
  

MINICURSO: ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS HETEROGÊNEOS 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 21/03 – 14h às 17h 

PROPONENTE: Fabrício Dalla Vecchia 

EMENTA 

 
A proposta deste minicurso é oferecer uma visão das pesquisas em educação musical que 

abordam o ensino coletivo de instrumentos musicais. O tema e os conteúdos estão direcionados a 
realidade profissional de atuação nas filarmônicas, bandas e orquestras da região do recôncavo baiano. 
Serão abordados fundamentos da educação musical coletiva com instrumentos musicais heterogêneos 
de forma expositiva, reflexiva e prática e alguns dos principais autores da área, bem como, suas 
pesquisas nos últimos 20 anos. Os tópicos abordados serão: 1- histórico do ensino coletivo e os 
encontros nacionais; 2- principais educadores do ensino coletivo, seus princípios, técnicas e materiais 
pedagógicos; 3- abordagens para atividades práticas em níveis didáticos. No tópico 1 serão estudados os 
fatos históricos e sociais que colaboraram para o surgimento e desenvolvimento do ensino coletivo nos 
Estados Unidos e no Brasil e os pesquisadores que deram início ao movimento que gerou os seis 
encontros nacionais e seus respectivos temas. O tópico 2 é composto dos principais educadores musicais 
que defendem o ensino coletivo do Brasil e exterior. Os princípios filosóficos e políticos destes 
educadores, bem como, suas estratégias de ensino serão trabalhadas em um determinado repertório, de 
forma prática, onde os participantes terão uma experiência real das abordagens de cada educador. No 
tópico 3 o foco são os níveis didáticos e sua utilização em diferentes contextos, suas implicações no 
planejamento e avaliação do desenvolvimento do aprendizado musical e no auxílio à produção de 
arranjos e atividades musicais, que se adequem a um caminho didático a ser percorrido pelos aprendizes 
de instrumentos. 

O tema do curso vai de encontro ao contexto da comunidade musical do recôncavo, fortemente 
influenciada pela musicalidade das filarmônicas, bandas e orquestras. O curso também da possibilidade 
de instrumentalizar suas práticas profissionais e de formação e manutenção de grupos musicais. 

 

BREVE CURRÍCULO DO AUTOR 

É professor assistente de música na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, também atua 
como trombonista e pesquisador. Realizou Doutorado (2012) e Mestrado (2008) em Educação Musical 
pela Universidade Federal da Bahia. Cursou Licenciatura em Música pela Escola de Música e Belas Artes 
do Paraná (2004). Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Educação Musical, atuando 
principalmente nos seguintes temas: regência, educação musical, ensino coletivo, sopros e percussão e 
música instrumental. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Um projetor e sala de aula com cadeiras sem braço. 
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PRÉ-REQUISITOS 

Não há. 

VAGAS 

20. 

 


