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RESUMO

Terres, Vinícius.  Grupo de Acordeons do Conservatório de Música da UFPel:
uma experiência de adaptação ao ensino a distância.  2021. 46 p. Trabalho de
conclusão  de  curso  (Bacharelado  em  Música  Popular)  -  Centro  de  artes,
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2021. 

O  presente  trabalho  tem  como  objetivo  relatar  os  processos  de  ensino-
aprendizagem  através  das  aulas  de  acordeom  do  projeto de  extensão  do
Conservatório de Música da UFPel, nos contextos do ensino presencial e remoto. O
trabalho está dividido em três partes: a primeira contextualiza o projeto de extensão
em acordeom do Conservatório de Música da UFPel, seus principais objetivos, e
também sobre a criação do projeto grupo de acordeons. Na segunda parte é descrito
como foram abordadas as aulas de acordeom no formato presencial e a adaptação
ao  sistema  remoto,  em  que  são  compartilhadas  as  experiências  de  ambas  as
modalidades de ensino.  A terceira  parte  trata  sobre  a  escolha das músicas que
fazem parte do repertório do  grupo de acordeons do Conservatório de Música da
UFPel, detalhando sobre  o processo de ensino-aprendizagem.  O trabalho serviu
para descrever algumas adaptações no processo de ensino nas aulas do grupo de
acordeons, o  qual contribuiu para identificar vantagens e desvantagens  tanto por
meio do formato presencial quanto no sistema remoto. 

Palavras-chave: Conservatório  de  Música.  Ensino  de  acordeom.  Grupo  de
acordeons. 



ABSTRACT

Terres,  Vinícius.  Accordions  Group  from  the  UFPel  Music  Conservatory:  an
adaptation experience to distance learning. 2021. 46 p. Trabalho de conclusão de
curso (Bacharelado em Música Popular) - Centro de artes, Universidade Federal de
Pelotas, Pelotas, 2021. 

The  present  work  aims  to  report  the  teaching-learning  processes  through  the
accordion classes of the extension project of the Conservatory of Music at UFPel, in
the contexts of classroom and remote teaching. The work is divided into three parts:
the first  contextualizes the extension projetc  in  accordion at  the Conservatory de
Música at UFPel, its main objectives, and also about the creation of the accordion
group project. In the second part,  it is described how the accordion classes were
approached in the presential  format and the adaptation to  the remote system, in
which the experiences of both teaching modalities are shared. The third part deals
with the choice of songs that are part  of the repertoire of the accordion group at
UFPel's Conservatory of  Music,  detailing the teaching-learning process. The work
served to describe some adaptations in the teaching process in the accordion group
classes, which contributed to identify advantages and disadvantages both through
the face-to-face format and in the remote system.

Keywords: Music Conservatory. Accordion teaching. Accordions Group. 
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INTRODUÇÃO

Este  trabalho apresenta  um relato  dos processos de ensino-aprendizagem do

acordeom no projeto de extensão do Conservatório de Música da UFPel. Busca-se

problematizar  as  possibilidades  e  impossibilidades  enfrentadas  por  alunos  e

professor nos contextos do ensino presencial  e remoto.  Historicamente,  desde o

início  do  curso,  as  aulas  e  atividades  artísticas  do  grupo  de  acordeons  do

Conservatório  de  Música  da  UFPel  foram  ministradas  presencialmente.  Com  a

suspensão geral das atividades presenciais em 2020, em função da pandemia da

COVID –19,  a alternativa foi  manter  os encontros semanais utilizando o sistema

remoto. Nesse contexto, verificou-se que as aulas online se apresentaram como um

desafio pedagógico, tanto para o professor quanto para os alunos. Nesse sentido,

ambas as partes precisaram se adaptar ao novo ambiente virtual, visando assegurar

a prática do repertório, a dinâmica e o aproveitamento obtido nas aulas presenciais. 

Os  motivos  para  a  escolha  do  tema  do  presente  trabalho  vieram  da  minha

identificação com a prática e o ensino do acordeom. Este foi o instrumento que me

acompanhou durante todo percurso acadêmico no bacharelado em Música Popular.

A  partir  do  meu  trabalho  como  professor  extensionista,  nasceu  a  vontade  de

descrever  e  compartilhar  minha  experiência  na  constituição  dos  arranjos  e  do

repertório para o grupo de acordeons. No entanto, em virtude da suspensão das

aulas presenciais, tornou-se necessário adaptar o trabalho pedagógico e procurar

alternativas para seguir com as aulas e manter o grupo.

Na revisão de literatura foram consultados inicialmente autores que abordaram o

estudo do acordeom no Brasil: Persch (2006), Weiss (2015), Cordeiro (2016) e Irênio

(2017). Estes discorrem sobre a carência de materiais didáticos para o instrumento,

enfatizando que grande parte dos professores acabam desenvolvendo seu próprio

material.  Também foram utilizadas pesquisas que abordam o ensino de música a

distância.  Gohn  (2009),  Westermann  (2010),  Ribeiro  (2013)  e  Salvadori  (2014)

relatam suas experiências frente ao ambiente virtual, destacando as possibilidades e

impossibilidades  enfrentadas.  Com  o  intuito  de  investigar  sobre  a  história  do

acordeom  no  Conservatório  de  Música  da  UFPel,  foram  consultados  os  livros
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História  do  Conservatório  de  Música  de  Pelotas  (CALDAS,  1992)  e  História

Iconográfica  do  Conservatório  de  Música  da  UFPel  (NOGUEIRA et  al.,  2005).

Observou-se que os autores citados não mencionam sobre a prática docente do

acordeom no Conservatório de Música desde a sua fundação em 19181. 

