (OALA). 
A questão problema que motivou a realização desta pesquisa foi: como acontece o ensino 
coletivo de acordeon no projeto OALA? A partir dessa problemática a pesquisa propôs 
investigar os processos de ensino-aprendizagem de música nas aulas de acordeon do projeto 
OALA.  
 Verifica-se atualmente que as aulas de ensino de música em grupo vem aumentando 
consideravelmente, por suas características particulares que permitem o desenvolvimento de 
uma série de habilidades específicas no indivíduo. A autora Cruvinel (2005) fala sobre as 
vantagens adquiridas com o uso da prática do ensino coletivo musical, entre elas destaca: 
interação entre os alunos, o despertar da socialização, a cooperação, a motivação, o 
rendimento e o ambiente lúdico provocado por essa interação, entre outros. Partindo desses 
pressupostos suspeita-se que a aula de acordeon em grupo possa efetivamente contribuir para 
que o aluno aprenda de forma significativa a tocar o instrumento, tanto quanto na modalidade 
individual. 
 No Brasil atualmente há uma escassez bibliográfica de literatura que trate sobre o 
ensino de acordeon em grupo, uma vez que nesse contexto a modalidade de ensino 
predominante é o ensino individual, no caso, um professor e um aluno. Essa pesquisa tem 
como objetivo fazer a investigação, identificação, descrição, reflexão e divulgação dos 
processos de ensino-aprendizagem realizados através do projeto OALA. Pretende-se aqui, 
contribuir com a produção científica e artística que trate sobre o ensino de acordeon em 
grupo, bem como estimular outros pesquisadores a divulgar suas experiências com ensino de 
acordeon nessa "nova" modalidade. 
 O trabalho está organizado em três capítulos. O capítulo 1 apresenta a fundamentação 
teórica sobre Educação Musical, ensino coletivo de instrumentos musicais, aspectos históricos 
do acordeon e seu ensino no Brasil. O capítulo 2 apresenta o projeto OALA, como surgiu, 
onde ele atua e suas principais características. O capítulo 3 apresenta o relato de experiências 
e reflexões dividido em três fases: 1ª fase - o início das atividades, a estratégia técnica 
utilizada para o aluno aprender a tocar a primeira música e a primeira forma de escrita 
musical alternativa; 2ª fase - a aprendizagem de diversas músicas e a segunda forma de escrita 
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musical alternativa; 3ª fase - a iniciação dos estudos nos baixos, ensaio do repertório, 
avaliação, atuação pedagógica e resultados.  
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1. EDUCAÇÃO MUSICAL 
1.1. ENSINO E APRENDIZAGEM MUSICAL 
 A Educação Básica de qualidade é um direito assegurado pela Constituição Federal e 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A educação na formação escolar é o alicerce 
indispensável e condição fundamental para o exercício pleno da cidadania e o acesso aos 
direitos sociais, econômicos, civis e políticos. "A educação deve proporcionar o 
desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade e dignidade, 
respeitando e valorizando as diferenças". (MEC, 2013, p. 4).  
 Como parte integrante do referencial teórico deste trabalho e pensando sobre o papel 
da educação faz-se necessário refletir sobre o que nos diz Freire (1996) quando nos apresenta 
em sua obra a "Educação como Prática da Libertade". A partir de uma pedagogia voltada para 
o homem no mundo e com o mundo, para Freire1 "Não há educação fora das sociedades 
humanas e não há homem no vazio". Para o educador a educação deve considerar o homem-
sujeito e dar-lhe condições para a auto-reflexão e reflexão sobre seu tempo e espaço. Essa 
auto-reflexão os leva ao aprofundamento consequente de sua tomada de consciência e de que 
resulta em sua inserção histórica, não mais como espectador, mas como figurante e autor. 

A educação como prática da liberdade, ao contrário daquela que é prática da 
dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado 
do mundo, assim como também a negação do mundo como uma realidade 
ausente dos homens. (FREIRE, 1987, p. 70). 

 A proposta da educação libertadora trazida por Freire é pertinente a este trabalho uma 
vez que se mostra a preocupação com a formação integral do indivíduo, uma preocupação que 
é compartilhada entre as diversas áreas da educação e conhecimento, inclusive a Educação 
Musical. 
 A obra do educador musical Koellreutter privilegia as relações extramusicais que a 
área da educação musical estabelece com a sociedade. Ao apresentar o livro Koellreutter 
educador: o humano como objetivo da educação musical considera que: "[o livro] representa 
um verdadeiro tratado para aprender a estudar e vivenciar o que é mais importante: o contato 
inter-humano, principalmente entre estudantes e professores e entre colegas". 
(KOELLREUTTER apud BRITO, 2001, p. 11). Segundo Brito2 o educador tinha a música 

                                            1 (ibidem, p. 43) 2 (ibidem) 
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como uma função socializadora de humanizar e universalizar os homens, privilegiando o 
espírito criador, a reflexão e o questionamento. 
 A postura pedagógica de Koellreutter conforme diz Brito (2001) vai ao encontro de 
dos pensamentos de educadores, cientistas e filósofos contemporâneos que propõem a 
construção de novos paradigmas para a formação e o exercício da cidadania de um ser 
humano íntegro e integrado.  
 Em uma de suas expressões, das quais comumente norteiam seus conceitos 
particulares de música Koellreutter diz "aprendendo a aprender do aluno o que ensinar"3. Tal 
afirmação pode ser articula com o que Freire (1987, p. 62) chama de "concepção 
problematizadora". A proposta apresentada pelos dois autores demonstra que na postura 
pedagógica de ambos há abertura de diálogo com o aluno, e que esta permite um ambiente 
onde professor e aluno participam juntos do processo de aprendizagem. 
 Souza (2014) afirma que a educação musical é fundamental para formação integral do 
indivíduo e está resgatando seu espaço nos currículos escolares. Com a implantação da Lei 
Federal 11.769, de 18 de agosto de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino de 
música na educação básica, as escolas e os sistemas precisam se adaptar. "A educação musical 
nas escolas deverá ser garantida em todas as séries, levando em conta o meio sociocultural 
dos alunos"4.   
 A área de educação musical hoje se depara com novos desafios referentes às 
dimensões epistemológicas e político-sociais da prática da educação musical, em que o 
compromisso científico-social e a avaliação do seu impacto são aspectos importantes para sua 
consolidação. Souza5 considera que tais dimensões tenham causado impactos metodológicos, 
propondo aos professores um papel mais ativo, entendendo  a prática musical como uma 
prática social. Nesse contexto os aportes teóricos tem origem na sociologia, sociologia da 
música, educação musical e teorias do cotidiano. 
 Entre as principais contribuições metodológicas da sociologia para pesquisa em 
educação musical Souza6 destaca: compreender a sociedade analisando o comportamento do 
homem em relação a influências, instituições e grupos sociais, definição do termo sociedade 
como um complexo de relações "um sistema de interações" de caráter recíproco em que as 
pessoas orientam suas ações umas para as outras e o conhecimento da rede de relações e da 
trama social efetiva nas diversas instituições.  
                                            3 (ibidem, p. 23)  4 (ibidem, capa) 5 (ibidem) 6 (ibidem) 
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 Para autora Green (1987 apud SOUZA, 2014, p. 14) "[...] a música em nossa vida 
cotidiana é tão importante que podemos considerá-la um fato social". 

O fato musical total é compreendido a partir da experiência vivida por algum 
grupo social sabendo-se que essa sociedade é o resultado das condutas 
musicais de atores singulares em relação que ligam uns aos outros. (GREEN, 
2000 apud SOUZA, 2014, p. 14). 

 Green7 considera o fato social como um objeto complexo por colocar em jogo e 
combinar aspectos técnicos, sociais, culturais e econômicos. Considerando esse modelo, 
entendendo a música como uma realidade social com seus múltiplos aspectos, a autora 
acredita que podemos ter uma compreensão mais aguda e mais larga dos fatos sociais. A 
autora defende uma visão global da música, sem perder de vista os aspectos sociais e 
humanos, pois a música é o resultado da produção de sons feitas pelas pessoas com diferentes 
intenções e valores. 

Não existe objeto musical independente de sua constituição por um sujeito. 
Não existe, portanto, por um lado o mundo das obras musicais, e por outro, 
indivíduos com disposições adquiridas ou condutas musicais influenciadas 
pelas normas da sociedade. A música é, portanto, um fato cultural escrito em 
uma sociedade dada [...]. (GREEN, 1987 apud SOUZA, 2014, p. 14). 

 Esse entendimento mais amplo sobre o significado social da música é útil para 
entender as diferentes práticas musicais dos diferentes grupos de estudantes. As relações que 
os alunos constroem com a música estariam no centro da aula. Por isso é mais importante 
definir esse tipo de relação (música-aluno) do que limitar a aula a um estudo prático ou 
consumo musical unicamente por músicas apreciadas ou escutadas pelo grupo. Segundo 
Green8 a relação que os alunos mantêm com a música representa uma manifestação de 
identidade cultural, caracterizada por idade e meio social. Quando os alunos falam sobre suas 
experiências musicais, revelam como as identidades são construídas. 

A música faz parte de um processo de socialização, através do qual crianças, 
jovens e adultos criam suas relações sociais, por essa razão ela cria um forte 
potencial de mobilização e agregação. No caso dos projetos sociais e 
comunitários, esses aspectos são muito importantes e devem ser explicitados 
e analisados pelos profissionais da música.9  

                                            7 (ibidem) 8 (ibidem) 9 (ibidem, p. 16) 
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 Conforme nos diz Souza10 na literatura de educação musical sobre projetos sociais 
estão presentes conceitos e objetivos da pedagogia em geral, por exemplo: acesso a educação, 
acessibilidade, igualdade na educação, educação democrática, educação para o 
desenvolvimento sustentável, entre outros. Por isso a autora chama atenção de educadores que 
lidam com projetos sociais para dois conceitos: 1) inclusão musical - segundo as 
considerações de Wickel (1998 apud SOUZA, 2014) não pode ser confundido com inclusão 
social. A educação musical neste caso se coloca a serviço do trabalho social, dessa forma a 
música se torna um meio pelo qual as pessoas podem ser alcançadas, atingidas e apoiadas. A 
inclusão musical privilegia atividades coletivas como: preparar para prontidão, estar 
disponível e criar possibilidades de se ordenar, organizar no grupo, se expressar, ouvir uns aos 
outros, exercer auto-crítica, receber críticas e se avaliar; 2) transformação social - segundo 
Souza11 a educação musical nesse contexto deve ter o objetivo de conscientizar e contribuir 
para transformar a sociedade, e, já que a finalidade é a inclusão social, a pedagogia deve levar 
em conta as necessidades de todos os atores sociais envolvidos.   
 A autora alerta que a educação musical em projetos sociais deve levar em conta que 
todas as pessoas são capazes e que todos podem aprender algo. As experiências em grupo 
devem colaborar para a construção do social, das interações e do acolhimento. Essas 
experiências vividas em projetos sociais pode dar suporte para o aluno se desenvolver de 
forma autônoma podendo inclusive seguir uma carreira profissional, caso seja da sua vontade. 

A habilidade musical é adquirida através da interação com um meio musical. 
Consiste na execução de alguma ação cultural específica em relação aos sons 
musicais. Entretanto, a habilidade musical é construída sobre uma base de 
competências e tendências inatas (SLOBODA, 2008, p. 257). 

 Para Uriarte (2005) estamos constantemente envolvidos pela arte (cores, texturas, 
odores, sonoridades, gestos, movimentos), e as vezes, pela tribulação do cotidiano não 
percebemos essas manifestações, portanto, cabe ao professor a tarefa de estimular no aluno o 
olhar, aguçar a curiosidade e sinalizar as reações. 
 Alan Merrian (1964 apud SWANWICK, 2003, p. 47) identificou e categorizou dez 
principais funções sociais da música: 

Expressão emocional, prazer estético, diversão, comunicação, representação 
simbólica, resposta física, reforço da conformidade a normas sociais, 
validação de instituições sociais e rituais religiosos, contribuição para a 
continuidade e estabilidade da cultura e preservação da integração social. 

                                            10 (ibidem) 11 (ibidem) 
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 Para Swanwick (2003) num contexto educativo as funções sociais da música 
apresentadas por Merrian (1964) deixam a música como pano de fundo para outras atividades, 
e faz um alerta que, para educação musical se faz necessário trazer o conteúdo musical do 
fundo de nossa consciência para o primeiro plano. O foco da educação deve se manter acima 
de tudo nos verdadeiros processos do fazer musical, somente então é possível dar sentido ao 
contexto, histórico, social, biográfico, acústico ou outro. 

A música pode ser agradável, pode manter as pessoas afastadas das ruas, 
pode gerar empregos, pode engrandecer eventos sociais. Mas, por si só, essas 
razões não são suficientes para justificar a música no sistema educacional.12 

 Swanwick13 diz que é preciso considerar a música como uma forma de conhecimento, 
de conhecer o mundo e interagir com ele através de sons e instrumentos, e não apenas como 
uma forma de lazer ou entretenimento para as horas vagas. 
 Hentschke e Del Ben (2003) conforme os pensamentos de Elliot (1995) afirmam que o 
objetivo principal da educação musical é fazer música e este gera uma série de consequências 
como: crescimento pessoal, autoconhecimento, deleite musical, além do efeitos culturais, 
sociais, etc.). 
 Segundo Penna (2012) o ensino musical constitui-se de uma atividade bastante 
complexa, em que é preciso dar ao conteúdo (o que) uma forma (como) que viabilize um 
processo e ensino e aprendizagem significativo. Afirma que, é indispensável que se articule o 
que ensinar e como ensinar para que haja um ensino efetivo, para que se desenvolva um 
verdadeiro processo educativo que permita aos alunos desenvolver suas habilidades e 
competências, para que ele se torne capaz de apropriar-se significativamente de diferentes 
saberes e usar estes em sua vida.  
 Ao ensinar cabe ao professor manter-se atento a esses dois aspectos que são 
complementares, como (ensinar) e o que (ensinar). Do contrário situações em que ter 
habilidade de ensinar mas não ter conhecimento do conteúdo ou ter o conhecimento do 
conteúdo e não ter a habilidade de ensinar não vão permitir o ambiente educativo desejado. 
 Cada situação educativa tem suas peculiaridades, sendo assim, será possível atendê-las 
através da forma (como ensinar), por exemplo: selecionar e organizar conteúdos de acordo 
com a capacidade cognitiva e os interesses dos alunos; planejar atividades que motivem os 

                                            12 (ibidem, p. 18) 13 (ibidem) 



 18

alunos e permitam o desenvolvimento de suas habilidades; empregar os processos disponíveis 
em função do processo educativo, entre outros.  
 Para Freire (2011), ensinar requer alguns saberes que considera fundamentais à prática 
educativo-crítica ou progressista, entre eles destaca: ensinar exige pesquisa, rigorosidade 
metódica, respeito aos saberes dos educandos, criticitade, rejeição a qualquer forma de 
discriminação, reflexão crítica sobre a prática, reconhecimento e assunção da identidade 
cultural, consciência do inacabamento, respeito a autonomia do educando, bom-senso, 
apreensão da realidade, convicção pela qual a mudança é possível, comprometimento, 
compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, saber escutar, 
reconhecer que a educação é ideológica, disponibilidade para o diálogo, querer bem aos 
educandos, entre outros. É preciso, sobre tudo que o educador assuma-se como sujeito 
também da produção do saber, e convença-se de que ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar meios para sua produção ou sua construção. 
1.2. ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
 A aprendizagem musical proposta através das aulas de acordeon em grupo 
caracterizaram o que a autora Flavia M. Cruvivel (2005) em seu livro intitulado "Educação 
Musical e Transformação Social: uma experiência com ensino de cordas" classifica como 
aulas coletivas de instrumentos musicais. Segundo a autora as iniciativas promovidas por 
educadores musicais comprometidos com a democratização do ensino musical já vêm 
contribuindo para o desenvolvimento sócio-cultural de vários alunos que tiveram acesso a 
programas de ensino coletivo14.  
 Por tanto, tendo em vista as características das aulas de acordeon em grupo se torna 
indispensável um clareamento maior de ideias a cerca do ensino coletivo de instrumentos 
musicais. Para isso, Cruvinel15 propõe em diálogo com Freire que a partir da concepção de 
educação musical transformadora, "o ECIM16 poderá propiciar a formação humanística e 
social do educando, proporcionando o despertar da sua consciência de cidadania"17. Em 
consonância com o tema que se propõe discutir nessa pesquisa, afirma que, é expressiva 
utilização do ECIM em espaços não formais ou alternativos educacionais, como os projetos 
sociais que visam a inclusão social a partir do fazer musical.  
                                            14 Ensino coletivo de instrumentos musicais nessa pesquisa é entendido como uma prática de ensino de algum 
tipo de instrumento musical (nesse caso o acordeon) que envolva o professor e dois ou mais alunos. 15 (ibidem) 16 ECIM - Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais 17 (idem, 2008, p. 8) 
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 A pesquisa aqui apresentada, em sintonia com a atual necessidade de melhorar a 
qualidade de ensino musical adequado às novas demandas pedagógicas que se inclinam ao 
ensino coletivo de instrumentos musicais, buscou levantar aspectos sociológicos e 
pedagógicos importantes que estabelecem os fundamentos dessa prática musical.  
 Tratando-se dos aspectos sociológicos sabe-se que essa modalidade abre caminhos 
para o exercício da diversidade social uma vez que através da sua prática promove a interação 
entre as pessoas. Por conta disso o professor precisa elaborar uma metodologia específica para 
contemplar os diferentes níveis técnicos, preferências musicais e objetivos dos alunos. 
Segundo Tourinho (2007) a concepção de ensino coletivo fundamenta-se na observação e 
imitação para o aprendizado musical, como um reflexo do comportamento humano.  
 Souza H. (2013) citando Mills apresenta que durante uma aula em grupo em virtude 
do convívio dos alunos com seus pares o aprendizado acontece de forma variada em um 
ambiente descontraído. Nesse sentido Cruvinel (2005) afirma que o ensino coletivo de 
instrumentos possui uma serie de vantagens, a saber: 

O ensino em grupo possibilita uma maior interação do indivíduo com o meio 
e com o outro, estimula e desenvolve a independência, a liberdade, a 
responsabilidade, a auto-compreensão, o senso crítico, a desinibição, a 
sociabilidade, a cooperação, a segurança, e no caso específico do ensino da 
música, um maior desenvolvimento musical como um todo18. 

