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RESUMO 
 
 

XAVIER, Rodrigo dos Santos. KAZOO: um estudo sobre musicalização com 4ºs 

Anos de uma Escola Municipal da cidade de Pelotas RS. 2020. 64f. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Especialização em Artes) – Programa de Pós-Graduação em 

Artes, Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020.  

 
 

O presente trabalho propõe-se a analisar o processo de musicalização de turmas de 
4º Ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco, através da 
construção e utilização do kazoo, um instrumento musical alternativo, buscando-se 
criar repertório interativo, destacar possibilidades para produções musicais dos 
alunos enquanto apreciam, executam e criam (Swanwick, 1979) com o kazoo, além 
de, identificar dificuldades de construção, produção de sons e produção de música 
com o kazoo. Esta pesquisa utiliza como metodologia a pesquisa-ação. São 
relatadas experiências de utilização do kazoo em jogos de refrão e improviso, 
interpretação de canções cumulativas e canções de pergunta e resposta, 
apresentando-se intencionalidades pedagógicas, reflexões dos alunos e os desafios 
de utilizar esse instrumento nas novas práticas a distância, devido à quarentena 
ocasionada pelo novo coronavirus. Através da utilização desse instrumento, as 
crianças apresentaram significativo desempenho em suas produções musicais, 
aprofundando conhecimentos, apontando avanços na expressividade, percebendo-
se coautoras, explorando sua criatividade para improvisar e compor com o kazoo.  
 
 
Palavras-chave: Musicalização; Kazoo. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho pretende realizar um estudo sobre o processo de 

musicalização de duas turmas de 4º Ano do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco através da construção e 

utilização do kazoo, um instrumento musical construído a partir de materiais 

alternativos. Como objetivos específicos pretende-se criar repertório interativo, 

destacar possibilidades para produções musicais dos alunos utilizando o kazoo em 

experiências de apreciações, execuções e criações (Swanwick, 1979), além de, 

identificar dificuldades de construção, produção de sons e produção de músicas com 

o kazoo. 

A construção de instrumentos musicais alternativos e principalmente a sua 

utilização nas aulas de música nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental tem 

marcado presença diária do planejamento à execução do meu dia a dia como 

professor de música pensando sempre na busca de um fazer musical significativo no 

qual as crianças passem a acreditar em sua capacidade de poder fazer música com 

os instrumentos que ajudaram a construir.  

Através das atividades de construção, vinculadas à utilização dos 

instrumentos nas produções musicais, tenho observado que as crianças se inclinam 

a demonstrar maior apreço por produções estéticas, percebendo nessas práticas, 

algo de construtivo, divertido e significativo, o que corrobora no seu desenvolvimento 

como seres criativos, críticos e reflexivos. 

Construir implica também utilizar e essa ideia de desvincular a construção da 

prática não faz sentido para as crianças. Brito (1998) falando sobre o processo de 

musicalização argumenta que “tão importante quanto confeccionar os próprios 

instrumentos e objetos sonoros é poder fazer música com eles, postura essencial a 

ser adotada nesse processo” (BRITO, 1998, p. 69).  

Para fundamentar essa pesquisa de construção, mas também de utilização de 

instrumentos musicais utilizei autores como Akoschky (1996); Jeandot (1997); Brito 

(2003); Brito (2019); Feliz (2002); Feliz (2018); Kebach (2013); A obra desses 

autores trouxe possibilidades de poder apresentar aos alunos, noções de jogos 



cênico-musicais, interpretação de canções, jogos de percepção auditiva e também 

jogos rítmicos com percussão, vinculando essas práticas à utilização do kazoo. 

Dentre os instrumentos musicais alternativos construídos e utilizados nas 

práticas musicais com as crianças, o instrumento chamado kazoo se destacou por 

sua versatilidade, protagonizando essas ações musicais, possibilitando que todos os 

educandos pudessem ter um instrumento musical, sendo requisitado nos prelúdios1, 

na imitação de versos cantados, nos solos, nas dinâmicas de pergunta e resposta.  

Os alunos do 4º Ano do Ensino Fundamental da Escola Joaquim Nabuco 

fizeram parte do processo de construção e utilização desse objeto sonoro, item de 

produção de arte, ao qual poderiam atribuir peso estético, valorizando tempo, 

material e pensamento musical nas atividades de exploração, apreciação e reflexão.  

Foram apresentados conceitos de definição, modelos de kazoos, experiências 

de construção e utilização do kazoo em interpretação de canções de pergunta e 

resposta e em canções cumulativas, intencionalidades pedagógicas com o uso do 

kazoo e pareceres das crianças refletindo sobre sua ação.   

Considerei relevante abordar os desafios de se construir e utilizar esse 

instrumento, reinventando práticas durante a pandemia do novo coronavírus2 o que 

modificou drasticamente o percurso e os possíveis resultados dessa abordagem 

desde os materiais, os recursos, assim como a quantidade de participantes 

envolvidos.  

