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RESUMO

 Os processos tecnológicos bem fundamentados e pautados em uma sólida 
abordagem pedagógica podem se tornar uma ferramenta interessante para estimular 
novas gerações ao encontro com conteúdos artístico-musicais e ao descobrimento 
do mundo da criação artística. O presente trabalho discute questões pertinentes à 
iniciação musical voltada ao ensino de solfejo, percepção e principalmente de práticas 
instrumentais percussivas, como propostas de atividades empregadas em um curso de 
extensão para crianças de 08 a 14 anos. Dentre inúmeras propostas do curso, houve uma 
dinâmica associada ao jogo de vídeo game Monument valley que é baseado nas obras 
de Maurits Cornelis Escher. O presente artigo descreve as atividades desenvolvidas e 
certos aspectos da metodologia empregada para o acompanhamento do jogo em tempo 
real, compondo-se sua trilha sonora e estimulando-se a criação coletiva através de 
improvisação direcionada e sensibilização da percepção musical e do gesto instrumental. 
Houve, para isso, clara associação de tecnologias variadas e de processos criativos 
dialogando com outras áreas artísticas através da obra de Escher e da vídeo game arte 
dos jogos Monument valley I e Monument valley II.

Palavras chave: Musicalização, Percussão, Novas Tecnologias, Artes Integradas

RESUMEN

 Los procesos tecnológicos bien fundamentados y basados en un sólido enfoque 
pedagógico pueden convertirse en una interesante herramienta para estimular a 
las nuevas generaciones a conocer los contenidos artístico-musicales y a descubrir el 
mundo de la creación artística. El presente trabajo presenta una discusión pertinente a 
la iniciación musical dirigidas a la enseñanza del solfeo, la percepción y principalmente 
las prácticas instrumentales percusivas, como propuesta de actividades empleadas en 
un curso para niños de 08 a 14 años. Entre distintas propuestas del curso, hubo una 
dinámica asociada al videojuego Monument valley que se basa en los trabajos de 
Maurits Cornelis Escher. En este artículo se describen las actividades desarrolladas y 
algunos aspectos de la metodología empleada para estimular un diálogo entre juego 
y la composición de su banda sonora en tiempo real, estimulando la creación colectiva 
mediante la improvisación dirigida y la conciencia en la percepción musical y el gesto 
instrumental. Para esto, hubo una clara asociación de diversas tecnologías y procesos 
creativos dialogando con otras áreas artísticas a través de la obra de Escher y el arte de 
los videojuegos Monument valley I y Monument valley II.

Palabras clave: Educación Musical, Percusión, Nuevas Tecnologías, Artes Integradas
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ABSTRACT

 The technological process well grounded and based on a solid pedagogical 
approach can be an interesting tool to stimulate new generations to meet artistic 
contents and to discover part of the world of artistic creation. The present work presents 
a pertinent discussion about the music initiation and the percussive instrumental 
practices employed in a course for children from 08 to 14 years old. Among the many 
proposals of the course, there was an activity associated to the video game Monument 
valley which is based on the works of Maurits Cornelis Escher. This article describes 
the  development of such activity and certain aspects of the methodology applied to 
compose a soundtrack and to stimulate the collective creation through improvisation 
tied to a videogame. In that way, there was a clear association of varied technologies and 
creative processes dialoguing with other artistic areas through the work of Escher and 
video game art in Monument valley I and Monument valley II.

Keywords: Music Education, Percussion, New Technologies, Integrated Arts

1. INTRODUÇÃO

O processo de ensino/aprendizagem deve se conectar com 
o ambiente e os elementos que fazem parte da vida e da 
realidade do aluno. Não somente por propiciar a inclusão 
dele através de seus referenciais cotidianos mas porque o 
processo em si irá igualmente ressignificar estes elementos 
e, a partir disso, redimensionar os limites e a profundidade 
de observação do próprio aluno sobre aquilo que ele 
conhecia/desconhecendo e desconhecia/conhecendo. O 
desenvolvimento tecnológico atual e a conexão natural 
que as novas gerações possuem com ele, dominando suas 
formas de linguagem e interação, impulsiona o espaço de 
ensino/aprendizagem a receber estes aparatos e dialogar 
para que as fronteiras do conhecimento se expandam.