 Para Paiva (2004) através do coletivo, os estudantes trocam suas experiências e 
vivências musicais, adquirindo e construindo o conhecimento tanto a nível individual quanto 
de grupo. Nesse ambiente a prática musical favorece o trabalho de questões sociais como, por 
exemplo, auto-estima, cooperação, solidariedade, disciplina, respeito e paciência, 
contribuindo para a formação integral e o exercício da cidadania.  
 A música é um meio de comunicação, sendo assim “[...] como parte das manifestações 
artística, é organizada e fundamentada culturalmente, constituindo, portanto, uma prática 
social, pelo entrelaçamento de valores e significados dos indivíduos e do seu meio social”. 
(URIARTE, 2005, p. 68).  
 Tendo em vista a importância dos aspectos sociológicos supracitados, dentro de um 
processo de ensino musical coletivo, percebe-se ser fundamental levantar os principais 
aspectos pedagógicos que devem orientar a metodologia e a conduta pedagógica.   
 A partir dos aspectos pedagógicos, no que se refere ao ensino coletivo de 
instrumentos, para atingir os objetivos de caráter sociológicos se faz necessário estabelecer 
                                            18 (ibidem, p. 80) 
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uma metodologia pedagógica adequada para cada agrupamento encontrado. Nessa 
perspectiva, atualmente o professor deve considerar a realidade social do aluno bem como o 
conhecimento prévio dos alunos. “A valorização de aspectos relacionados a um ensino 
musical contextualizado e, sobretudo plural, tem sido foco de atenção de educadores musicais 
nas últimas três décadas”. (ARROYO, 2002, p. 1). 

Conhecendo as origens e história dos educandos, assim como suas atividades 
musicais anteriores e atuais na família e em suas comunidades, o educador 
pode construir os passos metodológicos e definir o conteúdo pedagógico 
com eles mais eficazmente. (BARBOSA, 2006, p.100-101).  

 Segundo Souza H. (2013) o processo de ensino-aprendizagem sob a ótica da 
pedagogia pode acontecer em linhas gerais de duas formas: homogênea e heterogênea. Na 
modalidade homogênea é ensinado um mesmo tipo de instrumento para todo o grupo 
enquanto na heterogênea são ensinados diferentes tipos de instrumentos, podendo ser 
inclusive de famílias diferentes.  
 Tourinho (2007) apresenta três princípios de aprendizagem do ensino coletivo partindo 
que: 

O primeiro é acreditar que 1) todos podem aprender a tocar um instrumento. 
O teste seletivo transforma-se em uma entrevista de classificação e/ou 
nivelamento. [...] O segundo princípio é 2) acreditar que todos aprendem 
com todos. O professor é modelo, quem toca com facilidade, enquanto que 
os demais colegas atuam como espelhos, refletindo (ou não) as dificuldades 
individuais do grupo. Assim é possível observar/comparar/avaliar a si 
mesmo sem necessidade de intervenções verbais explícitas. [...] O terceiro 
princípio diz respeito também ao 3) ritmo da aula, que é planejada e 
direcionada para o grupo, exigindo do estudante disciplina, assiduidade e 
concentração19.   

 A partir do ensino coletivo de violão: 
Algumas vantagens pedagógicas são óbvias, como a) o atendimento ao 
maior número de pessoas em menos tempo de trabalho; b) menor desgaste 
para o professor com as aulas iniciais, onde se repete menos as informações 
básicas; c) os estudantes aprendem uns com os outros, por observação mútua 
e autoavaliação intuitiva; d) os parâmetros musicais são adquiridos mais 
rapidamente. Existem também vantagens financeiras, como a diminuição do 
valor da hora-aula20. 

 Partindo desses pressupostos o professor deverá adotar uma metodologia que 
contemple um ensino dinâmico que estimule o desenvolvimento de habilidades musicais por 
meio de uma abordagem integradora, como afinação em grupo, senso rítmico, improvisação, 
                                            19 (ibidem, p. 2-3) 20 (idem, 2007, p. 86-87) 
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percepção auditiva, regência, comunicação visual, prática de conjunto, ampliação de 
repertório e conhecimento de outros gêneros musicais.  
 Em relação ao desenvolvimento de habilidades de improviso, Souza H. (2013) diz que 
os alunos podem vir a se beneficiar tornando-se membros de uma comunidade de prática, pois 
"encorajar os alunos a se engajar em grupos musicais, dentro e fora da escola, na área de 
especialidade que eles desejam desenvolver, é de grande benefício para o aprendiz". 
(HALLAM, 2006 apud SOUZA H., 2013, p. 32).  
 O ensino coletivo de instrumentos musicais oferece uma série de vantagens que o 
qualifica como uma postura pedagógica adequada para uma aprendizagem musical 
significativa. Para alcançar essas vantagens tais como: autoestima, desenvolvimento da 
desinibição, disciplina, estímulo, baixa desistência, economia do tempo, desenvolvimento do 
ouvido harmônico, afinação do grupo, ampliação do repertório, cooperação, entre outras, o 
professor deve apresentar uma série de qualidades. Para tal Oliveira (1998, apud CRUVINEL, 
2005) lista uma série de qualidades para o professor no ensino coletivo, entre elas: o timing, o 
carisma, a habilidade verbal, a capacidade de orientar a correção de erros de execução dos 
alunos, e a capacidade de ensinar o domínio técnico em três níveis: verbal, execução e 
orientação didática.  
 Segundo WICKEL (1998 apud SOUZA 2014, p. 19) as atividades em grupo podem 
permitir aos alunos: "se conhecer melhor e aos outros também, se ajudar mutuamente e 
deixar-se ajudar, tomar cuidado e exercer a paciência, ouvir com atenção, perceber as 
necessidades de outros e aumentar a capacidade de se expressar, reconhecer e suportar 
conflitos, entre tantos outros". 
1.3. O ENSINO DO ACORDEON NO BRASIL 
 O acordeon é um instrumento musical conhecido no Brasil por muitos nomes 
diferentes. Essa variedade de nomes usados para se referir ao instrumento muitas vezes gera 
dúvidas a respeito do uso da nomenclatura correta, entre elas: sanfona, harmônica, concertina, 
acordeão ou acordeon, conforme diz Terra (1945). Segundo o Dicionário Grove de Música 
(1994) defini-se:  

acordeão Um órgão de palheta portátil. Consiste de caixa e teclado para os 
agudos (com teclas dispostas como as do piano ou botões), ligados por um 
fole que pregueado à caixa e teclado de botões do baixo. O interprete "veste" 
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o instrumento por meio de alças. [...] Fazem acordeões em tamanhos 
menores, p.ex. a SANFONA brasileira [...]21.  
gaita (1) O mesmo que GAITA DE BOCA. (2) Instrumento de palheta 
dupla, do sul da Europa, do Oriente Médio e da América Latina. O termo, 
com formas variadas (gaida, gajde, gajdym ghayta etc), vem do godo gait 
ghaid ("cabra") e designava originalmente uma gaita de foles com um odre 
de pele de cabra; no sudeste da Europa ainda significa gaita de foles. (3) Em 
algumas regiões do Brasil, nome dado a sanfona ou acordeão.22  
sanfona Instrumento do tipo ACORDEÃO, dotado de teclado, registro e 
botões. O som é produzido pela distensão e compressão de um fole 
"sanfonado", i.e., pregueado. O ar faz vibrar palhetas livres dispostas nas 
suas extremidades. Também chamada de concertina, gaita harmônica ou 
acordeona, é característica na música popular do Nordeste brasileiro.23 

 Historicamente sabe-se que o instrumento chegou no Brasil através dos imigrantes 
italianos e alemães. "Acredita-se que o acordeon tenha chegado e se disseminado no Brasil da 
mesma forma que ocorreu em todo o continente americano, ou seja, por ser praticado por 
imigrantes europeus, principalmente italianos e alemães" (SILVA, 2010, p. 29). "O 
instrumento chegou ao Brasil, primeiramente com a imigração italiana. Foi trazido também, 
por portugueses e alemães. Das fronteiras com Argentina, Uruguai e Paraguai, entrou no país 
com influência espanhola." (DEL NERY, 2003, p. 12). Segundo Cascudo (1954 apud SILVA, 
2010, p. 29) "no Rio Grande do Sul a gaita será das primeiras décadas do século XIX. No 
norte do Brasil a sanfona apareceu a redor da guerra do o Paraguai, entre 1865 e 1870". "A 
gaita que os italianos trouxeram já era bem desenvolvida e chegou com botões (gaita ponto, 
de voz trocada, de dois carreiros, etc)". (BANGEL, 1989, p. 20). 
  Entre a família dos acordeões encontram-se entre uma grande variedade de tamanhos, 
modelos, marcas e tipos. Para melhor identificar o instrumento entre suas variedades e tipos, 
Silva (2010) apresenta o acordeon dividindo-o em dois grupos, diatônico e cromático.  
 O acordeon diatônico pertence ao que chama de sistema de ação única (single action). 
Nesse caso, o botão é responsável por duas notas, uma toca quando o fole abre, a outra toca 
quando o fole fecha. "Este tipo de mecanismo é comumente chamado no Brasil de voz 
trocada" (THIESEN, 2009, p. 23, grifo do autor). O sanfoneiro Dominguinhos chamava a 
sanfona de oito baixos (acordeon diatônico) de Pé de Bode, dizia ser um instrumento muito 

                                            21 (ibidem, p. 5, griffo dos autores) 22 (DICIONÁRIO GROVE DE MÚSICA, 1994, p. 353, grifo dos autores). 23 (ibidem, p. 819 grifo dos autores) 
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difícil de tocar, "é um som pra dentro e outro pra fora" (informação verbal)24, bastante popular 
no nordeste, esta seria a primeira sanfona com o qual aprendeu a tocar. (ver na figura 1). 

Figura 1 - Acordeon diatônico 8 baixos 

 
Fonte: Multisom Instrumentos Musicais25 

 O segundo grupo apresentado por Silva (2010) é o acordeon cromático, que pertence 
ao que se chama sistema de ação dupla (double action). Neste tipo de acordeon ao pressionar 
uma determinada tecla (ou botão) abrindo ou fechando o fole irá se produzir o som da mesma 
nota. O acordeon cromático é bastante popular e pode aparecer de duas maneiras, com botão 
(ver na figura 2) ou teclado (ver na figura 3). 

Figura 2 - Acordeon cromático de botão 

 
Fonte: Scandalli26 

                                            24 Informação fornecida em entrevista concedida a Jô Soares, em 2010. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=VocNNsKQtuU>. Acesso em 03. Mar. 2016. 25 Disponível em: <http://www.multisom.com.br/produto/acordeon-8-baixos-minuano-natural-8-21-300>. 
Acesso em 03. Mar. 2016. 
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 O acordeon usado para realização desta pesquisa pertence ao sistema stradella ou 
standard,  que é de uso mais convencional no Brasil, conforme diz Silva (2010). (ver na 
figura 3).  

Figura 3 - Acordeon piano cromático 120 baixos, sistema stradella 

 
Fonte: Petosa Accordions27. 

 A quantidade de teclas de um acordeon cromático a piano 120 baixos, pode variar, no 
entanto, segundo Silva28, nessa configuração o instrumento mais utilizado e comercializado 
contem 41 teclas. Esses instrumentos permitem executar as doze notas da escala cromática, 
dessa forma, é possível nele executar obras em qualquer tonalidade, modo ou obras atonais. 
(veja na figura 4). 

Figura 4 - Mapa do teclado de um acordeon a piano 120 baixos 

 
Fonte: o autor 

                                                                                                                                        26 Disponível em: 
<http://www.scandalli.com/en/#!module=prodottidettaglio&modo=default&catalogo=42&categoria=469&prodo
tto=2499>. Acesso em 03 Mar. 2016. 27 Disponível em:<http://www.giuliettiusa.com/models/>. Acesso em 02 mar. 2016.  28 (ibidem) 
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 O timbre de um acordeon pode variar em decorrência da marca, modelos e quantidade 
de registros. Em alguns modelos não há registros para a troca de timbre, neste caso, 
permanece o som "original do instrumento" fabricado. Em outros modelos mais completos é 
comum a variedade diversificada de timbres, assim como apresenta Voltz (2012, p. 104-105): 
"Basson, Accordion, Bandoneon, Harmonium, Organ, Master, Musette, Violin, Oboe, Piccolo 
(Clarinet)". (veja na figura 5) 

Figura 5 - Os 13 registros na parte do teclado 

 
Fonte: o autor 

 A parte dos baixos do acordeon sistema stradella (120 botões) apresentam-se 
organizada em seis linhas verticais. Na primeira e na segunda linha encontram-se os sons mais 
graves do instrumento, por isso denotam-se contrabaixos e baixos fundamentais. Na terceira, 
quarta, quinta, e sexta linha estão localizados, conforme a ordem apresentada, os acordes 
maiores, acordes menores, acordes de sétima dominante e acordes de sétima diminuta. (veja 
na figura 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Os sistema de baixos do acordeon stradella permite ao músico varias possibilidades 
para tocar, por exemplo para executar um acompanhamento rítmico de marcha: os baixos 
fundamentais ou os contrabaixos marcam os tempos enquanto os acordes mar
contratempos, conforme apresenta Bertussi
harmonias e melodias. 
 Considera-se os baixos do acordeon como um pequeno grupo musical: os baixos
fundamentais e contrabaixos lembram a função do contrabaixo elétr
o papel desenvolvido pela guitarra elétrica ou violão
 Para Silva D. (2010, p. 36

[...] [o acordeon] 
e acompanhador simultaneamente, executando a melodia, o ritmo e a
harmonia de uma música, devido a sua estrutura, que se divide na utilização 
da mão direita do instrumentista no teclado (semelhante a um piano) e da 
mão esquerda nos botões dos baixos, contrabaixos e acordes de 
acompanhamento, que, somados ao jogo de fole
funções. 

 Em 1925 foi fabricado o primeiro acordeon no Brasil,  no estado 
Sul. Segundo Monteiro30 e
Todeschini. Entre as décadas de 1950 e 1960 o acordeon tev
território nacional, a ponto de existirem aproximadamente 30 fábricas de acordeões no Rio 
                                        29 Disponível em:< http://www.accordionpage.com/basar.html>. Acesso em 03 Mar. 2016.30 Loja Mano Monteiro. Disponível em:< http://www.lojamanomonteiro.com.br/interna.php?cod=17770>. 
Acesso em 18 mar. 2016. 

Figura 6 - Mapa dos 120 baixos 

Fonte: acervo digital accordionpage29 

Os sistema de baixos do acordeon stradella permite ao músico varias possibilidades 
para tocar, por exemplo para executar um acompanhamento rítmico de marcha: os baixos 
fundamentais ou os contrabaixos marcam os tempos enquanto os acordes mar

orme apresenta Bertussi e Teixeira (1999). Também é possível tocar 

os baixos do acordeon como um pequeno grupo musical: os baixos
e contrabaixos lembram a função do contrabaixo elétrico e os acordes 

guitarra elétrica ou violão.  
D. (2010, p. 36-37): 

[...] [o acordeon] é um instrumento que facilmente assume o papel de solista 
e acompanhador simultaneamente, executando a melodia, o ritmo e a
harmonia de uma música, devido a sua estrutura, que se divide na utilização 
da mão direita do instrumentista no teclado (semelhante a um piano) e da 
mão esquerda nos botões dos baixos, contrabaixos e acordes de 
acompanhamento, que, somados ao jogo de fole, desempenham ambas as 
funções.  