A estrutura  do  trabalho  encontra-se  dividida  em  três  capítulos.  O  capítulo  1

contextualiza o projeto de extensão em acordeom do Conservatório de Música da

UFPel,  seus principais  objetivos,  e também sobre a criação do projeto grupo de

acordeons. No capítulo 2 é descrito como foram abordadas as aulas de acordeom

no formato presencial e a adaptação ao sistema remoto, em que são compartilhadas

as experiências de ambas as modalidades de ensino. Nesse capítulo também são

descritas  a  organização  de  eventos  como o  I  Acordeonando  e  o  I  Encontro  de

Acordeonistas do Conservatório de Música da UFPel.  O capítulo 3 trata sobre a

escolha  das  músicas  que  fazem parte  do  repertório  do  grupo  de  acordeons  do

Conservatório  de  Música  da  UFPel,  detalhando  sobre  o  processo  de  ensino-

aprendizagem. 

1 Segundo relatos da secretária do Conservatório de Música da UFPel, Eliane Brum Machado, o
então professor Alfonso Celso da Costa Jr, o qual exerceu a função de diretor do Conservatório no
período de 1993 a 1995, utilizava o acordeom em recitais e saraus no Conservatório. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Pedagogia do acordeom no Brasil 

                       

A chegada do acordeom ao Brasil  no  século  XIX  deu-se com a vinda dos

imigrantes  europeus,  principalmente  italianos  e  alemães.  O  instrumento  acabou

adaptando-se à música brasileira,  sendo característico em estilos musicais como

forró, vanera, choro, valsa, dentre outros. O ensino do acordeom no Brasil começou

em meados do século XX (PEREIRA, 2016:62).

Segundo o autor: 

[...] o ensino formal do acordeom desenvolveu-se com a predominância do
ensino essencialmente conservatorial, seguindo programa oficial de ensino
para  acordeom  do  Serviço  de  Educação  Musical  e  Artística  (SEMA2).
(PEREIRA, 2016, p. 65)

     

As pesquisas utilizadas para a construção deste trabalho traçam um panorama

sobre o ensino do acordeom no Brasil. Dentre os autores consultados estão Persch

(2006), Weiss (2015), Cordeiro (2016), Pereira (2016) e Irênio (2017).

Na pesquisa de Persch (2006), o autor dissertou sobre o ensino particular de

acordeom  para  alunos  iniciantes,  através  do  software de  edição  de  partituras

Encore. Como objetivo, buscou investigar sobre os efeitos do uso desse  software

como auxílio na educação musical. Quanto à metodologia, utilizou o estudo de caso,

através da observação participante e entrevista  semiestruturada,  através da qual

realizou a coleta dos dados. Segundo o autor, o uso da tecnologia contribui para um

novo processo de ensino aprendizagem, o que acarreta na autonomia do aluno, já

que o mesmo tem a possibilidade de contar com a nova ferramenta de ensino fora

do horário das aulas.

Weiss (2015), relatou sobre os caminhos formativos de quatro professores de

acordeom do estado do Rio grande do Sul.  Como objetivo buscou compreender

suas  experiências  formadoras.  Todos  os  participantes  da  pesquisa  frequentaram

2 A SEMA foi criada em 1932, inicialmente, chamada de superintendência de Educação Musical e 
Artística e, posteriormente, em 1939, mudou para Serviço de Educação Musical e Artística por Anísio 
Teixeira, sob a direção de Villa-Lobos, e era destinada a formação de professores de Música para 
atuarem em escolas, principalmente professores da disciplina escolar de Canto Orfeônico. 
(BELLOCHIO, 2000 apud PERREIRA 2016).



13

cursos superiores de música, porém nem todos chegaram a concluir essa formação.

Através dos relatos  dos entrevistados,  percebeu-se a forte  influência familiar  em

relação a escolha do instrumento, assim como fatores culturais. 

Cordeiro  (2016)  abordou  em  sua  pesquisa  os  processos  de  ensino  e

aprendizagem nas aulas de acordeom em grupo através do projeto OALA (Orquestra

de  Acordeon  de  Luiz  Alves).  O  projeto  contou  com  alunos  de  cinco  escolas

municipais e três estaduais, onde as aulas se deram por meio do ensino coletivo de

instrumentos  musicais.  Ainda segundo o autor,  as  aulas  de acordeom em grupo

oportunizaram um espaço de interação entre os alunos, onde os mesmos puderam

ter  contato  com  novos  instrumentos,  construir  novas  amizades,  e  assim

desenvolverem o trabalho em equipe.

Pereira  (2016)  explanou  sobre  o  estudo  de  trajetórias  musicais  de

acordeonistas da LICENCIATURA EM MÚSICA da UERGS. Também utilizou como

base o modelo de pesquisa qualitativa, baseada no método da História Oral junto à

pesquisa com narrativas. Para a realização da pesquisa, contou com a colaboração

de três alunos acordeonistas do curso de Graduação em Música - Licenciatura da

UERGS. Os objetivos específicos da pesquisa foram conhecer as vivências musicais

dos acordeonistas e entender os motivos que levaram os mesmos a ingressar no

curso de música. Segundo Pereira (2016): 

Considero que essa pesquisa demostra ser um caso que vem se repetindo
nos  últimos  anos  no  ensino  de  música:  Os  já  músicos  acordeonistas
procuram validar seus conhecimentos através dos Cursos de Licenciatura
em Música e ampliar suas formas de entender o potencial deste instrumento
no ensino de música.  Eles vêm para o ensino superior para continuar o
aprendizado  do  instrumento,  pelo  espaço  de  tocar  coletivamente,  mas
principalmente,  para  uma  certificação  e  para  compreender  melhor  o
processo de ensinar aprender. (PEREIRA, 2016, p. 108) 

Irênio (2017),  em sua pesquisa,  buscou compreender,  através de entrevista

com  a  professora  Neiva  Sittoni  Brasil,  como  eram  abordadas  as  práticas

pedagógicas do ensino do acordeom no IMBA3, no período de 1980 a 2000. Como

metodologia,  utilizou  a  pesquisa  qualitativa,  em  que,  por  meio  de  entrevista

semiestruturada, realizou a coleta dos dados. Como resultado, percebeu-se que a

metodologia de ensino utilizada no IMBA e também pela professora Neiva Sittoni

3 Instituto Municipal de Belas Artes, localizado na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. 
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Brasil,  era  semelhante  à  metodologias  empregadas  por  outros  conservatórios

brasileiros,  onde  os  objetivos  eram  muito  voltados  para  o  ensino  técnico  do

instrumento.