Integrar novos aparatos ao processo de musicalização pode 
proporcionar aos alunos a vivência da música e do som 
de maneira interativa e conectada a sua realidade e seu 
imaginário. Se utilizados com objetivos pedagógicos claros 
e associados a um contexto educativo consciente com uma 
metodologia que oriente e enriqueça o processo, o vídeo 
game e os jogos digitais podem então ser interessantes 
materiais de transformação do modo de se pensar a 
educação e de se conectar com o aluno. Assim, através da 
motivação, da interação e da descoberta eles devem ser 
aparatos que proporcionem, auxiliem, dinamizem e/ou 
facilitem o acesso ao conhecimento e a aprendizagem de 
um conteúdo.

O presente texto relata as experiências de um projeto de 
iniciação musical e ensino de percussão com artes visuais 
e novas tecnologias associadas. Por meio deste curso de 
extensão, alunos entre 08 e 14 anos tiveram acesso a aulas 
semanais voltadas para a iniciação em práticas de solfejo, 
percepção e instrumentos percussivos. Todas as atividades 
foram abordadas discutindo-se correlações e possibilidades 
de integração com outras áreas artísticas (pintura, vídeo 
arte, quadrinhos, vídeo game arte, entre outras).

2. O CURSO

O curso de extensão “Iniciação em Percussão” se 
desenvolveu durante 3 semestres através de um encontro 
semanal de 2 horas. Para isto os alunos foram divididos 
por faixa etária em dois grupos, sendo um formado por 
alunos entre 08 e 11 anos (Turma A) e outro por alunos 
entre 12 e 14 anos (Turma B). Os conteúdos para ambos os 
grupos foram separados em solfejo e percepção (1 hora) e 
iniciação em percussão (1 hora). Os alunos entraram em 
contato com diversos materiais (tinta, massa de modelar, 
pincel, instrumentos de percussão) além de obras de 
arte e obras literárias representando o suporte material e 
imaterial para o desenvolvimento de diversas atividades 
musicais. Estes utensílios tiveram como objetivo promover 
um primeiro contato com variadas linguagens artísticas 
em franco diálogo e estimular a criatividade e a percepção 
multissensorial dos alunos, sensibilizando-os ainda para 
diferentes formas de expressão cultural e para a apreensão 
mais global do fenômeno artístico, visual e musical. 
Depois desta primeira parte de sensibilização, o processo 
criativo foi estimulado pelo encontro com instrumentos 
de percussão e com propostas a serem musicadas (vídeos, 
vídeo game, quadrinhos, entre outros). A música surgiu 
assim pelas escolhas e vontades dos alunos de produzir 
sons relacionados ao estímulo visual primeiro. Os alunos 
tinham total liberdade para criar e expor suas ideias, 
tanto individualmente (como ele poderia tocar) quanto 
coletivamente (como poderia contribuir para a parte do 
colega na criação). Foram priorizadas então as formas 
espontâneas de criação, onde o professor apenas indagava 
e indicava o caminho inicial de questionamentos e os alunos 
expunham e experimentavam suas próprias ideias. 