Em 1925 foi fabricado o primeiro acordeon no Brasil,  no estado 
em 1932 Sr. Todeschini fundou a famosa fábrica de Acordeões 

Todeschini. Entre as décadas de 1950 e 1960 o acordeon teve uma grande aceitação em todo 
território nacional, a ponto de existirem aproximadamente 30 fábricas de acordeões no Rio 
                                            

Disponível em:< http://www.accordionpage.com/basar.html>. Acesso em 03 Mar. 2016.
Disponível em:< http://www.lojamanomonteiro.com.br/interna.php?cod=17770>. 
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Disponível em:< http://www.accordionpage.com/basar.html>. Acesso em 03 Mar. 2016. 
Disponível em:< http://www.lojamanomonteiro.com.br/interna.php?cod=17770>. 
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Grande do Sul, como a Acordeões Todeschini que empregava 700 operários. Monteiro31 lista 
mais de 60 fábricas de acordeon que existiam no Brasil nessa época, todas elas atualmente 
estão inativas. Segundo Thiesen (2009) o desaparecimento dessas fábricas de acordeon foi 
gradual, no decorrer dos anos 1970, quando a música promovida pelas gravadoras nacionais e 
multinacionais, assim como os instrumentos musicais, tais como o violão, a guitarra elétrica, 
os teclados eletrônicos e novos estilos se impuseram no mercado fonográfico e no espetáculo 
televisivo.   
 A partir de 1930 foi crescente a popularidade da música de sanfoneiros e gaiteiros por 
todo o país. Os sanfoneiros dessa época mais representativos podem ser identificados no 
personagem de "o gaúcho alegre" (Pedro Raymundo - sulista) e o "rei do baião" (Luiz 
Gonzaga - nortista). Segundo Cougo Junior (2012), Pedro Raymundo, de Imaruí - SC projetou 
sua carreira em 1943 com a música Adeus Mariana através da Rádio Nacional do Rio de 
Janeiro, na qual era músico contratado. Pedro Raymundo foi o primeiro cantor sulino a obter 
êxito nacional fazendo uso do traje típico gaúcho (botas, bombachas, lenço ao pescoço, 
chapéu de abas largas e cinturão). (ver na figura 7). O acordeonista catarinense foi quem 
inspirou o personagem de Luiz Gonzaga. 

Enquanto (Luiz Gonzaga) tocava seus tangos e foxtrotes ninguém se 
incomodava muito e, já como sanfoneiro "do norte" - ideia que copiou do 
catarinense Pedro Raimundo, que se apresentava como "gaúcho" -, Lua 
limitava-se a registrar temas instrumentais"  (CHAGAS, 1990, p. 28). 

 Segundo Chagas32 o sanfoneiro pernambucano Luiz Gonzaga atingiu projeção 
nacional com o lançamento das músicas No Meu Pé de Serra (1946), Asa Branca (1947) e 
Baião (1949), ambas compostas em parceria com Humberto Teixeira. Para Pimentel (2008) 
nenhum artista foi tão importante para o nordeste brasileiro, no que diz respeito à divulgação 
cultural daquele lugar quanto Luiz Gonzaga.  

Pedro Raymundo, com esse chote, Adeus, Mariana, foi quem através do Rio 
de Janeiro, com seu estrondoso sucesso, levou, para outros estados do Brasil, 
a nossa música de gaita e bombacha. Dali em diante, passou a ser conhecido 
por cantar essa música. A projeção do humor gaudério no regionalismo, a 
partir desse sucesso, irá se refletir para sempre na música regional gaúcha, 
como veremos mais adiante, quase 30 anos depois, com José Mendes e 
outros cancioneiros do Rio Grande. (LOPES, 2013, p. 45). 
 
 

                                            31 (ibidem) 32 (ibidem) 
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Figura 7 - Pedro Raymundo na Rádio Caxias em meados dos anos 1950 

 
Fonte: acervo pessoal de Roberto Grazziotin33 

 Segundo Gilberto Gil a música de Luiz Gonzaga: 
[...] se inscreve na galeria dos grandes inventores da música popular 
brasileira, como aquele que, graças a uma imaginativa e inteligente 
utilização de células rítmicas extraídas do pipocar dos fogos, de moléculas 
melódicas tiradas da cantoria lúdica ou religiosa do povo catingueiro, e, 
sobretudo da alquímica associação com o talento poético e musical de alguns 
nativos nordestinos emigrantes como ele, veio a inventar um gênero musical. 
(DREYFUS, 1996, p. 9). 

Figura 8 - Luiz Gonzaga 

 
Fonte: acervo de Allmusic34 

 A música de Luiz Gonzaga35 tanto quanto a de Pedro Raymundo foram modelos que 
inspiraram Brasil a fora outros sanfoneiros, dentre os quais alguns ainda estão vivos e 
                                            33 Disponível em: < http://wp.clicrbs.com.br/memoria/2015/03/03/acordeons-universal-recepciona-
pedro-raymundo-em-1949/?topo=87,1,1,,,87>. Acesso em 04 Mar. 2016. 34 Disponível em:< http://www.allmusic.com/album/do-jeito-que-o-povo-gosta-mw0000371451>. Acesso em 04 
Mar. 2016. 
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atuantes. Essa história é contada através de depoimentos de alguns sanfoneiros em entrevistas. 
Segundo Ávila (2015) a música de Pedro Raymundo é que inspirou a dupla Irmãos Bertussi, 
composta por Honeyde Bertussi e Adelar Bertussi a executar e compor musicas de caráter 
regional, que mais tarde viriam a edificar o repertório da música regional de baile no RS. 
Depois de Pedro Raymundo foi a vez dos Irmãos Bertussi que na sua época incentivaram mais 
um tanto de sanfoneiros como mostra o filme O Milagre de Santa Luzia36: 

Os Irmãos Bertussi eu me criei ouvindo-os, eles foram os grandes 
inspiradores para a música serrana, e a dupla Os Serranos foi criada tendo 
por norte o que os Bertussi faziam. (informação verbal)37.   
A primeira vez que ao vivo vi a dupla Bertussi tocar, aí meu encanto pela 
qualidade do trabalho que eles faziam no acordeon, principalmente o Adelar 
com uma técnica apurada. Então, aquilo ali foi uma outra dimensão, um 
outro mundo, eu vi pela primeira vez que se podia tocar gaita com mais 
qualidade, e aquilo ali me incentivou. (informação verbal)38.  
Eu de coração quero afirmar que hoje toco gaita, muito, e talvez 
fundamentalmente por causa desse grupo Os Serranos". (informação 
verbal)39. 

 Seria impossível listar aqui o nome de todos os grandes sanfoneiros do Brasil, sem 
correr o inevitável risco de deixar o nome de muitos sanfoneiros brilhantes de fora. Porém, o 
filme O Milagre de Santa Luzia, apresenta o nome de alguns dos sanfoneiros mais 
representativos das cinco regiões do Brasil, apontados e entrevistados por Dominguinhos, 
entre eles: Arlindo dos 8 Baixos, Camarão, Genaro, Oswaldinho do Acordeon, Sivuca, 
Adelson Viana, Edson Dutra, Albino Manique, Alessandro Krammer, Adelar Bertussi, 
Luciano Maia, Luiz Carlos Borges, Renato Borghetti, Toninho Ferragutti, Mário Zan, Gabriel 
Levy, Nhozinho, Dino Rocha, entre outros. Destaca-se também o trabalho docente realizado 
pelo renomado professor Oscar dos Reis40 que tem contribuído para a formação musical de 
                                                                                                                                        35 Disponível em:< http://loja.miracaofilmes.com.br/filmes/o-milagre-de-santa-luzia.html>. Acesso em 06 Mar. 
2016. 36 "O filme [O Milagre de Santa Luzia] é uma viagem pelo Brasil que toca sanfona, conduzida por 
Dominguinhos, principal sanfoneiro do país. Entre encontros acompanhados de muita música e reunindo 
depoimentos dos mais representativos sanfoneiros brasileiros, o filme guarda preciosos registros de importantes 
personalidades da música popular brasileira, como o poeta Patativa do Assaré, Sivuca e Mário Zan, falecidos 
pouco tempo depois de sua participação no filme". 37 Informação fornecida por Edson Dutra em entrevista, para o filme O Milagre de Santa Luzia. Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=8zGuKuQ8Mn4>. Acesso em 06 Mar. 2016. 38 Informação fornecida por Albino Manique em entrevista, para o filme O Milagre de Santa Luzia.Disponível 
em:< https://www.youtube.com/watch?v=R703wwEx8A4>. Acesso em 06 Mar. 2016 39 Informação fornecida por Renato Borghetti em entrevista, para o filme O Milagre de Santa Luzia.Disponível 
em:< https://www.youtube.com/watch?v=jpSWYYreRpE>. Acesso em 06 Mar. 2016. 40 Oscar dos Reis, nasceu em 1960, em Sertão Santana - RS. Autodidata iniciou seus estudos de música aos 17 
anos, com o maestro Antônio Carlos Cunha. Frequentou a classe de Bayan dos professores Friederich Lips e 
Wiacheslav Semianov, na Academia Gnêssins, em Moscou - Rússia e participou cursos ministrados por Moges 
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inúmeros acordeonistas de alto gabarito no Brasil. O nome de Oscar é citado na galeria dos 
gaiteiros gaúchos por Del Nery (2003, p. 131). 
 Sobre o ensino de acordeon no Brasil, seguindo uma linha histórica é possível 
identificar através de uma análise documental que houveram acordeonistas que se dedicaram 
a arte de ensinar e que através dela muito contribuíram para difusão artística e cultural do 
acordeon no seu tempo, meados do século XX.  
 No Distrito Federal, Alencar Terra "em 1940 fundou uma Academia de Acordeon" 
(TERRA, 1945, p. 3). Assim que começou a lecionar encontrou um grande desafio a "falta 
absoluta de métodos" (idem, grifo do autor). A partir daí baseado na sua experiência e com 
auxílio de métodos americanos (Charles Magnante, Gallarini, Pietro Deiro, entre outros) 
elaborou o Método para Acordeon Prof. Alencar Terra, que recebeu orientações e aprovação 
pelo Serviço de Educação Musical e Artística do Distrito Federal. 
 Na mesma década em São Paulo, segundo as pesquisas de Silva (2010) durante o 
período áureo do acordeon no Brasil, destacou-se a União Nacional dos Acordeonistas 
(UBA), fundada por Agib Franceschini no Conservatório Musical Carlos Gomes de São 
Paulo. O professor Franceschini foi autor de diversos materiais didáticos para acordeon entre 
métodos, álbuns de partituras, e centenas de partituras avulsas. Entre seus alunos destaca-se a 
professora Elvira Sbrighi41 que é fundadora da atual Orquestra Sanfônica de São Paulo, desde 
1988.  
 No Rio Grande do Sul, segundo a prefeitura municipal de Caxias (2012)42 na década 
de 40, o acordeonista e professor Eleonardo Caffi fundou o Conservatório Musical Rossini em 
Porto Alegre. Segundo os depoimentos de Adelar Bertussi registrados na pesquisa de Ávila 
(2015) a formação musical dos Irmãos Bertussi nas décadas de 1940 à 1950 envolveu estudos 
de música com partitura, Honeyde com o professor Victor de Lazzer e Adelar com os 
professores Waldomiro Torres do Valle e Eleonardo Caffi. Destaca-se que nesse período 
praticou os métodos Alencar Terra (1945) e L. O. Anzaghi (1941) e que construiu um 
repertório de temas de música de concerto. 
 No Triângulo Mineiro em Ituiutaba, segundo uma pesquisa histórica realizada por 
Guimarães J.; Souza (2013), no ano de 1960 a professora Guaraciaba Campos introduziu o 
ensino escolar do acordeon através da criação da Escola de Acordeon de Ituiutaba, esta que 
                                                                                                                                        
Elegard e Joseph Macerollo na Itália e Espanha. (informações recolhidas do CD - Oscar dos Reis - Libertango, 
1999).  41 Disponível em:< http://www.sanfonica.com.br/orquestra.asp>. Acesso em 07 Mar. 2016 42 Disponível em:< https://www.caxias.rs.gov.br/cultura/noticias_ler.php?codigo=20335>. Acesso em 07 Mar. 
2016 
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mais tarde se tornaria o Conservatório Estadual de Música. Segundo Laide Assis, ex 
professora da instituição o acordeon era considerado o instrumento do momento e comenta: 

Era o instrumento da moda. E como a gente não tinha outras escolas de 
música, então era só de acordeom. Virou o instrumento da moda. Todo 
mundo queria estudar acordeom, só que a persistência não era tão geral 
assim, porque eles achavam que era pegar só e tocar. Das dificuldades 
normais de um instrumento musical muita gente desistia, mas chegaram a 
formar turmas bem grandinhas. É lógico que é uma formatura mais 
elementar, no sentido assim [que] não era uma formatura de graduação. Mas 
mesmo assim, todos executavam. Não tinham instrumentos suficientes, 
pegavam emprestado, utilizavam o que tinha na escola. Então realmente foi 
um interesse muito voltado para aquele momento. Entrevista de Laide Assis 
concedida em 27/03/2012. (GUIMARÃES J.; SOUZA, 2013, p. 189). 

 Ângelo (2006 apud SILVA, 2010, p. 33) diz que:  
[...] a partir de Luiz Gonzaga, a sanfona ganhou enorme popularidade, tanto 
que logo após ele lançar os primeiros discos solo começaram a pipocar 
academias de ensino desse instrumento no Rio de Janeiro, em São Paulo, no 
País todo, às dezenas.  

 Segundo as pesquisas de Leonardo Rugero (2009, p. 50): 
A moda do acordeom nas capitais da região sudeste entre meados da década 
de 40 e meados de 50, fez com que surgissem diversas academias 
empenhadas no ensino do acordeom de 120 baixos, sobretudo no Rio de 
Janeiro e São Paulo, na figura de professores como Mario Mascarenhas, 
Alencar Terra e Ângelo Rielli. Até mesmo a fábrica de acordeons 
Todeschini criou uma escola em São Paulo. 

 Na atualidade o ensino de acordeon no Brasil também acontece através de aula 
particular, na modalidade individual (um aluno e um professor). Essas aulas particulares 
acontecem em diversos espaços de ensino, em escolas especializadas de música, 
conservatórios ou espaços informais. As razões que levam os alunos a optar por um professor 
particular de acordeon podem ser diversas, entre elas: a oferta de mercado - quando os alunos 
não encontram outra opção a não ser a aulas particulares/individuais; exclusividade da 
atenção do professor - o professor mantém sua atenção voltada apenas para um aluno; 
afetividade - alguns alunos são mais tímidos e se sentem desconfortáveis para realizar 
determinadas atividades musicais na presença de outros; repertório - a possibilidade da 
construção de um repertório variado e um planejamento que atenda as suas expectativas, entre 
outros.  
 O ensino de instrumentos musicais realizado de forma individual faz parte de uma 
herança pedagógica tradicional, na qual o professor que ensina está repetindo o modelo 
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utilizado pelo professor que antes o ensinou. A tendência dos professores de instrumentos é 
"ensinar como aprendeu" (DANIEL, 2004 apud MONTANDON, 2004, p. 2). A professora de 
piano Montandon afirma que:  

[...] a quase totalidade do ensino de instrumento tem sido tradicionalmente 
individual, dar aulas de instrumento em grupo pode ser um grande desafio e 
um empreendimento frustrante para quem nunca teve experiência com esse 
tipo de ensino. Minha própria experiência com o ensino em grupo foi, em 
um primeiro momento, de ceticismo. Acostumada a ter e a dar aulas 
individuais, não conseguia entender como era possível ensinar a tocar piano 
em grupo ou para que ensinar em grupo servia. Minha impressão era a de 
que essa era uma “aula mal dada”. Por falta de referenciais, eu não conseguia 
perceber ainda que “aquela aula” dada individualmente realmente não 
funcionaria no formato em grupo.43 

 Tourinho (2003) em crítica ao ensino tradicional afirma, "[...] não se pode mais 
ensinar da forma como aprendeu"44. Durante algum tempo a música foi conservada como algo 
estático e imutável, mas foi desta forma que muitos foram ensinados: preservar as tradições de 
pedagogia, usar os mesmos procedimentos metodológicos e um repertório no qual se 
sentissem seguros e confortáveis. Nesse sentido autora sugere que sejam desenvolvidas novas 
técnicas e possibilidades para se fazer um ensino diferente. 
 De acordo com o que afirma Persch (2005, p. 14) "[...] o acordeon não possui nenhum 
estabelecimento formal reconhecido por instituições oficiais eu regulamentem e fiscalizem 
seu ensino". Segundo o autor a maioria dos estudantes procuram professores particulares e 
esta realidade gera um distanciamento da classe, inviabilizando a troca de informações com 
colegas de profissão.  
 Para Weiss; Louro (2011) o acordeon é pouco inserido no meio acadêmico dos cursos 
de música do Brasil, porém é bastante presente na cultura musical brasileira. Considera-se que 
por sua ausência no meio acadêmico, muitos acordeonistas acabam desenvolvendo sua 
própria técnica, aumentando a diversidade e subjetividade musical em torno do instrumento. 
Os autores afirmam que existe uma "escola de acordeon", paralela ao meio acadêmico que 
está sujeita a cultura profissional dos professores. A falta de material teórico e acadêmico que 
faz com que vários acordeonistas passem a produzir seus materiais didáticos próprios. 

[...] a dificuldade de acesso a novos materiais promove a “produção própria”, 
ou seja, os professores de acordeom principalmente no que se refere à 
produção do repertório (seja ela autoral ou de arranjos e transcrições), 
tendem a confeccionar o próprio material para auxiliar as práticas e diminuir 
a carência do mercado. (Silva, 2010, p. 40). 