Em comum, essas pesquisas apontam sobre o ensino de acordeom no Brasil,

sendo que cada professor  precisa se reinventar  devido à escassez de materiais

voltados para o ensino do instrumento. Irênio (2017) reforça: 

[...] A necessidade de os professores reverem suas práticas de ensino de
acordo  com  as  necessidades  e  objetivos  para  cada  aluno.  Portanto,
podemos  observar  a  carência  de  livros  didáticos  atualizados  para  o
acordeom, com necessidade de adequar-se aos interesses e necessidades
dos alunos. Em comum, os estudos apontam a necessidade de ampliar as
pesquisas  sobre  o  instrumento,  rever  métodos  mais  adequados  a  (sic)
realidade,  professores  mais  atuantes  e  universidades  que  visem  essa
formação voltada ao ensino do acordeom. (IRÊNIO, 2017, p. 22-23). 

Sobre o ensino de música a distância

    

Tendo em vista o avanço tecnológico, o ensino de música a distância teve o

seu  espaço  ampliado,  tornando-se  uma  ferramenta  alternativa  no  processo  de

ensino-aprendizagem. A escolha do tema a ser abordado nessa pesquisa vai  ao

encontro  das  pesquisas  de  Gohn  (2009),  Westermann  (2010),  Ribeiro  (2013)  e

Salvadori (2014). Estes buscam contextualizar o avanço do ensino musical por meio

do ambiente virtual, relatando suas experiências frente a tal modalidade de ensino,

problematizando as possibilidades e impossibilidades que a mesma vem a oferecer.

Uma das questões em relação ao ensino por meio virtual está relacionada à

distância que se dá entre professor e aluno, o que faz com que este passe a maior

parte do tempo estudando sozinho, sem ter uma orientação presencial. Emprega-se

para isso os termos “aprendizagem autodirigida, aprendizagem centrada no aluno,

aprendizagem independente e aprendizagem autônoma”. GOHN (2009:27). Já nas

primeiras aulas de acordeom foram constatadas dificuldades na organização dos

estudos  a  distância  pelos  alunos,  “A  partir  desta  perspectiva,  consideramos  o

conceito de autonomia do aluno um dos fatores que contribuem para este tipo de

processo de ensino e aprendizagem”. WESTERMANN (2010:153). Nesse sentido, a

atual pesquisa pretende investigar tais processos em meio ao ensino de música a

distância. 
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Uma das grandes possibilidades que o ambiente virtual nos proporciona é sem

dúvidas, contar com “o ensino a distância de modo síncrono e com interação total

entre  aluno  e  professor”.  SALVADORI  (2014:4).  Ainda  assim,  observa  que  é

importante ressaltar o cuidado em relação a metodologia a ser aplicada, já que em

relação a uma aula presencial, na qual o professor tem o recurso de demonstrar

para o aluno determinada posição ao instrumento” SALVADORI (2014:2).

Conforme RIBEIRO:

Os  programas  com  instrução  síncrona  foram  pouco  explorados  até  a
metade  da  década  de  2000.  Isso  se  deve,  em parte,  à  tecnologia  não
acessível, sobretudo à internet de alta velocidade. No entanto, a conjuntura
atual tem se modificado rapidamente e, cada vez mais, a aprendizagem por
videoconferência tem se tornado uma realidade. (RIBEIRO, 2013, p.37)

No começo das aulas de acordeom do Conservatório de Música da UFPel,

observou-se  que  ocorreu  um rápido  processo  de  adaptação  dos  alunos  à  nova

metodologia.  Em parte, talvez, pelo fato de estarem prestando mais atenção nas

aulas. Conforme SALVADORI (2014:2), “não tendo tantas distrações como em uma

aula presencial”. Outra questão observada em relação as aulas  online, trata-se da

importância de contar com uma boa conexão de  internet e bons equipamentos, o

que acaba contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem.    

Segundo SALVADORI:

Os alunos dessa modalidade em comparação com alunos da modalidade
presencial tinham menos distrações e passavam mais tempo concentrados
e tocando o seu instrumento, ou seja, os pesquisadores comprovaram um
maior aproveitamento do tempo de aula quando virtual. (SALVADORI, 2014,
p. 13). 
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1. O curso de acordeom do Conservatório de Música da UFPel

 O curso de acordeom do Conservatório de Música da UFPel teve o seu início

no  ano  de  2015,  como  projeto  de  extensão4.  Tendo  sido  idealizado  e  sendo

coordenado pelo professor e pianista Marcelo Cazarré. Nesse sentido, o curso de

acordeom faz parte do projeto “OFICINA DE PIANO, TECLADO E ACORDEOM”,

cadastrado  no  sistema Cobalto  da  UFPel  (ver  anexo  A).  No  quadro  abaixo  são

destacados os objetivos gerais do projeto:

Objetivos gerais.  Utilizar metodologias oriundas de
países da Europa e norte 
América, visando preencher 
lacunas de métodos brasileiros.

 Realizar recitais que se chamam 
Festivais de Piano, Teclado e 
Acordeom, já na sua XI edição, 
onde grande parte dos alunos se 
apresentam a comunidade 
pelotense.

 Atender pessoas com carência 
financeira, distribuindo bolsas 
totais ou parciais aos alunos 
carentes.

            Quadro 1: Objetivos do projeto Oficina de Piano, Teclado e Acordeom. 