3. ESCHER E OS JOGOS MONUMENT VALLEY I E MONUMENT 
VALLEY II

Maurits Cornelis Escher (1898-1972) é um artista de 
referência no que tange a geometrias e arquiteturas 
impossíveis e design de formas infinitas nas artes gráficas. 
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Ele foi o motor de inspiração para a apresentação visual dos jogos Monument valley 
I e Monument valley II (Estúdio Ustwo) que consistem em variados quebra-cabeças 
dentro dos quais o jogador deve guiar personagens entre labirintos e cenários com 
estética e apresentação formal baseados principalmente nas obras do artista. O 
jogador tem a possibilidade de interagir com cenários dinâmicos que se transformam 
a partir de sua ação e que podem apresentar múltiplos planos de orientação, 
principalmente a partir do momento que ocorrem alterações por escolhas de 
passagens e caminhos nestes labirintos geométricos de múltiplas dimensões. Para 
exemplificar como o jogo mantém correlações com a obra do artista, compara-se 
aqui obras originais de Escher e a apresentação estético-visual de algumas fases do 
jogo (Figura 1).

Os jogos são vencedores de pelo menos 17 prêmios devido principalmente ao seu 
design de arte e conceitos de jogabilidade e interatividade com o ambiente virtual. 
Pela interconexão com temas tão importantes das artes visuais e pela possibilidade 
de trabalho também sobre a figura do artista, procurou-se trabalhar com os alunos 
múltiplos aspectos de integração destes conteúdos com a música.

Em relação às práticas, os alunos foram estimulados a tocar em relação ao vídeo game 
pois o desenrolar da ação através do jogo representaria um tipo de vídeopartitura 
em tempo real e era a base comum de agregação entre os intérpretes. Estes 
deveriam então memorizar as ações possíveis das personagens que encadeariam 
uma forma de improvisação ensaiada. Estes atos improvisativos conectados ao jogo 
foram correlacionados com as personagens e  cenários de Monument valley durante 
as aulas/ensaio e eles se desenvolviam com o desenrolar do jogo em um telão. As 
atividades ligadas ao jogo se concentraram em um semestre sendo que todos os 
alunos se encontravam para trabalhar juntos (Grupos A e B) e eram realizadas de 
modo paralelo com outras propostas práticas e conectadas aos conteúdos teóricos 
previstos. 

3.1. Propostas para Monument Valley I

Para o jogo Monument valley I a caracterização do mundo sonoro do jogo foi dividido 
em dois tipos: 1) os sons associados à personagem e 2) a sonoridade do ambiente 
em exploração. O repertório possível de gestos e movimentos da personagem foi 
delineado e ele foi então associado a sons que seriam responsabilidade de um grupo 
de alunos (cada qual responsável por improvisar com determinado instrumento a 
partir do momento em que a personagem agisse devidamente). O ambiente por 
outro lado foi dividido em dois tipos de sonoridade: 1) a trilha e os sons constantes 
e ininterruptos no ambiente (relativos a cada fase do jogo e indiferente de 
transformações ocasionadas pela personagem) e 2) os sons incidentais resultantes 
das transformações do cenário conforme a personagem modifica o ambiente. Os 
três grupos de alunos (cada qual com suas atribuições) foram usando diversos 
instrumentos de percussão para musicar o enredo e o desenvolvimento das ações. 
Os instrumentos foram escolhidos pelos alunos entre uma miríade de possibilidades 

Figura 1 – Comparação entre 
Waterfall (1961) de M. C. 
Escher (à esquerda) e a fase 
Pátio pacífico do Apêndice iv 
de Forgotten shores (à centro-
esquerda) e Relativity (1953) 
de Escher (à centro-direita) em 
comparação com uma das etapas 
da fase Ida’s Dreams (à direita). 
Fontes: www.escherinhetpaleis.
nl (obras de Escher) e www.
monumentvalleygame.
com (imagens do jogo 
Monument valley I).
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(instrumentos percussivos de altura definida e de altura indefinida) e, para isso, 
eles realizaram uma pesquisa de timbres e uma série de exercícios de escuta e de 
experimentação.