                                            43 (ibidem, p. 2) 44 (ibidem, p. 78) 
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 Um levantamento feito por Silva45 apresenta a produção de material didático para o 
ensino do acordeon editado no Brasil, entre os métodos de acordeon citados estão: Alencar 
Terra (1945), Agib Franceschini (1950), Wenceslau Raszl (1953), Edy Meurelles (1953), 
Pierôni (1954),  Mário Mascarenhas (1978), , Werner Nehab (1951), Roberto Stanganelli 
(1959) e Adelar Bertussi e Waldir Teixeira (1999). 
1.4. METODOLOGIA 
 O autor deste trabalho desempenhou a função de professor de acordeon no projeto 
OALA, numa participação ativa, reflexiva e de convivência com os alunos. Dessa forma, a 
metodologia escolhida para este trabalho foi a pesquisa-ação. Esta abordagem consiste em um 
processo cíclico onde a prática é sempre transformada pela reflexão. Para Tripp (2005, p. 445-
446) nesse tipo de pesquisa:   

[...] se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da 
prática e investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e 
avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo mais, no 
correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da própria 
investigação.  

  Podemos ressaltar que na pesquisa-ação a prática está em constante transformação, 
transformando a atuação do investigador nas suas ações. Para Franco (2005, p. 485):   

Se alguém opta por trabalhar com pesquisa-ação, por certo tem a convicção 
de que pesquisa e ação podem e devem caminhar juntas quando se pretende 
a transformação da prática. No entanto, a direção, o sentido e a 
intencionalidade dessa transformação serão o eixo da caracterização da 
abordagem da pesquisa-ação.   

 Para Tripp (2005, p. 445): “A pesquisa-ação educacional é principalmente uma 
estratégia para o desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles possam 
utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em decorrência, o aprendizado de seus 
alunos” [...]. Como nos explica Burnard (2000 apud BEINEKE, 2003, p. 87) "precisamos nos 
tornar professores que sejam, ao mesmo tempo, pesquisadores e aprendizes, à medida que 
observamos e nos engajamos nas práticas musicais de nossos alunos, nos seus mundos 
musicais".  
 Durante o processo educativo das experiências vivenciadas nessa pesquisa, observou-
se que tanto educador (pesquisador) como alunos foram beneficiados. Por meio da ação, 
foram identificados os aspectos do processo de ensino e aprendizagem que deveriam ser 
                                            45 (ibidem) 
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modificados buscando assim o aperfeiçoamento da prática pedagógica. A reflexão sobre a 
ação docente proporcionou ao investigador uma forma de transformar seu trabalho buscando 
melhorias na sua prática educacional. "Uma consequência dessa abordagem é que ela será 
transformadora por natureza, por que está em ressonância com a visão que os alunos tem de si 
mesmos". (BURNARD, 2000 apud BEINEKE, 2003, p. 87). 
 Para ilustrar esse tipo de atitude transformadora, cabe aqui exemplificar que algumas 
situações durante a realização das aulas observou-se a necessidade de alterar o planejamento, 
em função de algum procedimento que não corria da forma desejada, por exemplo: nas 
primeiras aulas os alunos faziam uma breve anotação no caderno sobre a aula (data, atividades 
realizadas no dia, material entregue e tarefa para casa), porém alguns alunos menores (com 
idade de 8 anos aprox.) demoravam para escrever, isso atrasava o grupo, diminuindo o 
precioso tempo de prática no instrumento46. Para este problema a solução tomada foi elaborar 
folders com todas essas informações descritas, assim os alunos puderam aproveitar melhor o 
tempo das aulas para tocar com o instrumento. Dessa forma, observa-se que “A pesquisa-ação 
é realizada em um espaço de interlocução onde atores implicados participam na resolução dos 
problemas, com conhecimentos diferenciados, propondo soluções e aprendendo na ação”. 
(THILLOENT, 2006, p. 156).  
 A presente pesquisa foi realizada em cinco escolas municipais, entre elas: Escola 
Básica Municipal Professor Rafael Rech - Alto Canoas (ver em anexos A), Escola Municipal 
(EM) Arlindo Benvenuto Zimmermann - Alto Máximo (ver em anexos C), EM Vendelim 
Schweitzer - Braço Elza, EM Celeste Scola - Ribeirão do Padre e EM Henrique Keuneche - 
Braço Serafim (ver em anexos E). Também participam alguns alunos do colégio de Educação 
Básica Tenente Hess - Vila do Salto, Colégio Estadual João Gaya - Centro e Escola de 
Educação Básica Governador Irineu Bornhausen - Rio do Peixe. 
 As aulas de acordeon aconteceram em grupos de três a cinco alunos, com idades entre 
8 e 15 anos. Os alunos participantes eram do 3º ano das séries iniciais ao 9º ano do ensino 
fundamental. Cada aula teve duração de 45 minutos, porém, em algumas situações a carga 
horária da aula foi estendida. As aulas aconteceram no período vespertino, na sua maioria  
dentro da escola, em alguma sala disponível no dia e horário respectivo. Todas as aulas 
tiveram quatro instrumentos musicais à disposição, aquele de uso do professor e outros três. 
Todo material didático (partituras, material de apoio, figuras explicativas, folders, entre 
outros) foi elaborado de inteira responsabilidade do professor e entregue aos alunos durante as 
                                            46 Observação. Para a maioria dos alunos o único contato com o instrumento era nas aulas, já que não tinham o 
acordeon em casa para praticar. 
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aulas. O projeto OALA iniciou efetivamente suas atividades no mês de maio de 2015, com a 
participação de 60 crianças e encerrou as atividades ao final do ano letivo de 2015, com sete 
meses de duração e 50 crianças participando.  
 De acordo com Franco (2005, p. 486):    

[...] a transformação é previamente planejada, sem a participação dos 
sujeitos, e apenas o pesquisador acompanhará os efeitos e avaliará os 
resultados de sua aplicação, essa pesquisa perde o qualificativo de pesquisa-
ação crítica, podendo ser denominada de pesquisa-ação estratégica.   

 As aulas foram planejadas pelo professor/pesquisador e realizadas com as crianças. As 
observações realizadas nesse ambiente foram registradas e refletidas, em busca do 
aprimoramento dos processos de ensino aprendizagem. Para a coleta de dados o instrumento 
utilizado foi o diário de campo, que segundo Araújo et al (2013):   

[...] tem sido empregado como modo de apresentação, descrição e ordenação 
das vivências e narrativas dos sujeitos do estudo e como um esforço para 
compreendê-las. [...]. O diário também é utilizado para retratar os 
procedimentos de análise do material empírico, as reflexões dos 
pesquisadores e as decisões na condução da pesquisa; portanto ele evidencia 
os acontecimentos em pesquisa do delineamento inicial de cada estudo ao 
seu término.47 

 Os dados foram complementados com fotos e vídeos. Os registros no diário de campo 
foram feitos sempre ao final de cada aula - algumas observações importantes foram 
rascunhadas durante a aula a fim de não se perder nenhuma informação importante. De acordo 
com Ludke e André (1986) a observação é usada como principal método de investigação, pois 
possibilita ao pesquisador um contato direto com o fenômeno pesquisado através da 
experiência direta, permitindo-lhe "ver para crer". 
 Esta pesquisa teve embasamento numa abordagem qualitativa, onde o pesquisador 
descreveu através de sua percepção e interpretação as ações pedagógicas no ensino coletivo 
de música, respeitando a veracidade dos fatos. Segundo Manning (1979 apud NEVES 1996, 
p. 1): “O trabalho de descrição tem caráter fundamental em um estudo qualitativo, pois é por 
meio dele que os dados são coletados”. 
 
 
 

                                            47 (ibidem, p. 54) 
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2. ORQUESTRA DE ACORDEON DE LUIZ ALVES 
2.1. O SURGIMENTO DA OALA 
  No ano de 2013, no final do mês de novembro, o autor48 desta pesquisa teve a 
ideia de criar o projeto OALA. Esse projeto teria como objetivo desenvolver o ensino de 
música através de aulas de acordeon em grupo, as habilidades técnicas específicas 
relacionadas ao instrumento e a criação de uma orquestra de acordeon no município. Até 
então, não havia nenhuma ação social com ensino de música através do acordeon acontecendo 
no município, e as escolas municipais não tinham aulas de música. A falta de aulas de música 
nas escolas, fez com que a implantação pioneira do projeto OALA fosse ainda mais 
significativa, já que um de seus objetivos era desenvolver o ensino de música, dando 
oportunidade para que as crianças pudessem desenvolver habilidades musicais e aprender a 
tocar acordeon. 
 No início de 2014, o projeto já estava escrito, tinha-se delineado objetivo geral, 
específicos, justificativa, plano de ações, cronograma das aulas, entre outros. Nesse período 
iniciou-se um trabalho de divulgação e pesquisa investigativa em todas as EM, a fim de 
verificar se haveria público interessado em participar do projeto. A divulgação foi realizada 
através de visitas do professor de acordeon as EM, para as turmas do 3º ao 9º ano. Durante as 
visitas eram apresentados o acordeon, o pretendido projeto (OALA) e seus objetivos. Os 
alunos que na ocasião manifestavam interesse, preenchiam um questionário (ver em apêndice 
A) com seus dados pessoais, endereço para contato e opção pelo instrumento que pretendiam 
aprender. Ao final das visitas realizadas nas EM, haviam centenas de questionários 
preenchidos por alunos que tinham manifestado interesse em aprender a tocar acordeon. 
Dessa forma, o trabalho de divulgação e pesquisa permitiu a verificação e identificação do 
público interessado a participar no projeto OALA.  
 Ainda no mesmo ano, após a etapa de divulgação e pesquisa, o projeto foi apresentado 
a Secretaria da Educação de Luiz Alves para que fosse avaliada sua validade e possibilidades 
                                            48 "Minha vida inteira esteve relacionada com a música. Em minha casa, desde a infância compartilhei de um 
ambiente musical, onde meu pai tocava gaita, minha mãe e meus irmãos cantavam. Essa vivência musical criou 
um forte laço com a música, e com isso a paixão pelo acordeon nasceu. Assim que pude comprei meu primeiro 
instrumento e iniciei as aulas de acordeon. Minha carreira profissional na música iniciou em 2005, quando 
integrei a uma banda musical e pude estabilizar-me financeiramente. O destaque como instrumentista me tornou 
conhecido na cidade, e logo apareceram os primeiros alunos, desde então o amor pela arte de ensinar música 
cresceu continuamente. Em 2010 ingressei no Curso de Licenciatura em Música - UNIVALI, uma etapa 
importante em minha carreira profissional, na qual tive a oportunidade de aprofundar os estudos na área da 
Educação Musical e aproximar questões do campo da Sociologia da Música. Foi nesse período que tive a ideia 
de criar um projeto social com aulas de música, que mais tarde tornar-se-ia a criação do projeto OALA". (o 
autor) 
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de aplicação, já que, sua implantação naturalmente iria gerar custos e se tratando de um 
projeto social para a comunidade, deveria ser de interesse do poder público. A aceitação do 
mesmo na secretaria foi muito boa, porém por questões administrativas e falta de recursos 
para a compra dos instrumentos, não foi possível a implantação do projeto naquele ano. De 
acordo com os objetivos do projeto, para ser possível a realização das aulas, era 
imprescindível a existência dos instrumentos (os acordeões). 
 Em 2015 estudou-se uma nova alternativa, a locação dos instrumentos musicais. 
Tomada essa medida, os instrumentos musicais (acordeões) foram locados e o professor do 
projeto contratado como ACT. A decisão tomada entre os realizadores do projeto e Secretaria 
da Educação (com apoio do FIA)49 permitiu dar início efetivamente as atividades propostas 
pelo projeto. A primeira aula de acordeon realizada pelo projeto OALA aconteceu no dia 27 
de maio de 2015, na Casa da Cultura com os alunos da EM Vendelim Schweitzer (ver em 
anexo G). 
 A seleção dos candidatos a vaga foi realizada através de entrevistas presenciais com os 
alunos nas escolas. Os primeiros entrevistados foram prioritariamente aqueles que tinham 
preenchido o questionário no ano anterior. Nesta ocasião os alunos pegavam no instrumento, 
experimentavam e sentiam como produzir os sons através dele. Para o aluno concorrer a uma 
vaga ele precisava: saber ler e escrever; preencher a inscrição (ver em apêndice B) com 
autorização dos pais; estar apto a frequentar as aulas na data, local e horário combinado e 
estar ciente dos termos de compromissos dispostos no documento Regras Gerais (ver em 
apêndice C).   
2.2. O MUNICÍPIO DE LUIZ ALVES 
 O município de Luiz Alves foi fundado em 1877, como "Colônia Luiz Alves" a partir 
da chegada dos seus primeiros imigrantes e colonizadores, entre eles: açorianos, alemães, 
italianos e poloneses, conforme relata Bohn (2012). Fica localizado no Vale do Itajaí, em 
Santa Catarina, a uma distância de 40 km da cidade de Itajaí. Segundo dados do IBGE em 
2015 continha uma população estimada em 11.908 habitantes. Conforme diz Melchioretto 
(2007), sua maior parte é coberta por floresta atlântica e aproximadamente 80% das famílias 
luisalvenses trabalham na lavoura, da qual tiram seu sustento. O desenvolvimento econômico 
do município conta principalmente com o cultivo de banana e industrias de pequeno e médio 

                                            49 FIA - Fundo da infância e adolescente de Luiz Alves, deu apoio ao projeto OALA, quanto a recursos 
repassados para locação dos instrumentos musicais, três acordeões. 
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porte, entre elas: industrias têxteis, fabricação de cachaça, fundição de aço, madeireiras, 
marcenarias, olarias, alimentícios, lojistas, entre outros. 
 Segundo Melchioretto50: "A parte social luisalvense é composta essencialmente por 
dança e esporte. Nota-se a falta de algo mais cultural, principalmente para a juventude, que 
muitas vezes não sabe o que fazer". Sobre a parte da dança o autor destaca as sociedades 
esportivas e recreativas - nestas são promovidos bailes sociais animados por bandas musicais, 
onde está presente a dança - e as tradicionais tardes dançantes (assim faladas pelo povo) 
realizadas nos salões das capelas nas comunidades locais, normalmente no dia da festa do 
padroeiro. Sobre o esporte praticado pela maioria destaca o futebol de campo e o futsal. O 
futebol de campo é um dos esportes preferidos da comunidade, onde realizam-se todos os 
anos campeonatos municipais. O futsal é amparado pela Associação Esportiva Luís Alves, 
que apoiada por empresários e Prefeitura Municipal atende mais de 150 crianças, que recebem 
acompanhamento para prática esportiva, acompanhamento médico e escolar. 
 Atualmente, após nove anos das contribuições de Melchioretto51 observa-se que o 
município de Luiz Alves avançou bastante em vários segmentos, como música, dança e 
esportes. Nestes segmentos os projetos sociais educativos do município que mais se destacam 
nos dias atuais são: Ballet AECLA, Futsal, Capoeira, Karatê, PROERD, Banda Municipal e 
OALA. 
 O futsal e aulas de dança - ballet e jazz fazem parte dos programas desenvolvidos pela 
Associação Esportiva e Cultural de Luiz Alves (AECLA) que tem apoio da Prefeitura 
Municipal. O Ballet iniciou suas atividades no ano de 2010 e atualmente conta 130 alunas 
participantes. As aulas acontecem na Casa da Cultura, duas vezes por semana, com duração 
de uma hora/aula. Com a supervisão de professores especializados o projeto oferece as 
modalidades de ballet clássico e jazz. Atende crianças com idade entre 4 a 17 anos. O grupo 
faz apresentações no município, em festivais de dança da região e realiza um espetáculo no 
final de cada ano letivo envolvendo todas as bailarinas. O futsal atuante desde 1997, atende 
hoje aproximadamente 180 alunos, entre crianças e adolescentes. Atualmente o time de futsal 
tem se destacado por vencer campeonatos regionais, estaduais e nacionais, ganhando 
inúmeros títulos.  
 A Capoeira é uma atividade realizada no município de Luiz Alves desde o ano 1998, 
através de aulas particulares. Em 2009, com apoio da Prefeitura Municipal teve inicio o 
projeto Capoeira Criança, na comunidade da Vila do Salto no Centro de Capoeira. Seu 
                                            50 (ibidem, p. 206) 51 (ibidem) 
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público de atendimento são crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, encaminhadas pelo 
Conselho Tutelar, Promotoria Pública, Programas de Medidas Sócio Educativas, Escolas, 
entre outros. Em 2015 o projeto Capoeira Criança atendeu 35 alunos.  
 O projeto Karatê iniciou suas atividades no município de Luiz Alves no ano de 2003. 
Em parceria com FIA, Secretaria da Educação e Conselho Tutelar atende crianças e 
adolescentes com idade entre 4 e 17 anos e também adultos da comunidade, entre eles, pais e 
mães dos alunos do projeto. O atendimento em 2015 aconteceu em três locais: Escola de 
Educação Básica Governador Irineu Bornhausen, EM Henrique Keuneche e Casa da Cultura - 
Vila do Salto. Alunos da Escola de Educação Básica Tenente Hess e Colégio Estadual João 
Gaya também participaram.   
 O Programa  Educacional de Resistência as Drogas -  PROERD52, surgiu em Luiz 
Alves no ano de 2004, atuando em escolas municipais e estaduais. Dele participam alunos do 
5º e 7º anos do ensino fundamental e as aulas são obrigatórias. Seu objetivo é prevenir o uso 
de drogas e inserir nas crianças a necessidade de desenvolver suas potencialidades para que 
alcancem de maneira concreta e plenamente seus sonhos numa sociedade mais justa e segura.  
 A Banda Municipal de Luiz Alves foi fundada em 2002 e atende na comunidade da 
Vila do Salto. A Banda oferece aos integrantes do grupo uma aula semanal de música e 
realiza apresentações no município e fora dele em datas comemorativas como: aniversário de 
Luiz Alves, desfiles cívicos - 7 de setembro, apresentação de natal, Festa Nacional da 
Cachaça, Oktoberfest, entre outros. Os instrumentos que fazem parte da banda são: clarinetes, 
trompetes, trombones, saxofones, e bateria.   
 O município de Luiz Alves atualmente dispõe algumas opções de lazer e 
entretenimento onde participam os alunos do projeto OALA e suas famílias. Tratam-se de 
grupos com atividades bastante específicas das quais participam homens, mulheres, crianças, 
jovens, adultos e idosos. Entre estes grupos destacam-se: o futebol de campo, praticado 
através de dezenas de campeonatos realizados nas comunidades; trilha no mato, esporte 
praticado por jipeiros e motoqueiros organizados em grupos: Jeep Clube Luiz Alves (desde 
2006), Lobos do Mato (2004); Bichos do Mato (2004); Pânico na Trilha; Cachaça na Lama 
(2015) e Xaxim na Trilha (2015); ciclismo praticado pelo grupo Pedala Luiz Alves (2013) e 
cavalgada praticada pela Associação dos Cavaleiros de Luiz Alves (2006), Cavaleiros de 
Canoas (2000) e CTG Laço Luisalvense. 