Pelo convite do coordenador do curso, professor Marcelo Cazarré, o autor

deste trabalho ingressou como professor extensionista na classe de acordeom. A

partir  deste  trabalho,  as  atividades  extensionistas  contribuíram para  promover  a

divulgação do ensino do instrumento na região, através de apresentações, oficinas e

festivais.  No ano de 2019 foi  realizado o Primeiro Encontro de Acordeonistas do

Conservatório, evento que teve a presença de dois renomados instrumentistas da

região e que contou com participantes de diferentes municípios do Estado. Depois

do curso de acordeom já estar em andamento, surgiu o desejo de criar um grupo de

acordeons, o qual pudesse contribuir diretamente com a formação dos alunos.

4O Conservatório de música da UFPel é responsável por oferecer a comunidade diversos cursos de 
extensão em música. São eles: canto, piano, violão, guitarra elétrica, flauta transversal, trompete, 
saxofone, violino, teoria e percepção musical e acordeom. 
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Os estudantes do curso tinham um tempo em suas aulas individuais que era

destinado ao estudo do repertório que compunha o projeto. Logo, depois de serem

avaliados,  automaticamente  vinham  a  integrar  o  grupo.  O  ensino  coletivo  de

instrumentos,  sem dúvidas,  é  uma importante ferramenta de inclusão através da

qual os alunos aprendem sobre o trabalho em equipe, e como escutar os colegas e

a como desenvolver mais a capacidade de manter a concentração. 

Segundo CORDEIRO:

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. (CORDEIRO,
2016, p.21)

           
Figura 1 – Fotografia de um dos ensaios do grupo de acordeons.   
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1.1 A criação do Grupo de Acordeons 

              

No ano de 2016, por iniciativa do autor deste trabalho, foi posta em prática a

ideia de criação do projeto  Grupo de Acordeons do Conservatório de Música da

UFPel. Inspirado no trabalho desenvolvido na Fundarte, da cidade de Montenegro5,

e pelo grupo de acordeonistas do Quinteto Persch6. Os quais anualmente realizam o

encontro  de  acordeonistas,  contando  com  a  participação  de  renomados

instrumentistas  do  país.  O  objetivo  era  proporcionar  aos  alunos  do  curso  de

acordeom  uma  experiência  de  prática  musical  em  conjunto.  Inicialmente,  o

planejamento era que o grupo realizasse apresentações apenas nos recitais de final

de semestre do curso, mas logo começaram a surgir convites para apresentações

na cidade e arredores.

A princípio o grupo de acordeonistas era formado apenas pelos próprios alunos

do  curso  de  acordeom  do  Conservatório.  No  entanto,  logo  estendeu-se  para

membros  da  comunidade  que  através  de  uma  entrevista  e  teste  de  aptidão,

poderiam vir a integrar o grupo. 

Nos  anos  seguintes  foi  aumentando  a  procura  por  interessados  em fazer

parte  do  projeto.  O  único  requisito  para  o  aluno  poder  participar  seria  ter

disponibilidade  de  horário  para  os  ensaios  e  possuir  o  instrumento.  Em  2019,

através do apoio da (ASSAMCOM) Associação amigos do Conservatório de Música,

tornou-se possível adquirir um instrumento para o curso, o que acabou facilitando a

entrada de novos estudantes. 

 Até o mês de março de 2020, as aulas aconteciam presencialmente, tendo

ensaios uma vez por semana, com duração de uma hora. Nesse sentido, conforme

observa CORDEIRO (2016:57), os ensaios “promoveram um compartilhamento de

experiências  entre  os  alunos  que  estudavam  em  horários  diferentes  e  escolas

diferentes, e que muitas vezes se quer (sic) se conheciam.” Mas, tendo em vista a

suspensão das aulas presenciais de forma súbita, foi necessária a adaptação ao

novo contexto. Mantendo os encontros no sistema de ensino remoto. Foi através de

videoconferências, bem como do uso de vídeos e áudios didáticos que as atividades

puderam ter continuidade. 

5 Fundação Municipal de Artes da cidade de Montenegro- RS. 

6 O quinteto Persch é um grupo de acordeonistas do estado do Rio Grande do Sul, responsável por 
difundir o acordeom através da música de câmara.



19

                 
                  Figura 2 - Fotografia da primeira apresentação do grupo no ano de 2016.

2. Sistemas de ensino presencial e remoto            

2.1 Aulas de acordeom no sistema presencial 

Desde o início do projeto, até março de 2019, as aulas no Conservatório de

Música da UFPel aconteciam unicamente no formato presencial, com carga horária

de sessenta minutos semanais. Durante as aulas eram trabalhados tópicos como:

repertório,  técnica,  leitura  ao  instrumento,  e  organização  dos  estudos.  Sobre  os

materiais  didáticos  eram  utilizados  os  métodos  Anzaghi,  Bèrben e  Mário

Mascarenhas. 

Leitura ao instrumento 10 minutos 
Escalas e arpejos 10 minutos
Acordes e suas inversões 10 minutos   
Estudo do repertório 30 minutos

        

Quadro 2: Cronograma de estudo dos alunos7.

7 Não se trata de um cronograma fechado, e sim uma forma de organizar os estudos. Assim, 
conforme cada aluno fosse avançando, novos conteúdos eram acrescentados.
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Acerca dos métodos utilizados para o ensino do acordeom, IRÊNIO (2017:39)

descreve que “além destes métodos serem utilizados como apoio didático para o

professor,  mostrava também um repertório  com uma visão maior  ao erudito.”  Ao

mesmo tempo, devido à falta de materiais relacionados ao instrumento, cabe ao

professor desenvolver e arranjos e transcrições. De acordo com WEISS, “Mesmo

com  a  escassez  de  material  teórico  e  acadêmico,  vários  acordeonistas  estão

produzindo músicas e elaborando materiais didáticos próprios.” WEISS (2015:23).