3.2. Propostas para Monument Valley II

Visto que os jogos mantêm uma correlação temática entre si e propõem uma certa 
continuidade narrativa no seu desenvolvimento (ainda que com diferenças estéticas 
claras – Figura 2), procuramos aqui traçar possibilidades de uso do jogo Monument 
valley II. Acreditamos inclusive que este traz um amplo potencial de trabalho em sala 
de aula e novas possibilidades de aplicações téorico-práticas. Visto que a personagem 

principal agora é acompanhada de sua filha, a divisão de grupos pode se dar de 
modo a existirem dois grupos com responsabilidades musicais para as mudanças no 
ambiente e dois grupos com responsabilidades musicais para as personagens (um 
grupo para a mãe e um grupo para a filha).

Com tal dinâmica se pode inclusive discutir características sonoras e típicas para 
cada personagem: tipos de instrumentos e timbres característicos, quantidade 
e velocidade das ações musicais, alturas, frequências e dinâmicas que poderiam 
caracterizar diferentemente a mãe e a filha. A personagem da filha passa por 
mudanças ao longo da narrativa e, através de ritos de passagem representados pelos 
desafios do jogo, ela progressivamente amadurece e envelhece, o que seria um dado 
igualmente interessante de discussão para as práticas musicais. A partir das escolhas 
dos alunos/intérpretes poderia se marcar musicalmente esta passagem do tempo na 
vida da personagem.

A organização de ambos os jogos deste modo traz um resultado textural em 
camadas bastante interessante musicalmente falando. Ela possibilitou igualmente 
uma discussão e uma prática sobre improvisação, responsabilidades individuais e 
coletivas em música de câmara, interação estimulada por informação visual (base 
de toda leitura musical) e parâmetros musicais variados (altura, intensidade, 
duração, timbre e espaço). Houve uma apresentação musical no fim do curso e os 
alunos desenvolveram então aspectos próprios da performance com platéia e do 
aprimoramento técnico musical para um público (Figura 3).

Figura 2 – Propostas estéticas 
diversificadas e referências 

artísticas diferentes como 
material de inspiração em 

Monument valley II. 
Fonte: o autor (composição 
feita partindo-se da tela de 

diferentes fases do jogo).

Figura 3 – Apresentação geral do 
projeto em palco (à esquerda) 

e detalhe mostrando somente o 
grupo responsável pela música 
ligada ao ambiente (à direita). 

Fonte: Rafaella Pessoa.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o desenvolvimento das atividades, os alunos passaram 
a rever e reconfigurar suas ações musicais (mantendo o 
que consideravam bom e melhorando o que consideravam 
necessário), respondendo cada vez mais rapidamente a 
novos estímulos e ficando ainda mais sensíveis à relação entre 
gesto musical, objeto visual associado e resultado sonoro 
(individual ou coletivo). A escuta de todo o resultado sonoro 
(a sensibilidade da sua parte individual em associação com 
o universo sonoro mais amplo) foi ficando mais apurada e 
com resposta mais rápida e efetiva. As suas justificativas para 
escolhas de instrumentos e seus argumentos sobre decisões 
ligadas à práxis musical foram ficando mais elaborados. 
Assim, os alunos colocaram todo seu potencial criativo 
em evidência, além de serem responsáveis pela produção 
sonora com instrumentos percussivos antes desconhecidos. 
A associação espaço real – espaço virtual – espaço sonoro – 
espaço imagético – espaço criativo – espaço interpretativo 
– espaço educacional foi amalgamado pelo senso criativo 
dos alunos e pelo empenho dos mesmos em se expressar 
musicalmente.

As metas propostas no planejamento metodológico foram 
favoravelmente alcançadas. Os alunos se identificaram 
com as propostas visuais e procuraram desenvolver 
suas habilidades e formas de compreensão do conteúdo 
musical. Eles buscaram gestos musicais próprios e também 
referenciais significativos na escuta, desenvolvendo 
ainda amplamente o ato criativo da composição musical 
individual e coletiva. A presença de tecnologias chamou 
a atenção para relação com um suporte visual como 
estímulo para o desenvolvimento musical. Ela trouxe um 
aspecto lúdico, desafiador e estimulante para uma geração 
amplamente atraída pelas telas e teclas, pelas touchscreens 
e interatividades virtuais.
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