                                            52 Surgiu em 1983, nos EUA como D.A.R.E (Drug Abuse Resistance Education). 
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 As cavalgadas realizadas em Luiz Alves vem aumentando consideravelmente a cada 
ano, atraindo diversas pessoas que gostam de andar a cavalo, se reunir com os amigos , 
familiares e se entreter nos passeios realizados pelos interiores do município. Nessas 
cavalgadas está presente várias características da tradição gaúcha, como: vestimenta da 
indumentária gaúcha, música, bebidas, comidas e muita prosa. Nesse contexto festivo das 
cavalgadas o acordeon está sempre presente, usado com frequência para animar os eventos e 
entreter os cavaleiros.  
 A partir de suas características é possível observar que as cavalgadas, da forma como 
acontecem em Luiz Alves, contribuem enormemente para difundir a música regional de baile, 
na qual, o acordeon está sempre presente, e é protagonista. De acordo com a história contada 
por Ávila (2015) a imagem do gaúcho já tinha sido formalizada por Pedro Raymundo em 
1940 e "Os Irmãos Bertussi apresentavam-se com os trajes gaúchos, bombacha, botas, lenço, 
chapéu, pala e tirador"53. Nessa perspectiva, verifica-se na atualidade que grupos como "Os 
Serranos, onde se apresentam, tem a preocupação sempre de passar os valores da música 
gaúcha" (informação verbal)54.  
 O ambiente promovido pelas cavalgadas influencia diretamente os alunos do projeto 
OALA, por que muitos deles, participam das cavalgadas e aprendem a apreciar o acordeon 
através da música regional de baile que é ouvida nesse ambiente. São músicas desde a época 
dos Irmãos Bertussi, até os grupos gaúchos da atualidade. Isso chama atenção para "o 
entendimento das diferentes práticas musicais dos diversos grupos de estudantes - na escola 
ou em outros espaços" citados por Souza (2014, p. 15).  
 Segundo a autora num projeto social o que deveria estar no centro da aula de música 
seria as relações que os alunos constroem com a música, pois são essas relações que 
representam uma manifestação de identidade cultural. Por isso, é mais importante definir o 
tipo re relações que os jovens mantêm com música do que "se limitar a um estudo da prática 
ou do consumo musical unicamente por seu conteúdo ou gênero da música apreciada ou 
escutada" (GREEN, 1987 apud SOUZA, 2014, p. 16).   
 "A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão individual e a de 
classe dos educandos cujo respeito é absolutamente fundamental na prática educativa 
progressista, é problema que não pode ser desprezado". (FREIRE, 2011, p. 42). Uma das 
tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as condições em que os 
                                            53 (ibidem, p. 30) 54 Informação fornecida por Edson Dutra em entrevista para o filme O Milagre de Santa Luzia. Disponível em:< 
https://www.youtube.com/watch?v=8zGuKuQ8Mn4>. Acesso em 09 Mar. 2016. 
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educandos em suas relações uns com os outros ensaiam a profunda experiência de assumir-se 
como ser social e histórico, ser pensante, comunicante, transformador, criador e realizador de 
sonhos55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            55 (ibidem) 



 

3. RELATOS DE EXPERIÊNC
3.1. FASE 1 -TOCANDO AS PR
 As primeiras aulas 
pudessem tocar no acordeon as primeiras melodias
portanto, motivados para dar
"Aprende-se música fazendo música, analisando, refletindo sobre ela, mas a vivência musical 
sempre precisa estar presente. Para que isso aconteça é necessário que a produção musical dos 
alunos seja valorada em sala de aul
buscou-se trabalhar melodias curtas e que estivessem dentro de cinco graus da escala maior. O 
propósito era que a atividade fosse curta para não se tornar demasiadamente cansativa para o
alunos e que se enquadrasse no c
organização dos cinco dedos
 A OCD foi um meio
alunos no instrumento. A partir desse princípio
curto prazo tocar uma melodia no teclado que utilizasse apenas a extensão de cinco notas
(posteriormente na segunda fase esse princípio, nomeado como OCD 1, iria gerar outros 
padrões). A primeira atividade prática envolveu
caso para a música na tonalidade de Fá maior utilizou
polegar), Ré (dedo 2, indicador), Mi (dedo 3, médio), Fá (dedo 4 
mínimo). (ver na figura 9). 
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Figura 9 - OCD 1 (Organização dos Cinco Dedos) 

Fonte: o autor.  
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 A técnica aplicada para OCD foi recolhida do método de acordeon, Anzaghi56 (1951). 
Sua aplicação permitiu que os alunos conseguissem tocar a melodia da música Dó Ré Mi Fá 
na primeira aula, salvo que num andamento lento e inicialmente com dificuldades rítmicas, 
porém, desenvolvendo habilidades de articulação nos cinco dedos. Na primeira tentativa 
houve dificuldade para se tocar simultaneamente em grupo, pois a articulação dos dedos 
necessitava uma prática maior dos alunos, e essa dificuldade impedia que os alunos 
conseguissem tocar no ritmo correto. 
 Para que os alunos pudessem desenvolver mais a digitação dos dedos e 
consequentemente ter um melhor aproveitamento das aulas, foram entregues gravações em 
áudio que pudessem os auxiliar nos estudos em casa.  Essas gravações eram produzidas pelo 
professor. Tratava-se de uma espécie de tutorial, pois instruía os alunos por alguns passos a 
praticar a atividade em casa: posicionar os dedos sobre o teclado; ler oralmente de forma 
ritmada a sequência dos dedos; tocar de forma ritmada a melodia; entre outros. A partir dessas 
gravações os alunos puderam praticar a articulação dos dedos desenvolvendo habilidade 
motora e rítmica. Considerando que os alunos não tinham o instrumento, para casa ficava a 
tarefa de realizar a leitura musical a partir da atividade em folha (escrita ou impressa) e a 
articulação dos dedos seguindo a gravação.  
 O repertório nessa primeira fase dos estudos buscou se construir a partir de músicas 
que tivessem relação com o conteúdo técnico inicialmente estudado, a OCD, permitindo 
assim, que os alunos atingissem, sem maiores dificuldades seu primeiro objetivo, tocar uma 
música. Paralelamente ao conteúdo estrutural da música, foi também observado uma melodia 
que despertasse interesse dos alunos, procurando abordar músicas que eles conhecessem, para 
assim haver maior motivação nos estudos.  

Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional em um único 
princípio, diria isto: o fato isolado mais importante que influencia a 
aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e 
baseie nisso seus ensinamentos (AUSUBEL et al. 1980 apud CASTANHO, 
2001, p. 157). 

 Para Torres et al (2003, p. 67): "A construção do repertório é uma constante motivação 
e elemento vital no processo de ensino e aprendizagem". "Uma grande preocupação na 
escolha do repertório é a aplicação didática das obras e o interesse dos próprios alunos por ele. 
É necessário fazer uma opção por obras que os alunos possam executar com sucesso técnico 
                                            56 Trata-se de um método destinado para aquele que deseja aprender a tocar o acordeon. O livro parte de 
atividades iniciais e chega até atividades mais complexas que exige maior habilidade, num nível avançado. O 
livro apresenta diversas atividades entre exercícios para tocar as mãos juntas, técnica,  arpejos, escalas, acordes e 
peças musicais. 
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[...]"57. O repertório que se construiu durante as três fases do processo conteve as músicas: Dó 
Ré Mi Fá58, Asa Branca59, Cai Cai Balão60, Querência Amada61, Sanfoninha de Ouro62, 
Parabéns Pra Você63, O que tem a Rosa64, Barril de Chopp65, Bate o Sino (Jingle Bells)66 e 
Noite Feliz67. Um paralelo pode-se fazer com os pensamentos de Damasceno e Campos (2002 
apud TOURINHO, 2003, p. 78) "ensinar violão para quem quer aprender, não importa se é 
música clássica ou popular. A estratégia está pautada, inicialmente, em levar o aluno a 
manejar o instrumento buscando desenvolver-se de forma a ter independência na utilização de 
ambas as mãos".  
 Apesar de Anzaghi (1951) não apresentar uma metodologia voltada especificamente 
para a prática em grupo, os fundamentos técnicos adotados foram adaptados para uma prática 
coletiva que favorecesse o desenvolvimento musical individual de cada aluno. Sobre essa 
questão, Tourinho (2003) ao relatar suas experiências com o ensino coletivo de violão afirma 
que:  

Repertórios e metodologias de violão em grupo ainda esbarram no 
pressuposto de que o ensino instrumental é altamente individualizado - e na 
verdade é -, mas pode ser altamente individualizado mesmo quando se tem 
um grupo. O problema está em coordenar a ação individual de tocar dentro 
de uma prática coletiva68. 

 No projeto OALA as práticas musicais em grupo aconteceram de duas formas, 
individual e coletiva. A primeira delas envolvia atividades dinâmicas, por exemplo: quando a 
música era tocada de forma colaborativa - na sala de aula o grupo era organizado em forma de 
meia lua e da esquerda para direita, acompanhando a partitura, cada um tinha que tocar uma 
frase correspondente da música, respeitando a pulsação e a rítmica, e de forma sequencial 
todos tinham sua vez. Dessa maneira a música era tocada algumas vezes, sempre partindo de 
um aluno diferente, até que todos tivessem tocado todas as frases. Os alunos gostavam 
bastante dessa atividade, por que era uma forma diferente de se fazer música e só podia ser 
feita a partir de uma prática em grupo. Eles podiam observar os colegas tocando, faziam 
                                            57 (ibidem, p. 64) 58 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=k91jEYl4Ea8>. Acesso em 17 mar. 2016. 59 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=cWiJL0_yj9c>. Acesso em 17 mar. 2016. 60 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=dsNSkdmoKow>. Acesso em 17 mar. 2016 61 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=y-2UfOsneug>. Acesso em 17 mar. 2016. 62 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=VjKRIpSWDrw>. Acesso em 17 mar. 2016. 63 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=Wr-G33KsE_M>. Acesso em 17 mar. 2016. 64 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=ClNItZqrZH8>. Acesso em 17 mar. 2016. 65 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=b41CK_xEbeE>. Acesso em 24 mar. 2016. 66 Disponível em:< http://www.gutenberg.org/ebooks/10535>. Acesso em 17 mar. 2016. 67 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=WOao-H3Nbok>. Acesso em 17 mar. 2016. 68 (ibidem, p. 78) 
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correções, davam sugestões e as vezes ensinavam uns aos outros. "Um ajuda o outro a 
entender, um está ajudando o outro a produzir, a crescer em muito pouco tempo". (ROCHA, 
2005 apud CRUVINEL, 2005, p. 100). "Se há algum exemplo, o próprio colega dá o exemplo 
pra ele. Muda de lugar, põe, senta-se do lado dele". (BRASIL, 2005 apud, CRUVINEL, 2005, 
p. 100) 

"O ensino coletivo entusiasma mais os alunos e mesmo os professores (...) a 
aula se torna mais gostosa pra eles. O aprendizado é isso, pela comparação 
que o aluno faz, sempre tem alguém que faz com mais facilidade: o outro já 
ouve, repete, tem aquela ajuda mútua". (MARTINS, 2005 apud 
CRUVIENEL, 2005, p. 96).  

 Um aspecto muito positivo e significativo das aulas é que a prática em grupo 
estimulava os alunos a tocar melhor, principalmente aqueles que tinham maior dificuldade. 
Depois dessa prática era comum que todos tocassem a música simultaneamente. "Tocar junto 
com os outros desde o início, mesmo quando sejam coisas muito simples [...], estimula a 
concentração, a expectativa e a satisfação de se sair bem dentro do grupo". (TOURINHO, 
2003, p. 80). A educadora musical e regente de coros Thelma Chan a partir de sua prática 
acredita que as crianças fazendo música juntas, uma ajuda a outra, por exemplo: 

[...] tocar em grupo é extremamente interessante para a melhora da afinação 
individual de cada aluno. [...] Então, no caso do coral por exemplo, você tem 
um superafinado , os médios, os normais e os desafinadinhos. [...] Daí,  você 
colocava o desafinadinho aqui e um afinado à sua direita, e outro afinado à 
sua esquerda, e um outro afinado atrás.  Então, essa coisa dessa vibração , 
que vinha atrás da orelha do desafinado, ele afinava, entendeu? Então, essa é 
uma vantagem, eu acho que assim um ajuda o outro. (CHAN, 2005 apud 
CRUVIVEL, 2005, p. 98).  

 A dinâmica aplicada na atividade colaborativa, em que cada aluno, na sua vez, tocava 
uma frase da música, permitia que o professor pudesse acompanhar mais de perto o 
desenvolvimento de cada aluno, podendo auxiliar assim nas suas dificuldades. Para que a 
música acontecesse era necessário que todos fizessem sua parte, executando a melodia ou 
acompanhando a leitura enquanto o colega estivesse tocando, assim, o aluno tinha que manter 
a concentração, o ritmo, e aplicar a técnica necessária. A atividade exigia dos alunos todas 
essas habilidades que eram desenvolvidas e exercitadas durante a prática em grupo. 
 A prática musical em grupo de forma coletiva acontecia quando os alunos estavam 
aprendendo uma nova melodia ou quando ensaiavam uma melodia que já estava no repertório 
do grupo, por tanto que já tocavam. Para aprender uma melodia nova tocando todos 
simultaneamente determinava-se um pulso em andamento lento. Depois o grupo tinha que 
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tocar as notas correspondentes da melodia ao tempo de cada pulso. Dessa forma num primeiro 
momento resolvia-se as notas que tinham que ser tocadas, a digitação que seria aplicada, as 
passagens de dedos, trocas de posição de mão, (conforme o caso), entre outros. Seguindo 
esses passos, num segundo momento tinha-se já construído condições para tocar as notas na 
rítmica correspondente da música. Na maioria das vezes e principalmente no início das aulas 
foi essa medida (por etapas) tomada para os alunos se desenvolver, pouco a pouco. 
 As dinâmicas das aulas envolveram também atividades de apreciação. O professor 
tocava uma música e os alunos tinham que identificá-la, dizer o seu nome, nome do autor, o 
gênero a qual pertencia, o ritmo que se tocava, entre outros. Em outros casos quando os 
alunos iriam aprender uma nova música tinham o desafio de identificar a música partir da sua 
própria prática e essa melodia seria a próxima que eles iriam aprender. Era uma espécie de um 
jogo para estimular o desejo do aluno a aprender a conhecer mais. Funcionava assim: no 
quadro o professor escrevia apenas a digitação da primeira frase, o tipo de OCD a ser usada e 
sua posição sobre o teclado. Dessa forma, ao fazer a digitação correspondente dos dedos sobre 
o teclado, conforme apresentado no quadro o aluno poderia, ou não, reconhecer a melodia. 
Tomamos como exemplo a música Dó Ré Mi Fá, todos conheciam, sem exceção. Foi uma 
experiência interessante, por que ao tentar descobrir inicialmente qual era a música os alunos 
faziam várias repetições, e depois com a orientação do professor percebiam que era necessário 
fazer uma divisão rítmica para se chegar ao resultado musical pretendido. Uma atividade a 
princípio simples, que permitiu aos alunos explorarem as alturas, perceber a importância da 
divisão rítmica, praticar a técnica no instrumento e ampliar o repertório.  

[...] o êxito dos alunos é melhor quando os conteúdos são organizados de 
maneira lógica, mas também quando são apresentados com suficiente 
redundância, principalmente repetindo-se e revendo-se regras e conceitos 
chaves, a fim de facilitar o acompanhamento da apresentação e a percepção 
das relações entre os enunciados. (GAUTHIER et al, 1998 apud TORRES et 
al, 2003, p. 67, grifo nosso). 