Sendo assim, os alunos tinham um programa a seguir, conforme o seu nível, tinham

determinados objetivos a cumprir em cada semestre. Segundo IRÊNIO (2017:42), “a

utilização de métodos de ensino, a metodologia em sala de aula e as avaliações

semelhantes  aos  demais  conservatórios  brasileiros,  com o  foco  nas  habilidades

técnicas e no repertório.”

No  sistema  presencial,  os  alunos  do  curso  de  acordeom  participavam  de

audições  no  final  de  cada  semestre  do  projeto  de  extensão,  momento  em que

dividiam a apresentação ao lado dos alunos da classe de piano. Com o intuito de

proporcionar  aos  alunos  um  espaço  específico  destinado  às  apresentações  do

instrumento, em que os mesmos poderiam mostrar o trabalho desenvolvido ao longo

do semestre, foi criado o projeto Acordeonando8, o qual teve sua primeira edição no

ano de 2019. 

8 O projeto Acordeonando, se trata de um evento criado com o objetivo de divulgar o acordeom e seu 
repertório, no qual participam alunos do curso de acordeom do Conservatório de Música da UFPel e 
convidados. 
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 Figura 3 – Cartaz do evento Acordeonando realizado no dia 11 de setembro de 2019.

Foi proporcionado, assim, aos alunos do curso, um ambiente onde poderiam

compartilhar  experiências,  além  de  tocar  em  conjunto.  Segundo  CORDEIRO

(2016:45), “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”.  Essa  prática  contribui  diretamente  para  que  os  alunos  adquirissem

experiência  e  segurança  em suas  apresentações.  Por  exemplo,  ocorreu  de  um

determinado aluno não  sentir  confiança  para  juntar  as  duas mãos em uma das

músicas do repertório. No entanto, o mesmo pode participar da apresentação, tendo

em  vista  a  possibilidade  de  rearranjar  as  músicas  conforme  as  habilidades

desenvolvidas até o momento pelos estudantes. 
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Figura 4 – Fragmento do arranjo da música Saudades de Matão para duo de acordeons.

Conforme o exemplo do arranjo da valsa Saudades de Matão,  o  estudante

trabalhava na sua parte apenas a melodia da música, não utilizando os baixos9, o

que fez com que ele  sentisse confiança para executar  a mesma. Quanto a isso

segundo CORDEIRO (2016:61):   

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  especificas  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 especifico, 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
(CORDEIRO, 2016, p. 61)

Visando contemplar  ainda mais a  formação dos alunos,  no ano de 2019 o

Conservatório  de  Música  da  UFPel  realizou  o  seu  Primeiro  Encontro  de

Acordeonistas.  Foram  dois  dias  de  muito  aprendizado,  onde  ocorreram  Master

Class, concertos e apresentações dos alunos participantes. Os músicos convidados

para essa primeira edição foram os acordeonistas Daniel Castilhos e Luciano Maia.

Ambos  trabalharam  questões  como  postura,  interpretação  com  o  instrumento,

organização dos estudos, harmonia e improvisação. A realização do evento resultou

9 Os baixos do acordeom são anotados na clave de Fá, da terceira linha para baixo são escritas as
notas fundamentais, e da terceira linha para cima são escritos os acordes, os quais são identificados
com os seguintes sinais: M acorde maior, m acorde menor, 7 acorde de sétima dominante e d acorde
de sétima diminuta. 
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em motivação para os alunos seguirem seus estudos.  Sendo que,  grande parte

deles tiveram a oportunidade de participar de um Master Class pela primeira vez. 

                

Figura 5 – Fotografia do encerramento do I Acordeonando, realizado no dia 11 de setembro de 2019.

     

           

Figura 6 – Fotografia do Master Class realizado no dia 24 de setembro de 2019, no I Encontro de

Acordeonistas do Conservatório de Música da UFPel.
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2.2 Aulas de acordeom no sistema remoto

A partir  de  março  de  2020  ocorreu  a  suspensão  das  aulas  presenciais  na

UFPel em função da pandemia da COVID-19. Em comum acordo com os alunos,

optou-se em continuar com as aulas de acordeom na extensão através do ensino

remoto. Nesse sistema, criou-se a possibilidade de encontros síncronos, permitindo

a troca de experiências em tempo real, tornando-se uma ferramenta essencial de

ensino aprendizagem. Quanto a isso segundo Persch (2006):

Acredito que o processo de educação, em qualquer área, possa lançar mão
de todo tipo de recurso que facilite a aquisição do conhecimento. Cabe ao
educador  identificar,  com  a  mente  aberta  e  sem  preconceitos,  a  cada
momento, qual tipo de material pedagógico é o mais indicado para ajudar a
atingir a um determinado objetivo. (PERSCH, 2006, p. 16). 

         
 Antes do reinício das aulas pelo sistema remoto, foi discutido o modelo de

plataforma pela qual ocorreriam os encontros e a postagem de atividades. Foram

testadas algumas plataformas, a fim de definir a qual delas os alunos se adaptassem

melhor. Os programas escolhidos foram Zoom,  Google Meet e também através de

vídeo chamada no aplicativo WhatsApp. Através do Zoom, foi possível obter ótimos

resultados, dentre os benefícios que a plataforma oferece, está a possibilidade de

poder gravar as aulas, para que os alunos tivessem como rever a aula a fim de tirar

dúvidas. O problema é o fato de ter que baixar e instalar o aplicativo. Em alguns

casos por exemplo, devido ao pouco espaço de memória no celular e computador,

gerou instabilidade nas aulas. Outra opção seria por vídeo chamada pelo WhatsApp,

à qual alunos e professor não se adaptaram, devido a alguns travamentos, durante

as aulas.

 Por último, tendo consenso entre as partes, ficou definido que os encontros

seriam via Google Meet, o qual se mostrou muito estável e sem a necessidade de

instalação  de  algum aplicativo.  O  ponto  negativo  foi  a  falta  da  possibilidade  de

gravar a aula, o que foi resolvido com envios de gravações dos exercícios propostos,
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realizadas pelo professor. Uma das vantagens percebidas com as aulas a distância,

foi  a  praticidade  quanto  a  questão  de  horários.  Segundo  SALVADORI  (2014:11)

“Partindo-se  do  princípio  que  a  atividade  educativa  realizada  nessas  condições

oferece o benefício da flexibilidade de horário”, onde por algumas vezes devido a

algum imprevisto, foi possível remarcar a aula para o mesmo dia. 

Como requisitos para uma melhor qualidade nas aulas foi necessário investir

em alguns equipamentos, tais como webcam, microfone e interface de áudio. Como

observa SALVADORI (2014:7), “O computador deve possuir condições mínimas de

memória  RAM e de velocidade de processamento de dados, bem como portas do

tipo  USB para conexão da  webcam, placa de som com interface  midi e caixas de

som.” Em alguns casos os alunos só podiam realizar as aulas através do celular,

onde  mesmo com aparelhos modernos que  em grande parte  possuem câmeras

superiores a muitos  notebooks intermediários por exemplo, não permitiu um bom

aproveitamento das aulas.

 Devido a travamentos e o tamanho inferior da tela do dispositivo, comparado a

de um computador. Alguns alunos optaram por adquirir novos aparelhos com maior

capacidade de memória, o que resultou em uma pequena melhora na captação de

áudio e imagem. Outro problema enfrentado foi em relação à conexão de internet,

onde  por  vezes  geravam  instabilidade,  interferindo  no  andamento  das  aulas.

Segundo SALVADORI (2014:7)  “A internet  deve ser  equipada com o sistema de

banda  larga  para  que  a  transmissão  e  recepção  de  som  e  imagem  sejam

satisfatórios.” 

Sobre a organização das aulas, manteve-se o procedimento utilizado nas aulas

presenciais, sendo a primeira parte voltada para questões teóricas como escalas,

leitura,  e  técnica  do  instrumento.  Na  segunda  parte  foi  enfatizado  o  estudo  do

repertório estipulado. Como maneira de auxiliar os alunos, antes de cada aula, era

disponibilizado através do aplicativo  WhatsApp, vídeos e exercícios das músicas a

serem trabalhadas. Conforme relata CORDEIRO (2016:43), “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.”

Conforme  o  exemplo  abaixo,  cabe  salientar  que  um  dos  alunos  mostrava

bastante dificuldade em realizar o acompanhamento do ritmo da vanera. Através da

transcrição com marcações, sugestões de dedilhado e contando com a gravação do
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exercício,  o  mesmo  veio  a  conseguir  realizar  a  tarefa  com  compreensão  e

desempenho. 

      

        
    Figura 7 – exemplo de uma das formas de acompanhamento do ritmo da vanera10.

3. A abordagem do repertório nas aulas de acordeom 

3.1 Características do repertório

No  primeiro  momento  do  projeto,  a  ideia  foi  trabalhar  um  repertório  com

músicas  às  quais  os  alunos  estivessem  habituados,  como  temas  populares

conhecidos  e  que  fossem  compatíveis  com  a  técnica  dos  mesmos.  Conforme

CORDEIRO (2016:43),  “O repertório  nessa primeira fase dos estudos buscou se

construir  a  partir  de  músicas  que  tivessem  relação  com  o  conteúdo  técnico

inicialmente estudado.”  visando sempre respeitar a opinião e os gostos musicais

dos alunos,  partindo do princípio  do qual  fosse um repertório prazeroso para os

integrantes. Seguindo a ideia de repertório mediado, Vieira define como: 

As preferências musicais dos alunos parecem estar condicionadas a fatores
estritamente  ligados  ao  meio  social  em  que  vivem,  à  geração  a  qual
pertencem e às questões de gênero. Os professores, por sua vez, possuem
graus distintos de interferência nas escolhas do que deve ser trabalhado em
aula. Estas interferências são condicionadas à visão que cada um desses
professores  tem  sobre  a  atividade  que  desenvolvem;  suas  inclinações
ideológicas; seus preconceitos; enfim, suas visões de mundo. Portanto, o
repertório desenvolvido em aula é fruto de negociações entre os professores

10 A vanera é um estilo musical predominante na música gaúcha. Sua origem descende da  habanera,
ritmo cubano. Como instrumentos típicos da vanera temos acordeom, guitarra, baixo e bateria. Com o
tempo surgiram variantes  do gênero,  como por  exemplo  a  vaneirinha  e  o  vanerão,  os  quais  se
diferenciam na questão do andamento. 
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e  seus  alunos,  mediadas  pelos  fatores  expostos  acima,  entre  outros.
(VIEIRA, 2009, p. 100). 

Dentre as músicas escolhidas estavam: “Asa Branca11“,”Canto Alegretense12“,

”Mercedita13“,  e  ”Xote  Laranjeira14“.  Nas  aulas  individuais  de  cada  aluno  eram

trabalhadas as partes específicas que cada um viria a desempenhar no grupo. Para

CORDEIRO  (2016:43),  “foi  também  observada  uma  melodia  que  despertasse

interesse  dos  alunos,  procurando  abordar  músicas  que  eles  conhecessem,  para

assim haver  maior motivação nos estudos.”  Na música  Mercedita também foram

trabalhadas questões de improvisação e experimentação. Em partes específicas da

música, por exemplo, foram utilizados o fole e a tampa do acordeom para criar sons

percussivos,  na  qual  cada  aluno  pode  conhecer  novas  possibilidades  com  o

instrumento e exercitar sua criatividade. Segundo CORDEIRO (2016:47) ” 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.”