 Outra dinâmica realizada com a música Dó Ré Mi Fá através das práticas em grupo 
também merece destaque, pois permitiu aos alunos interpretar, expressar, tocar com liberdade 
da forma como lhe fosse conveniente. Funcionava assim: o grupo tocava em uníssono 
acompanhados pelo professor que fazia a base rítmica. Depois de tocar 2 vezes, a melodia era 
repetida, porém, desta vez por apenas um integrante do grupo, e este poderia interpretá-la de 
forma livre, em andamento mais lento, provocando pequenas variações na melodia, tocando 
stacatto, usando os recursos de fole, trocando o registro do acordeon, entre outros. Depois 
todos juntos tocavam juntos novamente, retomando o pulso inicial, e assim por diante a cada 
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duas repetições do grupo, alguém fazia seu improviso, até que todos tivessem improvisado. 
Sempre que os alunos se sentiam cansados na aprendizagem de um conteúdo novo pediam 
para fazer essa dinâmica, por que eles se sentiam bem e se divertiam. 
 A atividade de experimentação sonora realizada sobre o tema da música 9 O'clock 
Boogie69 também teve ótima aceitação pelos alunos. A prática de experimento do som  
permitiu mais uma alternativa de dinâmica nas aulas, em que os alunos desenvolveram sua 
sensibilidade musical através das possibilidades sonoras do acordeon. Essa música em 
particular, tem um ritmo envolvente e alegre marcado pela condução dos baixos Waking 
Bass70 usada no jazz. Neste caso o professor marcava o ritmo, fazendo a condução dos baixos 
e acompanhamento harmônico da música enquanto os alunos, cada um na sua vez 
experimentavam os sons do instrumento orientados pela rítmica e harmonia. Essa atividade de 
experimentação aconteceu de forma similar a uma prática de improvisação. Considerando que 
improvisar é uma atividade "séria" Koellreutter (2001 apud BRITO, 2001, p. 45-46) diz que: 

Não há nada que precise ser mais planejado do que uma improvisação. Para 
improvisar é preciso definir claramente os objetivos que se pretende atingir. 
É preciso ter um roteiro, e a partir daí trabalhar muito: ensaiar, experimentar, 
refazer, avaliar, ouvir, criticar etc [...]. 

 No entanto, de acordo com as palavras de Koellreutter71 pode se fazer um paralelo 
entre as atividades de experimentação e improvisação, uma vez que: "toda improvisação deve 
ter uma finalidade musical e também humana, como, entre outras, desenvolver a concentração 
(autodisciplina)"72, já que "o objetivo [maior] da educação musical é o ser humano"73. No 
grupo também se aprende a respeitar o colega, a emitir opiniões com respeito e a exercitar a 
autocrítica. (TOURINHO, 2003, p. 80). 
 As dinâmicas das aulas também envolveram atividades de escrita e leitura musical na 
primeira fase do processo. A escrita acontecia quando o professor ditava as notas e os alunos 
tinham que escrevê-las no pentagrama, no local adequado. Os ditados eram sobre as melodias 
das músicas que os alunos aprenderiam a tocar. A leitura musical das notas na pauta acontecia 
de forma coletiva e as vezes colaborativa. Coletiva quando todos liam simultaneamente e 
colaborativa quando era feita de forma sucessiva, ou seja, cada uma tinha que ler uma nota. 
Essa última era desafiadora, cada aluno lia apenas uma nota e sequencialmente nota por nota 
                                            69 Disponível em:< http://www.easysheetmusic.com/downloads/boogie/9_o_clock.pdf>. Acesso em: 17 mar. 
2016. 70 Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=YPcA16HmTPA>. Acesso em 17. mar. 2016. 71 (ibidem) 72 (ibidem, p. 46) 73 (ibidem, p. 46) 
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era realizada a leitura colaborativa. Essa atividade, exigia dos alunos muita concentração por 
que, como os grupos eram pequenos, formados em média por quatro74 alunos, logo após ler a 
nota, rapidamente já chegava sua vez de ler novamente.     
 Segundo Tourinho (2004): 

A aula de música precisa ser dinâmica, viva, não pode haver espaços “em 
branco”, o professor precisa ser assíduo, pontual, exigente, flexível... um 
super-professor! Precisa ser competente para conferir autonomia e 
possibilidade de participação ao estudante, e ainda assim manter o controle 
da classe.75 

 Na medida que os alunos foram aprendendo as primeiras melodias realizaram 
atividades de registro musical alternativo. Desde as primeiras aulas fez parte do planejamento 
estabelecer um meio de comunicação entre o professor e aluno. Por isso, logo após a prática, 
foram introduzidos aos alunos alguns conceitos básicos da notação musical, entre eles a pauta 
e a forma como são escritas as notas na clave de sol. Dessa forma os alunos fizeram numa 
folha76 pautada o registro da primeira melodia aprendida, da música Dó Ré Mi Fá. 

Figura 10 - Primeira forma de escrita musical alternativa realizada pelo aluno 

 
Fonte: acervo de música do aluno  

 O processo de escrita musical foi necessário para que o aluno pudesse acessar as 
informações (os passos) que o levariam ao fazer musical na prática. O seu uso foi efetivo e 
                                            74 Havia apenas 3 instrumentos disponíveis para os alunos durante as aulas, porém, em muitos dos grupos que 
participavam, sempre havia algum aluno que tinha um acordeon e levava para as aulas, isso permitiu em 
determinadas ocasiões a realização de aulas com um número de três ou mais alunos. 75 (ibidem, 2004, p. 41) 76  Essa folha pautada (tamanho A4) continha apenas quatro pentagramas, em tamanho ampliado, maior do que 
aqueles que os cadernos de música convencionais apresentam. Para os alunos isso facilita bastante a 
identificação das cinco linhas do pentagrama e a escrita das notas nele.  
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auxiliou os alunos na aprendizagem musical durante as aulas e nos estudos que os seguiram 
em casa. Conforme diz Renard (1982 apud BRITO, 2003, p. 128): "A notação deve ser 
resultado de uma necessidade musical e pedagógica, e não o ponto de partida da iniciação 
musical".  
 A escrita musical além de cumprir com seu papel de comunicação entre professor e 
aluno, proporcionou para ele três benefícios de valor: conhecer alguns elementos básicos da 
escrita tradicional (partitura) e suas funções específicas, compreender que é possível fazer o 
registro da música através de formas alternativas e participar do processo de construção do 
conhecimento como ator principal, aquele sujeito que está a frente da ação.  
 Durante o processo das aulas foram usados duas formas alternativas de escrita 
musical, a primeira delas aconteceu apenas na primeira fase, a segunda forma iniciou e teve 
continuidade da segunda fase em diante. Na primeira forma de escrita musical alternativa, 
utilizou-se apenas alguns elementos da escrita tradicional (partitura), entre eles: clave, pauta, e 
a posição das notas no seu lugar específico. A escrita concentrou-se no registro das alturas das 
notas e digitação dos dedos, dessa forma os alunos apenas escreviam a nota no seu lugar 
correspondente da pauta e a respectiva digitação indicada. A forma da figura adotada para 
representação das notas na pauta foi a semibreve. (Ver na figura 10). 
 Nesse processo de escrita musical alternativa adotada, não foi realizada a 
representação gráfica dos valores de cada figura musical, que correspondem a rítmica, a fim 
de não tornar complexa a escrita e a leitura do texto musical.  A divisão rítmica das melodias 
foi realizada durante as aulas na prática em grupo. O repertório selecionado sempre buscou 
contemplar aquelas músicas que os alunos já conheciam, isso favoreceu a divisão rítmica e o 
exercício de memória. Dessa forma, durante a aprendizagem prática da música no instrumento 
os alunos faziam relações entre a melodia que já tinham ouvido, portanto lhes era perceptível 
musicalmente, e o que se pretendia tocar, isso os permitia mais facilidade ao realizar o 
movimento ritmado dos dedos no teclado, que fariam o contorno melódico da música. 
3.2. FASE 2 - EXPLORANDO NOVAS MELODIAS  
 Na segunda fase das aulas os alunos já haviam desenvolvido certa intimidade com o 
instrumento, como articular melhor os dedos, abrir e fechar o fole, manter o instrumento 
posicionado sobre o colo, identificar as notas no teclado, entre outros. Dessa forma tornou-se 
possível trabalhar novos desafios técnicos, entre eles: trocas de posição da mão sobre o 
teclado e passagens de dedos. Nessa fase os alunos teriam que identificar com mais radipez as 
notas no teclado, isso possibilitaria aprender a tocar a música num prazo de tempo menor e 



 

com mais qualidade. A música Parabéns pra Você foi selecionada para trabalhar os novos 
desafios técnicos. (veja na tabela 

Tabela 1: Parabéns Pra Você 
Digitação 1 

Notas Sol 
Letra Pa- 

 
1 1 

Sol Sol 
Nes- ta- 

                                              
3 3 
Mi Mi 

Mui- tas 
 

4 4 
Fá Fá 

Mui- tos 
 
 Os alunos foram orientados a fazer o
melodia que necessitassem da troca de posição
anterior o significado das cores s
vermelho - posição de mão 3. Sendo assim, no teclado as posições de mão
as figuras 11, 12 e 13: 

Figura 

qualidade. A música Parabéns pra Você foi selecionada para trabalhar os novos 
safios técnicos. (veja na tabela 1). 

: Parabéns Pra Você - letra, notas musicais e digitação
1 2 1 

Sol Lá Sol 
ra- béns pra 

2 1 5 
Lá Sol Ré 
da- ta que- 

                        Passagem de dedo 
5 3 1 

Sol Mi Dó 
fe- li- ci- 

3 1 2 
Mi Dó Ré 
a- nos de 

s alunos foram orientados a fazer o uso das cores, afim de identificar o trechos da 
melodia que necessitassem da troca de posição da mão, ou passagem de dedo. Na t
anterior o significado das cores são: azul - posição de mão 1, amarelo 

posição de mão 3. Sendo assim, no teclado as posições de mão

Figura 11 - Posição de mão 1 - Parabéns pra Você 

Fonte: o autor  
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qualidade. A música Parabéns pra Você foi selecionada para trabalhar os novos 

letra, notas musicais e digitação 
4 3 

Dó Si 
vo cê 

4 4 
Dó Dó 
ri- da 

2 1 
Si Lá 
da- des 

1 1 
Dó Dó 
vi- da 

afim de identificar o trechos da 
o, ou passagem de dedo. Na tabela 

posição de mão 1, amarelo - posição de mão 2 e 
posição de mão 3. Sendo assim, no teclado as posições de mão ficariam conforme 

 



 

Figura 

Figura 

 A OCD 1 foi utilizada 
Fá, Asa Branca, Querência Amada
a posição de mão era apenas uma, já que a melodia não excedia a extensão de cinco notas no 
teclado, não havia necessidade de trocar a posição da mã
entanto, na segunda fase das aulas
extensão de cinco notas, por exemplo na música Parabéns pra Você
13). Nessa música, os alunos
posição da mão e passagens de dedo,
sobre o teclado. Esse mesmo procedimento foi utilizado para todas as músicas aprendidas e 
acompanhou de forma progressiva as at
desempenhada pela mão direita
 O princípio aplicado da OCD 1 sofreu alterações e foi ajustado conforme a 
necessidade de cada música. A primeira variação 
Noite Feliz, gerando assim a OCD 2.

Figura 12 - Posição de mão 2 - Parabéns pra Você 

Fonte: o autor  

 
Figura 13 - Posição de mão 3 - Parabéns pra Você 

Fonte: o autor  

utilizada inicialmente para tocar melodias de mus
Fá, Asa Branca, Querência Amada, Sanfoninha de Ouro, entre outras. No caso dessas músicas 
a posição de mão era apenas uma, já que a melodia não excedia a extensão de cinco notas no 
teclado, não havia necessidade de trocar a posição da mão ou fazer passagem de dedos. No 
entanto, na segunda fase das aulas, a OCD 1 foi também aplicada em m
extensão de cinco notas, por exemplo na música Parabéns pra Você (ver 

úsica, os alunos tocavam a melodia observando a necessidade de troca de 
e passagens de dedo, mantendo sempre a organização
Esse mesmo procedimento foi utilizado para todas as músicas aprendidas e 

acompanhou de forma progressiva as atividades e auxiliando os alunos na função 
desempenhada pela mão direita, desde o a primeira até a terceira fase do

ípio aplicado da OCD 1 sofreu alterações e foi ajustado conforme a 
necessidade de cada música. A primeira variação necessária foi realizada para tocar a música 
Noite Feliz, gerando assim a OCD 2. (veja na figura 14). 
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para tocar melodias de musicas como Dó Ré Mi 
s. No caso dessas músicas 

a posição de mão era apenas uma, já que a melodia não excedia a extensão de cinco notas no 
o ou fazer passagem de dedos. No 

também aplicada em músicas que excediam a 
ver nas figuras 11, 12 e 

observando a necessidade de troca de 
mantendo sempre a organização consciente dos dedos 

Esse mesmo procedimento foi utilizado para todas as músicas aprendidas e 
ividades e auxiliando os alunos na função 

fase dos estudos. 
ípio aplicado da OCD 1 sofreu alterações e foi ajustado conforme a 

necessária foi realizada para tocar a música 
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Figura 14 - OCD 2 para música Noite Feliz 

 
Fonte: o autor 

 Na OCD 2 o elemento novo é a distância observada entre os dedos 1 e 2, marcada pelo 
intervalo de uma tecla branca. Essa organização permitiu aos alunos identificar e tocar de 
forma eficiente as quatro frases da música Noite Feliz. Nesse caso o uso das cores sinalizam o 
tipo da OCD, troca de posição de mão e passagem de dedos: amarelo - OCD 2, posição 1; 
verde - OCD 1, posição 2; azul - OCD 1, posição 3; vermelho OCD 1, posição 4. (ver na 
tabela 2). 

Tabela 2: Noite Feliz - letra, notas musicais e digitação 
2 3 2 1 2 3 2 1 
Sol Lá Sol Mi Sol Lá Sol Mi 
Noi- te fe- liz noi- te fe- liz 

 
5 5 3 4 4 1 
Ré Ré Si Dó Dó Sol 
Ó Se- nhor Deus de a- mor 

 
3 3 5 4 3 2 3 2 1 
Lá Lá Dó Si Lá Sol Lá Sol Mi 
Po- bre- zi- nho nas- ceu em Be- Lém 

 
3 3 5 4 3 2 3 2 1 
Lá Lá Dó Si Lá Sol Lá Sol Mi 
Eis na la- pa Je- sus nos- so bem 

 
3 3 5 3 1 2 4 
Ré Ré Fá Ré Si Dó Mi 
Dor- me em paz ó Je- su us 

 
5 2 1 5 4 2 1 
Dó Sol Mi Sol Fá Ré Dó 
Dor- or- me em paz ó Je- sus 
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 Durante a aprendizagem da música Bate o Sino a OCD 2 sofreu também uma 
modificação, gerando assim a OCD 3. (veja na figura 15). 

Figura 15 - OCD 3 para a música Bate o Sino 

 
Fonte: o autor 

 Na OCD 3 o elemento novo é a distância observada entre os dedos 1 e 2, marcada pelo 
intervalo de duas teclas brancas. A OCD 3 permitiu que os alunos tocassem a melodia da 
estrofe da música Bate o Sino com mais eficiência. Com um estudo individual de cada frase, 
identificou-se com a sinalização das cores: amarelo OCD 3, posição 1; verde OCD 3, posição 
2; azul OCD 1, posição 3. (ver tabela 3). 

Tabela 3: Bate o Sino (Jingle Bells) - letra, notas e digitações 

 
1 4 3 2 1  1 
Sol Mi Ré Dó Lá Lá 
Jun- tos eu e e- la 

 
1 4 3 2 5 4 
Lá Fá Mi Ré Sol Sol 
Va- mos  a ca- pe- la 

 
4 5 4 3 1 2 
Sol Lá Sol Fá Ré Mi 
Fe- li- zes a re- zar 

 
 A partir da experiência obtida na prática durante as aulas, observou-se que os alunos 
ao compreenderem a funcionalidade da OCD 1 conseguiram posteriormente desenvolver 

1 4 3 2 1 1 
Sol Mi Ré Dó Sol Sol 
Ho- je a noi- te é be- la 
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outros padrões de OCD (2 e 3). Dessa forma, através de um processo de assimilações dos 
padrões apresentados os alunos aplicaram este aprendizado na suas práticas, em diversas 
situações e em músicas diferentes. Segundo Gauthier et al (1998 apud TORRES et al, 2003, p. 
67): "Os professores que obtêm êxito em seu trabalho conhecem a matéria de um modo que 
lhes permite planejar a criação de aulas que ajudarão os alunos a relacionar os conhecimentos 
novos aos que já possuem e que integram conteúdos de diferentes campos do conhecimento". 
Esse processo estabelece um paralelo com o que Figueiredo (1990, p. 10) diz: "Sendo o 
treinamento uma etapa do processo de aprendizagem, a compreensão só será possível se 
houver transferência do conteúdo para uma nova situação". "Ocorre transferência de 
aprendizagem quando a aprendizagem numa situação influencia a aprendizagem e 
desempenho em outras situações". (BIGGE, 1977 apud FIGUEIREDO, 1990, p. 10).  
 O processo de escrita musical alternativa na segunda fase foi modificado. Em 
contrapartida ao que se fazia na primeira, não mais utilizou os elementos da notação básica 
tradicional. Nessa fase as notas musicais foram escritas por extenso e acompanhadas pela 
numeração da digitação dos dedos. Esta segunda alternativa permitiu ao aluno iniciante 
realizar a leitura musical de forma mais ágil, uma vez que ao fazer a leitura musical ele já 
tinha pronta a informação da nota que deveria tocar. Segue um exemplo de um trecho do 
refrão da música Barril de Chopp realizado pelo aluno. (ver na figura 16). 