11 Disponível em: < https://youtu.be/nQm4uJn0090>. Acesso em 17 de maio de 2021.

12 Disponível em:< https://youtu.be/S0IsJO61Tns>. Acesso em 17 de maio de 2021.  

13 Disponível em:< https://youtu.be/S0W7H629YK4>. Acesso em 17 de maio de 2021. 

14 Disponível em:< https://youtu.be/Z5dkKw3bHbw>. Acesso em 17 de maio de 2021. 

https://youtu.be/Z5dkKw3bHbw
https://youtu.be/S0W7H629YK4
https://youtu.be/S0IsJO61Tns
https://youtu.be/nQm4uJn0090
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             Figura 8 – Fragmento do arranjo da música Canto Alegretense para grupo de acordeons. 

No segundo momento do projeto,  resolveu-se aos poucos ir  acrescentando

obras  musicais  de  diferentes  estilos,  proporcionando  para  muitos  um  primeiro

contato com esse tipo de repertório. Dentre as músicas sugeridas pelo professor

foram: Pavane15,  Hallelujah16,  Danças ocultas II17,  La valse d´Amelie18, e também a

música tema de abertura da série  Game of Thrones19. A ideia foi mesclar músicas

que os alunos já tivessem em seu repertório individual, ou que fossem melodias que

estivessem  presentes  para  os  mesmos.  Assim,  foram  escolhidas  as  músicas

”Hallelujah“, e o tema da série “Game of Thrones”. 

O restante do repertório foi escolhido por parte do professor, tendo o consenso

dos alunos. Na visão de Vieira, deve-se seguir ”Partindo para uma negociação em

que procura equilibrar as aulas com outros tipos de música.” VIEIRA (2009:103). No

começo,  notou-se  maior  dificuldade  relacionada  ao  estudo  do  novo  repertório

proposto,  o  qual,  aos  poucos,  os  alunos  foram  conhecendo  e  tomando  gosto.

Seguindo a orientação de Vieira, ”Há, por parte desse professor, uma preocupação

em  aproximar  esses  outros  repertórios  do  universo  musical  dos  seus  alunos.”

VIEIRA (2009:102) Ainda segundo o autor: 

Alguns dos professores entrevistados creem que faz parte do seu trabalho
mediar  a  escolha  do  que  deve  ser  tocado  em  aula,  não  deixando,
entretanto, de considerar que os gostos e as preferências dos seus alunos
devem  ser  respeitados.  Desenvolvem-se  aí  interessantes  processos  de
negociação entre ambas as partes. (VIEIRA, 2009, p.102).  

15 Disponível em: < https://youtu.be/mpgyTl8yqbw>. Acesso em 17 de maio de 2021. 

16 Disponível em:< https://youtu.be/ttEMYvpoR-k> . Acesso em 17 de maio de 2021. 

17 Disponível em< https://youtu.be/iR1QyVOm1Rc>. Acesso em 17 de maio de 2021. 

18 Disponível em< https://youtu.be/Sm0ggPnp35U>. Acesso em 17 demaio de 2021. 

19 Disponível em:< https://youtu.be/8wYhc8xpBkc>. Acesso em 17 de maio de 2021. 

https://youtu.be/8wYhc8xpBkc
https://youtu.be/Sm0ggPnp35U
https://youtu.be/iR1QyVOm1Rc
https://youtu.be/ttEMYvpoR-k
https://youtu.be/mpgyTl8yqbw
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                          Figura 9 – Fragmento do arranjo da música Pavane para grupo de acordeons.

3.2 Dinâmica dos ensaios 

Antes  de  integrarem  o  Grupo  de  Acordeons,  os  alunos  já  vinham  sendo

orientados em suas aulas semanais individuais. Nesse momento eram trabalhadas

as melodias das músicas que viriam a fazer parte do repertório do grupo. Buscava-

se por exemplo, mostrar o estilo de fraseado de cada gênero musical trabalhado

pelo grupo. “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 mãos, (conforme o caso), entre outros.” CORDEIRO (2016:46). Já nos

ensaios os alunos organizavam-se em formato de meia lua, os quais eram divididos

por naipes. Essa divisão se dava pelo nível técnico de cada aluno, sempre visando

que o  mesmo sentisse confiança na execução da sua parte.  O professor  ficava

localizado no mapa no acordeom um, da esquerda para a direita, onde contava com

melhor  visão  para  conduzir  e  orientar  os  alunos  nos  ensaios.  Ainda  segundo

CORDEIRO (2016:57) “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  que  os  alunos  pudessem  obter  uma  melhor  performance  em  suas

apresentações, também foram abordadas questões de postura no palco, em que era
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escolhida uma das músicas que compunham o repertório e que já estivesse mais

familiarizada,  na  qual  os  alunos  pudessem  prestar  atenção  nos  movimentos

realizados  e  a  forma  com  que  transmitiam  a  peça  para  o  público.  Assim,

determinada  parte  do  ensaio  era  gravada  e  revista  junto  aos  alunos,  a  fim  de

analisar e corrigir alguma situação. Através dessa atividade foi observado que os

alunos  começaram  a  prestar  mais  atenção  em  sua  postura,  adquirindo  melhor

presença de palco. 

[...] 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, percepção auditiva, regência, comunicação visual, prática de
conjunto,  ampliação  de  repertório  e  conhecimento  de  outros  gêneros
musicais. (CORDEIRO, 2016, p. 21) 

                                                 Figura 10 – Mapa de palco.

Outra ferramenta utilizada para auxiliar os alunos foi  o  software  de notação

musical  Musescore20,  utilizado  para  a  construção  dos  arranjos.  Dessa  forma  o

professor extraia e enviava para os componentes além das partituras, também o

áudio em formato mp3, tanto da grade geral do arranjo quanto das partes individuais

de cada um. O qual foi de suma importância, pois assim os alunos puderam estudar

20 O Musescore é um software de notação musical gratuito, o qual foi utilizado para a elaboração dos
arranjos do grupo de acordeons. 
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com as gravações, o que colaborou diretamente para a melhora da parte rítmica e

da leitura.

Na parte do ritmo, sempre que era proposto o estudo de uma música nova, as

mesmas  eram  trabalhadas  com  o  auxílio  do  metrônomo,  em  andamento  lento.

Assim, conforme a evolução dos alunos, gradativamente era aumentado andamento.

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-
as um pulso em andamento lento. Depois o grupo tinha que tocar as notas
correspondentes da melodia ao tempo de cada pulso. (CORDEIRO, 2016, p.
45) 

O primeiro arranjo feito para o grupo de acordeons foi da música Asa Branca, (ver

anexo B). Para esse arranjo foi pensado em uma estrutura simples, já que se tratava

de um primeiro contato dos alunos tocando em grupo. O arranjo foi dividido em três

naipes, acordeom 1, acordeom 2, e acordeom 3. O acordeom 1, ficou com a melodia

principal da música, o qual era executado pelo professor e pelos alunos que tinham

maior dificuldade com relação a leitura. Para o acordeom 2 foram criadas frases de

contracantos, onde em certos momentos também faziam a segunda voz. Os alunos

designados para esse naipe foram aqueles que estavam mais familiarizados com a

leitura.  Já  o  acordeom 3  ficou  responsável  pelo  acompanhamento  harmônico  e

rítmico da música onde em determinadas partes também executavam a melodia.

Assim  os  alunos  escolhidos  foram  aqueles  que  já  tocavam  a  música  com  o

acompanhamento dos baixos, e os quais já possuíam maior domínio sobre o campo

harmônico. A avaliação quanto ao processo de ensino e aprendizagem dos alunos

foi feita através da realização dos exercícios propostos, participação dos ensaios, e

comprometimento com o grupo. Desde o início  do projeto,  os alunos mostraram

bastante empenho e dedicação com os ensaios,  servindo de motivação para os

novos estudantes que desejavam integrar o grupo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através  desse  trabalho  foi  possível  descrever  e  sistematizar  o  contexto  de

surgimento das aulas de acordeom através do projeto de extensão do Conservatório

de  Música  da  UFPel.  Evidenciou-se  que  a  metodologia  adotada  para  as  aulas

remotas foi semelhante à utilizada nas aulas presenciais. Contando com algumas

adaptações, como por exemplo, a abordagem do repertório e a dinâmica realizada

nas  aulas.  Devido  ao  fato  dos  integrantes  não  poderem tocar  todos  ao  mesmo

tempo, a alternativa foi que cada aluno, por ordem definida, executasse a sua parte

do repertório para os demais colegas. 

No decorrer das aulas foi  possível observar que, tanto o sistema presencial

quanto o sistema remoto apresentaram vantagens e desvantagens. Com as aulas no

formato presencial, o professor tem a possibilidade do contato direto com o aluno, a

fim de realizar correções de postura e sonoridade.  No sistema remoto, uma das

vantagens observadas foi em relação a praticidade do horário dos encontros. Em

alguns  casos,  aluno  e  professor  tiveram  imprevistos  e,  ainda  assim,  puderam

remarcar a aula para o mesmo dia. Geralmente, em uma aula presencial, a mesma

viria a ser marcada para outro dia da semana. Outro ponto importante observado

nas aulas  foi  que,  para  que as  mesmas transcorrerem de forma satisfatória,  foi

preciso que ambas as partes possuíssem uma boa internet e equipamentos como

computador, microfone e webcam. 

De forma geral,  através da experiência  adquirida  com o  trabalho  frente  ao

grupo de acordeons, também foi  possível concluir o quanto o estudo coletivo fez

diferença na aprendizagem dos alunos. Estes aprenderam valores como trabalho em

equipe, amizade e força de vontade, visto que muitos alunos antes de integrarem o

grupo tinham muita insegurança em suas apresentações individuais.  No entanto,

depois de já estarem fazendo parte do projeto, mostraram-se mais confiantes em

suas performances. 

A partir  desse trabalho,  acredito  ter  alcançado o objetivo de compartilhar  a

experiência  vivenciada  frente  as  aulas  de  acordeom  em  grupo,  bem  como  a
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adaptação  do  sistema  presencial  ao  remoto.  Pela  ampla  gama  de  discussões

levantadas,  pretende-se  futuramente  dar  sequência  sobre  o  tema  grupo  de

acordeons.  Assim,  espera-se  que  outros  autores  também  possam  trazer  novas

reflexões sobre as aulas de acordeom em grupo, o repertório e suas demandas.
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Disponível em: 
< https://drive.google.com/file/d/18_sAcGf79bvT1eWrdTPXwGWZNF9d78Bz/view?
usp=sharing> Acesso em 16/06/2021. 

Trecho da gravação de um dos ensaios através do sistema remoto. 

Disponível em:
< https://youtu.be/CZAIaEufTXo>  Acesso em 08/07/2021. 

https://youtu.be/CZAIaEufTXo
https://drive.google.com/file/d/18_sAcGf79bvT1eWrdTPXwGWZNF9d78Bz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18_sAcGf79bvT1eWrdTPXwGWZNF9d78Bz/view?usp=sharing


36

ANEXOS

ANEXO A: Projeto OFICINA DE PIANO, TECLADO E ACORDEOM.
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Anexo B: Arranjo da música Asa Branca.
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Anexo C: Programa da primeira apresentação do grupo de acordeons da UFPel.
Realizada no XIII Festival de piano, teclado e acordeom.
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Anexo D: Ensaio do grupo de acordeons.
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Anexo E: Registro do mastercalss realizado no dia 24 de outubro de 2019, com o
acordeonista Luciano Maia. No I Encontro de Acordeonistas do Conservatório de

Música da UFPel.
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Anexo F: Registro do mastercalss realizado no dia 25 de outubro de 2019, com o
acordeonista Daniel Castilhos no I Encontro de Acordeonistas do Conservatório de

Música da UFPel.
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