Figura 16 - Segunda forma de escrita musical alternativa realizada pelo aluno 

 
Fonte: acervo de música do aluno 

  Entre as duas formas de escrita realizadas, a segunda se mostrou mais 
adequada ao contexto, uma vez que, forneceu de forma mais objetiva os elementos 
necessários para o fazer musical. A leitura musical na primeira forma era mais demorada, uma 
vez que, os alunos precisavam decodificar o significado do símbolo a partir de seu respectivo 
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lugar na pauta, isso exigia dos alunos maior empenho na leitura e mais disponibilidade de 
tempo. A experiência com leitura das notas na pauta foi curta, aconteceu apenas na primeira 
fase do projeto. Sendo assim, os alunos não tiveram o treino necessário para realizar uma 
leitura musical fluente e o objetivo das aulas não era priorizar a leitura musical, mas o fazer 
musical na prática. Portanto, na segunda forma de escrita encontrou-se um meio eficiente que 
atendeu as necessidades de registro musical e favoreceu uma prática maior dos alunos no 
instrumento. 

Na aprendizagem humana, o indivíduo primeiro aprende a falar para depois 
saber ler. O músico pode aprender, primeiro, a produzir os sons e, 
posteriormente, entender o sinal gráfico que os representa. Isso facilita o 
processo de aprendizagem da leitura, já que os símbolos partem de uma 
prática musical. No processo inverso, o símbolo, para o aluno, não possui 
significado concreto, nem utilização imediata. (OLIVEIRA, 1998, apud 
CRUVINEL, 2005, p. 76): 

 Os estudos de escrita musical tiveram uma relação direta com a prática, no caso os 
alunos aprendiam a tocar a melodia no teclado e depois registravam-na no papel. Dessa 
forma, durante as aulas, a prática musical esteve sempre ocupando o primeiro lugar de 
importância, privilegiando assim o fazer musical.  
3.3. FASE 3 - INICIAÇÃO NOS BAIXOS E ENSAIO DE REPERTÓRIO  
  A iniciação nos baixos foi introduzida na terceira fase, num momento em que 
os alunos já podiam desfrutar musicalmente das melodias aprendidas no teclado, e 
paralelamente a isso poderiam iniciar o estudo nos baixos. Os estudos nos baixos consistiram 
num acompanhamento rítmico e harmônico feitos pela mão esquerda, em que os alunos 
executavam utilizando apenas dois dedos: dedo 4 (anelar) na linha dos baixos fundamentais e 
dedo 3 (médio) na linha nos acordes maiores. O acompanhamento nos baixos serviu para 
iniciar os ritmos de xote e de marcha com músicas que já estavam no repertório do grupo, 
entre elas: Cai Cai Balão, Querência Amada e Sanfoninha de ouro. 
 A aprendizagem nos baixos, aconteceu assim: o professor mostrava aos alunos que o 
dedo 4 iria tocar a nota Dó77 e todos procuravam a nota Dó no botão correspondente. Assim 
que todos tinham encontrado a nota, cada um individualmente pressionava o botão da nota Dó 
para que os demais pudessem ouvir o som grave que ela produzia. Cada aula tinha sempre 
quatro acordeões, todos diferentes uns dos outros, isso permitia aos alunos apreciar uma 
variedade de sons e perceber que, mesmo tocando a mesma nota, cada instrumento produzia 
                                            77 Dó - Nota acionada por um botão cuja superfície é marcada para ser identificada pelo tato. Se localiza na 
segunda linha dos baixos .  
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um som particular. Depois todos tocavam simultaneamente a mesma nota e ouviam o 
resultado, uma grande massa sonora, produzida por quatro acordeões tocando a nota, Dó. O 
mesmo procedimento se fez com o acorde de Dó maior, localizado na terceira linha. Para 
tocar esse botão se utilizava apenas o dedo 3, e o som produzido por ele correspondia ao 
acorde de Dó maior, formado pelas notas Dó Mi e Sol. Os alunos ficaram encantados em 
constatar a função daquele botão, que era capaz de produzir a sonoridade de um acorde. 
 O primeiro ritmo tocado nos baixos foi o xote, em acompanhamento feito para a 
música Cai Cai Balão. O professor tocou nos baixos, em andamento lento, mostrando aos 
alunos a sequência 4, 3, 4, 3 (e segue), e pediu para que um aluno o acompanhasse, e depois 
convidou os demais a fazer o mesmo, um por um, até que todos tivessem tocando 
simultaneamente a levada de xote. Nesse sentido a atividade contribuiu para que os alunos 
marcassem todos juntos a pulsação nos baixos do acordeon exercitando a prática de tocar em 
conjunto. 
 A prática em grupo valorizou a ação coletiva dos participantes na realização das 
atividades nos baixos do acordeon. Essa prática envolveu algumas atividades dinâmicas de 
grupo, por exemplo: em alguns momentos o professor instruía os alunos a tocarem a levada 
nos baixos e ele cantava uma melodia; em outros momentos o grupo era dividido em duas 
partes, uma delas tocava o acompanhamento nos baixos e a outra tocava a melodia no teclado, 
depois os papéis eram trocados; o andamento também era explorado, hora lendo, hora mais 
acelerado, entre outros. 
 A primeira dificuldade dos alunos apareceu logo que tiveram de fazer a troca de 
posição (mudança de acorde), do Dó para Sol maior. Nos baixos do acordeon os dedos são 
guiados pelo tato, não há como tocar e contar com a visão para auxiliar as trocas de posição, 
por isso essa atividade exigia do aluno grande concentração para fazer as trocas de posições 
corretamente. Nessa ocasião o professor auxiliou os alunos um a um a fazer o movimento 
adequado que, posteriormente com um pouco de prática os levariam a realizar as trocas de 
posições nos baixos sem maiores problemas.  
 Tocar os baixos e o teclado simultaneamente era uma atividade que não estava no 
planejamento em primeira instância, isso exigiria dos alunos uma prática maior no 
instrumento, para além do tempo da aula, ou seja, uma tarefa para se praticar todos os dias. 
Sabendo que os alunos não tinham o instrumento para praticar em casa, as atividades práticas 
dos baixos nessa primeira edição do projeto foram tratadas de forma individual em relação ao 
teclado, prorrogando a junção efetiva das duas partes para o ano seguinte.  
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 As práticas de repertório em grupo tiveram como objetivo promover a interação dos 
alunos e seu crescimento técnico e musical para tocar em conjunto. Para estimular os alunos a 
praticar as músicas com mais ênfase, foram estabelecidas algumas metas: uma apresentação 
na escola no final de ano, uma apresentação na 6ª Feira Cultura de Luiz Alves e uma 
apresentação na primeira audição dos alunos da OALA. Cada escola iria preparar uma ou 
mais músicas para realizar possíveis apresentações em um dos eventos programados.  
 Em cada escola havia de dois a quatro grupos, que, faziam aulas de acordeon, no 
primeiro, segundo, terceiro ou quarto horário da tarde. Cada um desses grupos escolheu uma 
música para apresentar,  aquela com que tinham mais afinidade, que mais gostavam ou tinham 
mais facilidade para tocar. Durante os primeiros ensaios foram definidos aspectos como o 
andamento da música, a contagem para entrada, a forma, repetições, entre outros. Após 
realizar alguns ensaios os grupos foram reunidos para um ensaio maior, envolvendo todos os 
alunos de acordeon da escola. Em alguns casos, os alunos que tinham mais facilitar para tocar 
participaram de ensaios em outras escolas com outros grupos. 
 Esses ensaios promoveram um compartilhamento de experiências entre alunos que 
estudavam em horários diferentes e escolas diferentes, e que muitas vezes se quer se 
conheciam. Houveram situações em que, os alunos do Alto Máximo (ver em anexos D) 
participaram de alguns ensaios com os alunos do Serafim (ver anexos E, F) e os alunos do 
Ribeirão do Padre (ver em anexos H) participaram de ensaios com alunos do Alto Canoas (ver 
em anexos B), entre outros. Esses ensaios na sua maioria aconteciam dentro das escolas, dessa 
forma os alunos além de conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, conheciam outras 
escolas, outros ambientes. Alguns alunos visitaram outras comunidades pela primeira vez, 
através do projeto OALA.   
 A música Asa Branca foi preparada por todos os grupos, para uma apresentação que 
contaria com o envolvimento de todas as escolas na 6ª Feira Cultural de Luiz Alves. Contando 
com os acordeões do professor, alguns que os alunos tinham e outros que foram emprestados 
foi possível reunir vinte e um instrumentos para apresentação. Isso permitiria que vinte e um 
alunos pudessem se apresentar com os instrumentos, e para isso a preferência foi dada aos 
alunos que estavam tocando com mais facilidade. Para que os demais pudessem também 
participar, planejou-se uma apresentação que envolveria a música - tocada pelos alunos 
selecionados, e a letra - cantada e encenada pelos alunos que não iriam tocar o instrumento. 
Com a sugestão dos grupos se elaborou o seguinte roteiro (ver na tabela 4) :  
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Tabela 4: Asa Branca - roteiro de apresentação 

MOMENTOS 
 

AÇÕES 
 

1) Abertura do tema Aluna X vai a frente do grupo e toca a melodia do canto individualmente; 
2) Melodia cantada Alunos trajados (povo) tipicamente de nordestinos entram ao palco e 

cantam o primeiro estrofe da música; 
3) Introdução Todos os alunos tocam a introdução e posteriormente a melodia do canto; 

4) Melodia Cantada Os alunos (povo) retornam ao palco e cantam as demais estrofes da 
música; 

5) Melodia Final Os alunos tocam a melodia da introdução e finalizam a apresentação. 
Obs.: A cada estrofe cantada pelo povo, todos tocam a melodia da introdução; 

 
 Essa performance exigiu que dos alunos bastante esforço e dedicação durante os 
ensaios, e cada um tinha uma papel. Todos os alunos nesses ensaios, mesmo aqueles que não 
iriam apresentar a música Asa Branca receberam instruções para fazer apresentações. O 
professor levava para os ensaios microfone, pedestal e figurinos, para fazer com que os alunos 
se sentissem no ambiente próximo ao de uma apresentação. Os alunos eram orientados a se 
comportar diante de uma plateia, a respeitá-la, agir com calma e concentração para que a 
apresentação ocorresse da melhor forma possível. Os alunos foram orientados a manusear o 
pedestal de microfone, para posicioná-lo bem próximo a saída de som do acordeon. Os alunos 
experimentaram a sensação de se tocar em pé com o acordeon. Todos os alunos, e 
principalmente aqueles que iriam fazer encenar o papel do povo na música Asa Branca, 
tinham que ensaiar o canto da música. Os alunos que iriam tocar tiveram que memorizar a 
melodia e introdução. De modo geral todos tiveram que se manter-se muito atentos pois a 
apresentação contava com entradas em momentos definidos do "povo" no palco e momentos 
definidos que a música deveria ser tocada. Todas as ações dos alunos durante a apresentação 
foram definidas durante os ensaios, desde a entrada no palco, a posição que deveriam ficar e a 
saída. Os primeiros ensaios aconteceram dentro de cada escola com seus grupos específicos, 
depois foi realizado um ensaio geral envolvendo todas as escolas (ver em anexos I). Por 
questão de organização foi elaborado um mapa de palco. (ver na figura 17). 
 
 
 



 

Figura 17 - Mapa de palco 
 

 Dentre as apresentações realizadas a
Apresentação na 6ª Feira Cultural de Luiz Alves 
para um público com mais de mil 
Apresentações Natalinas em que apresentamos as músicas Noite Feliz e Bate o Sino na 
comunidade do Braço Elza e Alto Máximo
Audição dos alunos da Orquestra de Acordeon de Luiz Alves, 
onde estiveram reunidos os
projeto e alguns convidados
apenas os alunos, professores e alguns convidado
Dó RÉ Mi Fá, Asa Branca, Sanfoninha de Ouro, Bate o Sino e Noite Feliz.
  A avaliação dos alunos ocorreu de
realização das tarefas de casa: os alunos sempre recebiam tarefas t
em casa, como os alunos não tinham o instrumento,
estudos; participação: ser ativo, tocar com vontade e seriedade, manter uma postura bem 
apresentável; comportamento: 
respeitar o professor e colegas
fazendo  intervenções, sugestões, perguntas, 
questões relativas ao tema discuti
para realizar possíveis ensaios e apresentações;
em: manusear o instrumento; digitação dos dedos no teclado e digitação dos dedos nos baixos.
Conforme o documento regras gerais os alunos tinham a responsabilidade de cumprir com 
alguns compromissos (os itens apresentados nos critérios de avaliação), 

Mapa de palco - apresentação na 6ª Feira Cultural de LA

Fonte: Registros da OALA 

entre as apresentações realizadas as apresentações mais representativas foram: 
Apresentação na 6ª Feira Cultural de Luiz Alves - onde apresentamos a
para um público com mais de mil pessoas no Pavilhão de Eventos do Município, 
Apresentações Natalinas em que apresentamos as músicas Noite Feliz e Bate o Sino na 
comunidade do Braço Elza e Alto Máximo para centenas de pessoas da comunidade
Audição dos alunos da Orquestra de Acordeon de Luiz Alves, acontecida na Casa da Cultur
onde estiveram reunidos os grupos de alunos de todas as comunidades que participam do 

convidados (ver em anexos J). Esse último evento foi fechado, participaram 
apenas os alunos, professores e alguns convidados. Na ocasião foram apresentadas as músicas 
Dó RÉ Mi Fá, Asa Branca, Sanfoninha de Ouro, Bate o Sino e Noite Feliz.

A avaliação dos alunos ocorreu de forma processual seguindo crit
ão das tarefas de casa: os alunos sempre recebiam tarefas teóricas e práticas

os alunos não tinham o instrumento, recebiam as gravações
articipação: ser ativo, tocar com vontade e seriedade, manter uma postura bem 

comportamento: assiduidade, manter frequência nas aulas, ser a
legas; envolvimento com a aula: participação ativa e colaborativa, 

intervenções, sugestões, perguntas, colocando seu ponto de vista, contribuindo com 
questões relativas ao tema discutido; disponibilidade: os alunos tinham que estar disponíveis 
para realizar possíveis ensaios e apresentações; atividade prática: habilidade
em: manusear o instrumento; digitação dos dedos no teclado e digitação dos dedos nos baixos.

o documento regras gerais os alunos tinham a responsabilidade de cumprir com 
os (os itens apresentados nos critérios de avaliação), 
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s apresentações mais representativas foram: 
onde apresentamos a música Asa Branca 

ão de Eventos do Município, 
Apresentações Natalinas em que apresentamos as músicas Noite Feliz e Bate o Sino na 

para centenas de pessoas da comunidade e a 1ª 
acontecida na Casa da Cultura 

grupos de alunos de todas as comunidades que participam do 
evento foi fechado, participaram 

ocasião foram apresentadas as músicas 
Dó RÉ Mi Fá, Asa Branca, Sanfoninha de Ouro, Bate o Sino e Noite Feliz. 

forma processual seguindo critérios: 
eóricas e práticas para fazer 

recebiam as gravações para auxiliar nos 
articipação: ser ativo, tocar com vontade e seriedade, manter uma postura bem 

frequência nas aulas, ser amistoso, 
ação ativa e colaborativa, 

de vista, contribuindo com 
disponibilidade: os alunos tinham que estar disponíveis 

habilidades e competências 
em: manusear o instrumento; digitação dos dedos no teclado e digitação dos dedos nos baixos. 

o documento regras gerais os alunos tinham a responsabilidade de cumprir com 
os (os itens apresentados nos critérios de avaliação), seria essa a 
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contrapartida deles para participar do projeto, já que, as aulas eram gratuitas e as vagas eram 
concorridas.  
 O processo avaliativo revelou o significado e a importância que tinha a avaliação para 
os alunos. Eles queriam ser avaliados, queriam receber notas (numéricas) por suas ações, e ao 
mesmo tempo tinham medo de não conseguirem notas "boas". Pode-se afirmar que nessas 
aulas, no processo avaliativo dos alunos, as notas, motivaram os alunos a se empenhar com 
maior expressividade nos estudos. No entanto, esse sistema de notas comumente adotado em 
ambientes educacionais formais78 não fazia parte do planejamento e princípios desse projeto, 
que, aconteceu em um ambiente não formal79, e teve uma finalidade social. Por tanto, a nota 
de uma atividade em si não teve o maior peso no processo avaliativo, mas sim a soma de 
todos os critérios de avaliação estabelecidos. Em algumas atividades, os alunos receberam 
notas, porém, isso aconteceu no sentido de reconhecer e valorizar o seu empenho 
incentivando-o a se empenhar ainda mais nos estudos. 
 A avaliação do processo de ensino e aprendizagem aconteceu de forma permanente, a 
cada aula realizada. As ações realizadas durante as aulas, as atividades propostas aos alunos, a 
música selecionada, o conteúdo novo apresentado, a forma de tratamento interpessoal, a 
reação dos alunos, os resultados por eles apresentados após uma semana de estudos entre 
outros. Tudo isso permitiu uma reflexão crítica sobre a prática. Seguindo as contribuições de 
Paulo Freire (2011, p. 40) "É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 
pode melhorar a próxima prática".  
 A avaliação do processo não foi apenas realizada pelo professor, mas também em 
diálogos abertos com os alunos. Quando um grupo não ia bem em algum aspecto, era 
proposto uma discussão em grupo, afim de, identificar o problema e solucioná-lo. Assim 
também acontecia quando algo estivesse indo muito bem no grupo, se refletia sobre as razões 
que propiciaram o resultado positivo para que continuamente pudesse ficar melhor. Os alunos 
fizeram também uma auto-avaliação da sua participação no projeto e também uma avaliação 
sobre o projeto e as ações do professor. Essa tarefa foi realizada por escrito como tarefa de 
casa, através de um questionário. (ver apêndice D). 

                                            78 "O formal é aquilo que assim é definido, em cada país e em cada momento, pelas leis e outras disposições 
administrativas; o não formal, por outro lado, é aquilo que permanece à margem do organograma do sistema 
educacional graduado e hierarquizado". (TRILHA, 2008 apud WESTRUPP; FIGUEIREDO, 2013, p. 2). 79 "[...] educação não formal se delimita como aquele que compreende todos os espaços educacionais externos ao 
sistema escolar,  bem  como  aquelas  atividades  educacionais desenvolvidas dentro da escola e que são 
consideradas extracurriculares, optativas e extensivas  aos interessados pelas mesmas". (WESTRUPP; 
FIGUEIREDO, 2013, p. 2). 
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 Os resultados apontam que as aulas de acordeon em grupo podem promover aos 
alunos um ambiente em que é possível a aquisição das habilidades técnicas e específicas para 
se tocar o instrumento com qualidade. No entanto, para se chegar a esse resultado é necessário 
ter um planejamento flexível, que se adapte a cada grupo específico, que possa guiar os passos 
do professor para que de forma clara saiba o que ensinar e como ensinar e que assim engaje o 
aluno a um ambiente favorável a sua aprendizagem, onde se sinta motivado e curioso para 
aprender. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 As atividades realizadas pelo projeto OALA aconteceram através da pedagogia de 
ensino coletivo de instrumentos musicais. A partir dessa proposta pedagógica é que se 
desenvolveu as aulas de acordeon em grupo, e que foi possível envolver dezenas de crianças, 
através de um acesso democrático dos alunos às atividades musicais. As aulas de acordeon em 
grupo permitiram aos alunos atingirem alguns objetivos tanto na área da educação musical 
quanto na parte social.  
 Na área da educação musical os alunos aprenderam conceitos musicais (melodias, 
baixos, acordes, ritmo, improvisação, leitura e escrita musical, etc.), vivenciaram experiências 
musicais na prática com o instrumento, alcançaram as metas estabelecidas, realizaram as 
apresentações, encantaram o público e se encantaram consigo mesmas. As apresentações com 
o instrumento foram marcantes para os alunos, pois tratou-se de uma experiência inovadora. 
Acredita-se que a partir da aprendizagem musical e a experiência prática com o instrumento 
tenha havido uma mudança significativa em suas vidas, um novo olhar, agora mais sensível às 
nuances da música, percebendo o ritmo, a melodia, o andamento, a pulsação, a intensidade, as 
"cores" do som, etc. de forma mais crítica e reflexiva.  
 No âmbito social pode-se dizer que as aulas de acordeon em grupo permitiram os 
alunos interagir entre si, fazer amizades, participar de um grupo, contar suas histórias, ouvir 
as histórias dos colegas, conhecer lugares novos, músicas novas, instrumentos musicais 
novos, ir para a escola para fazer algo novo (aulas de música), entre outros. Durante as aulas 
no projeto OALA, os alunos exercitaram a cidadania, e desenvolveram  habilidades para sua 
formação integral. 
 Considera-se que a prática de ensino de acordeon em grupo no Brasil é promissora, 
mas tem muito para avançar. A partir desse trabalho e sabendo que o assunto não se esgota 
aqui, pretende-se em outras oportunidades dar continuidade a pesquisa sobre o tema ensino de 
coletivo de acordeon em grupo. Com a presente pesquisa espera-se poder estimular outros 
pesquisadores a compartilharem suas experiências. 
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Apêndice A - Questionário para alunos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Apêndic
 
 
 
 
Apoio:                              
 
Prefeitura Municipal de Luiz Alves          

ORQUESTRA DE ACORDEON DE 

Data da Inscrição: 
 
Aula de:  
 
Dia da aula: 
 
 

Nome completo: 
 
RG: 
 
Nome do pai ou responsável
Cidade: 
Rua: 
Complemento: 
Telefone:  
Endereço Eletrônico: 
 
Ao assinar a ficha de inscrição
Orquestra de Acordeon de Luiz Alves dispostos no do
autorizo meu filho ou a participar do projeto.
 
 
___________________________                ________________________________
Responsável                                                                       Professor
 

Apêndice B - Ficha de inscrição do projeto OALA

Apoio:                                                                  Realização: 
Prefeitura Municipal de Luiz Alves                                              Escola de Música

 
 ORQUESTRA DE ACORDEON DE LUIZ ALVES
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

Horário: Local: 

 
DADOS DO ALUNO 

 
Idade:

CPF: 
Nome do pai ou responsável: Nome da mãe ou responsável:

Bairro: 
 

  Nº.: 
 

CEP: 
 
Celular: 
 

Ao assinar a ficha de inscrição declaro estar de acordo com os termos do
Orquestra de Acordeon de Luiz Alves dispostos no documento Regras 
autorizo meu filho ou a participar do projeto. 

_________________________                ________________________________
Responsável                                                                       Professor

71 

Ficha de inscrição do projeto OALA 

Escola de Música 

ALVES 

Idade: 

Nome da mãe ou responsável:  

estar de acordo com os termos do Projeto 
cumento Regras Gerais e 

_________________________                ________________________________ 
Responsável                                                                       Professor 
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Apêndice C - Documento regras gerais do projeto OALA 

 
Regras Gerais 

“Orquestra de Acordeon de Luiz Alves”  
 
 

Ministrante:  Josimar Cordeiro, Acordeonista e Professor de acordeon popular. 
Página oficial: https://www.facebook.com/josimar.cordeiro.1 
 
A quem se destina:  Alunos da rede municipal de Luiz Alves; 
 
Objetivo Geral: Desenvolver o ensino de música através de aulas de acordeon em 
grupo, as habilidades técnicas específicas relacionadas ao instrumento e a criação 
de uma orquestra de acordeon no município. 
 
Número total de vagas: 60 para todo o município; 
 
Cronograma: Entrevista  de  inscrição - maio de 2015; aulas - 05/2015 a 12/ de 
2015; as inscrições podem ser realizadas a qualquer altura do ano dependendo da disponibilidade de vaga; as datas poderão sofrer reajustes caso seja necessário 
 
Carga horária: 1 hora/aula, uma vez por semana para cada grupo; 
 
Infraestrutura: Para realização das aulas estarão disponíveis três instrumentos 
(acordeões); equipamentos de reprodução de som; equipamentos de 
gravação/captação e reprodução de imagem e vídeo; equipamentos de informática;   
 
Material: Material didático (caneta, lápis, borracha) 1 caderno de música, 1 pasta 
catálogo e 1 pendrive (cabe ao aluno trazer);  
 
Investimento: As aulas são gratuitas (custeadas pelo poder público);  
 
Como  se inscrever: Para se inscrever o aluno precisará da autorização dos pais 
ou responsável, o formulário deve ser entregue devidamente preenchido até a data 
limite da inscrição, na direção da escola ou com o professor; 
 
Entrevista do Aluno: A entrevista será realizada na escola em que o aluno estuda 
pelo professor Josimar Cordeiro, nesta ocasião serão observadas as condições do 
aluno candidato a vaga - interesse, disponibilidade, capacidade física para manusear 
o instrumento - e num âmbito geral apresentadas as propostas do projeto; 
 
Processo de seleção dos participantes: As vagas serão preenchidas por ordem 
de inscrições. Serão consideradas as observações feitas durante a entrevista. As 
inscrições devem se enquadrar nos termos dispostos neste documento. Caso haja 
maior número de inscritos do que vagas, será criada uma lista de espera. 
Interessados que não puderem ser integrados no início da realização das aulas, 
serão comunicados assim que houver disponibilidade de vaga; 
  



 

Regras de participação: Inscritos deverão comparecer a 100% das aulas e serem pontuais. Na 
impossibilidade de comparecer no dia e hora agendados o aluno deverá 
avisar com o mínimo de 24h de antecedência. O não cumprimento deste pré
aviso leva ao cancelamento da inscrição e ao preenchimento da vaga por 
outro(s) aluno(s); 

 Os inscritos devem se comprometer 
sempre que for agendado pelo professor;

 
Sobre a captação e publicação de imagens e vídeo:
durante as aulas poderão ser gravadas em vídeo e fotografadas pela Arte Musical.   
Todo o material estará inteiramente à disposição da Secretaria de Educação 
Municipal de Luiz Alves
gravado/fotografado  para fins de  divulgação e educacionais. 
 
Local de realização das aulas:
Escolas municipais de Lu
(Alto Canoas), Escola Municipal Arlindo Benvenuto Zimmermmann (Alto Máximo), 
Escola Municipal Celeste Scola (Ribeirão do Padre), Escola Municipal Henriqu
Keuneche (Braço Serafim), Casa da Cultura
  
Sobre a produção das Aulas:
realização da Escola de Música Arte Musical, CNPJ 19.699.282/0001
da Secretaria da Educação e Prefeitura municipal de
uma escola especializada no ensino de música que atende no município de Lu
Alves desde 2006.
facebook.com/escolademusicaartemusicalluisalves
 
Contatos: 
Escola de Música Arte Musical
Tel. 3377- 0807 
Cel. 88590- 6934 
E-mail: escola.artemusical@hotmail.com
 

 
Escola de Música Arte Musical, CNPJ: 16.699.282/0001
Máximo, Luiz Alves - SC, 47 3377  
Patrocínio:                                                  

 
 
 
 
 
 
 

Regras de participação:  
Inscritos deverão comparecer a 100% das aulas e serem pontuais. Na 

idade de comparecer no dia e hora agendados o aluno deverá 
avisar com o mínimo de 24h de antecedência. O não cumprimento deste pré
aviso leva ao cancelamento da inscrição e ao preenchimento da vaga por 
outro(s) aluno(s);  
Os inscritos devem se comprometer a participar de apresentações do grupo 
sempre que for agendado pelo professor; 

Sobre a captação e publicação de imagens e vídeo: As atividades desenvolvidas 
durante as aulas poderão ser gravadas em vídeo e fotografadas pela Arte Musical.   

estará inteiramente à disposição da Secretaria de Educação 
Alves. A Arte Musical reserva-se o direito de usar  o material 

gravado/fotografado  para fins de  divulgação e educacionais.  
Local de realização das aulas: 

Luiz Alves: Escola Básica Municipal Professor Rafael Rech 
(Alto Canoas), Escola Municipal Arlindo Benvenuto Zimmermmann (Alto Máximo), 
Escola Municipal Celeste Scola (Ribeirão do Padre), Escola Municipal Henriqu
Keuneche (Braço Serafim), Casa da Cultura (Vila do Salto); 
Sobre a produção das Aulas: A "Orquestra de Acordeon de Lu
realização da Escola de Música Arte Musical, CNPJ 19.699.282/0001
da Secretaria da Educação e Prefeitura municipal de Luiz Alves. A arte Musical é 

ma escola especializada no ensino de música que atende no município de Lu
Alves desde 2006. Saiba mais em nossa página 
facebook.com/escolademusicaartemusicalluisalves 

Escola de Música Arte Musical 

a.artemusical@hotmail.com 

Escola de Música Arte Musical, CNPJ: 16.699.282/0001-95, Rua José Lino Schmitt, 1803, Baixo 
SC, 47 3377 - 0807, escola.artemusical@hotmail.com 

Patrocínio:                                                                         Realização:  
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Inscritos deverão comparecer a 100% das aulas e serem pontuais. Na 
idade de comparecer no dia e hora agendados o aluno deverá 

avisar com o mínimo de 24h de antecedência. O não cumprimento deste pré-
aviso leva ao cancelamento da inscrição e ao preenchimento da vaga por 

a participar de apresentações do grupo 

As atividades desenvolvidas 
durante as aulas poderão ser gravadas em vídeo e fotografadas pela Arte Musical.   

estará inteiramente à disposição da Secretaria de Educação 
se o direito de usar  o material 

Escola Básica Municipal Professor Rafael Rech 
(Alto Canoas), Escola Municipal Arlindo Benvenuto Zimmermmann (Alto Máximo), 
Escola Municipal Celeste Scola (Ribeirão do Padre), Escola Municipal Henrique 

A "Orquestra de Acordeon de Luiz Alves" é uma 
realização da Escola de Música Arte Musical, CNPJ 19.699.282/0001-95, com apoio 

Alves. A arte Musical é 
ma escola especializada no ensino de música que atende no município de Luiz 

Saiba mais em nossa página 

95, Rua José Lino Schmitt, 1803, Baixo 



 

Apêndice D 
 
 
 
Luiz Alves, _____ de _______________ de 2015
Escola: _____________________________________________________________
Aluno:_____________________________________________
Idade:____ Série:__________ Local das aulas: 
__________________________________
Professor: Josimar Cordeiro
 
 
 

RESPONDA COM SUAS PA
 
1) Como está sendo para você participar do projeto? (conte o que você já aprendeu)
      
 
2) Qual importância que o projeto tem para você? (aprender música, tocar o 
acordeon, oportunidade de trabalhar com música no futuro, é divertido, fazer 
amizades...) 
 
3) Você gostaria de continuar participando do projeto em 2015? por quê? (aprender 
mais músicas, aprender mais sobre o acordeon, tocar com a Orquestra...)
 
4) Como é sua participação no projeto: você falta nas aulas? faz as atividades 
práticas em casa? se esforça para tocar melhor o acordeon? 
para sua participação. 
 
5) O que você tem a dizer sobre as aulas de música do projeto? é legal, divertido ou 
chato, desinteressante? (
 
6) O que você tem a dizer sobre o professor de música do projeto? (explica bem o 
conteúdo, é atencioso, ouve os aluno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice D - Questionário de auto-avaliação 

Luiz Alves, _____ de _______________ de 2015 
: _____________________________________________________________

Aluno:______________________________________________________________
Idade:____ Série:__________ Local das aulas: 
__________________________________ 
Professor: Josimar Cordeiro 

RESPONDA COM SUAS PALAVRAS 
Como está sendo para você participar do projeto? (conte o que você já aprendeu)

importância que o projeto tem para você? (aprender música, tocar o 
acordeon, oportunidade de trabalhar com música no futuro, é divertido, fazer 

Você gostaria de continuar participando do projeto em 2015? por quê? (aprender 
render mais sobre o acordeon, tocar com a Orquestra...)

Como é sua participação no projeto: você falta nas aulas? faz as atividades 
práticas em casa? se esforça para tocar melhor o acordeon? Dê uma nota de 5 a 10 

  
tem a dizer sobre as aulas de música do projeto? é legal, divertido ou 

chato, desinteressante? (conte como são as aulas e as atividades
O que você tem a dizer sobre o professor de música do projeto? (explica bem o 

conteúdo, é atencioso, ouve os alunos, traz novidades pra as aulas?

74 

 

: _____________________________________________________________ 
_________________ 

Idade:____ Série:__________ Local das aulas: 

Como está sendo para você participar do projeto? (conte o que você já aprendeu) 

importância que o projeto tem para você? (aprender música, tocar o 
acordeon, oportunidade de trabalhar com música no futuro, é divertido, fazer 

Você gostaria de continuar participando do projeto em 2015? por quê? (aprender 
render mais sobre o acordeon, tocar com a Orquestra...) 

Como é sua participação no projeto: você falta nas aulas? faz as atividades 
Dê uma nota de 5 a 10 

tem a dizer sobre as aulas de música do projeto? é legal, divertido ou 
conte como são as aulas e as atividades). 

O que você tem a dizer sobre o professor de música do projeto? (explica bem o 
s, traz novidades pra as aulas? 
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Anexo A - Escola Básica Municipal Prof. Rafael Rech 
 

  
Fonte: acervo de imagens da OALA80 

 

Anexo B - Alunos da comunidade do Alto Canoas      
 

  
Fonte: acervo de imagens da OALA 

                                            80 A utilização de todas as imagens são do acervo da OALA e tiveram autorização para serem divulgadas nessa 
pesquisa, conforme dispõe o "Termo de autorização de uso de imagem" (ver em anexos K).  
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Anexo C - Escola Municipal Arlindo Benevenuto Zimmermann 
 
 

  
Fonte: acervo de imagens da OALA 

 
 

Anexo D - Alunos da comunidade do Alto Máximo 
 
 

  
Fonte: acervo de imagens da OALA 
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Anexo E - Escola Municipal Henrique Keunecke 
 
 

  
Fonte: acervo de imagens da OALA 

 

Anexo F - Alunos da comunidade do Serafim  
 

  
Fonte: acervo de imagens da OALA 
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Anexo G - Alunos da Escola Municipal Vendelim Schweitzer 
 
 

  
Fonte: acervo de imagens da OALA 

 
 

Anexo H - Alunos da Escola Municipal Celeste Scola 
 
 

  
Fonte: acervo de imagens da OALA 
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Anexo I - Ensaio geral com todos as escolas - Asa Branca 
 
 

  
Fonte: acervo de imagens da OALA 

 

Anexo J - 1ª Audição dos alunos da OALA  
 

  
Fonte: acervo de imagens da OALA 

 



 

ANEXO K ANEXO K - Termo de autorização do uso de imagem
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Termo de autorização do uso de imagem 

 