Acrescento ainda nesta introdução que fora necessário a utilização de alguns 

links, por meio dos quais, aqueles leitores interessados em acessar trechos de 

vídeos poderiam compreender melhor alguns exemplos que penso serem 

                                                           
1
 Segundo Gonçalves (2008), prelúdio é uma peça musical breve tocada antes de uma obra maior. 

No período renascentista, o prelúdio antecedia a um ofício religioso, ou eram improvisações que um 
instrumentista fazia para verificar a afinação do instrumento. No Barroco, a suíte e a fuga eram 
precedidas por um prelúdio. 

2
 Os coronavírus são uma grande família de vírus comuns em espécies animais incluindo gado, gatos 

e morcegos. Raramente, os coronavírus que infectam animais podem infectar pessoas, como 
exemplo do MERS-CoV e SARS-CoV. Em dezembro de 2019, houve a transmissão de um novo 
coronavírus (SARS-CoV-2), o qual foi identificado em Wuhan na China e causou a COVID-19, sendo 
em seguida disseminada e transmitida pessoa a pessoa. A COVID-19 é uma doença causada pelo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções 
assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca 
de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos 
sintomas), e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por 
apresentarem dificuldade respiratória, dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte 
ventilatório. Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca  

 



importantes na construção processo de musicalização que os alunos da Joaquim 

Nabuco protagonizaram. Desta forma, os links serão valiosos recursos de escrita 

para acessar os hipertextos (LEVY, 2003) sob a forma de vídeos que contém a 

materialização das sonoridades conseguidas através do kazoo. 

 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Tornou-se necessário realizar a revisão bibliográfica aproximada ao tema 

desse estudo, visto que, embora vários autores retratem a importância da 

construção de instrumentos musicais com crianças, a escassa bibliografia 

encontrada sobre construção e utilização do kazoo com crianças dificultou a 

ampliação de referências. Procurou-se, então, suporte em trabalhos que versavam 

sobre “musicalização” e “construção e utilização de instrumentos musicais 

alternativos”.  

 

2.1  Musicalização 

  

Várias habilidades podem ser estimuladas e desenvolvidas nas crianças a 

partir do trabalho com a musicalização, além de estimular o prazer e o interesse pelo 

conhecimento e pela criação musical. Para Penna (2008), a musicalização é um 

momento da educação musical, significativo, necessário, indispensável ao 

desenvolvimento de uma competência musical sólida. A autora compreende que a 

musicalização é um processo educacional orientado que, visando promover uma 

participação mais ampla na cultura socialmente produzida efetua:  

 

O desenvolvimento dos instrumentos de percepção, expressão e 
pensamento necessários à apreensão da linguagem musical, de modo que 
o indivíduo se torne capaz de apropriar-se criticamente das várias 
manifestações musicais disponíveis em seu ambiente (PENNA, 2008, p. 
47). 

 



 Ressalta-se aqui a preocupação da autora com a formação de seres 

humanos mais críticos e sensíveis em relação às produções musicais das mídias 

que chegam aos ouvidos dos nossos educandos na atualidade. Cidadãos 

musicalizados podem estar expostos a qualquer tipo de produção sonora, sem 

necessariamente serem influenciados por ela, e apresentam potencial cognitivo para 

analisá-las e discuti-las com seus pares, à luz da imparcialidade, com respeito às 

culturas, crenças religiosas e às subdivisões dentro de cada gênero musical 

existente na atualidade. Fica destacado também, pelo que podemos absorver das 

palavras da autora, que sendo a musicalização, um processo educacional orientado, 

necessita de profissionais da área da educação musical para mediar esse processo, 

destacando-se assim a importância do professor de música.  

De acordo com Brito (1998), durante o processo de musicalização, a criança 

desenvolve a capacidade de expressar-se de modo integrado, realizando 

movimentos corporais enquanto canta ou ouve uma música. Para ela, aprender 

música significa ampliar a capacidade perceptiva, expressiva e reflexiva com relação 

ao uso da linguagem musical, sendo importante que nesse processo a preocupação 

maior seja com o desenvolvimento geral da criança, assegurado pela aprendizagem 

de aptidões complementares àquelas diretamente relacionadas às músicas.  

Podemos compreender então que a musicalização caracteriza o processo de 

educação musical por meio de um conjunto de atividades lúdicas, em que as noções 

básicas de ritmo, melodia, compasso, métrica, som, tonalidade, leitura e escrita 

musicais são apresentadas à criança, por meio de canções, jogos, danças, 

exercícios de movimento, relaxamento e prática em pequenos conjuntos 

instrumentais.  

 

2.2 Construção e utilização de instrumentos musicais alternativos 

 

Jeandot (1997), Torres (2000), Brito (2003), Kebach (2013), Alves (2015), 

exemplificam e fundamentam a importância de se construir instrumentos musicais 

com crianças.  



Brito (2003), aborda os instrumentos musicais e sonoros através de atividades 

com som e movimento colocando a música na vida da criança de maneira 

harmoniosa e significativa; 

Krieger (2005) apresenta possibilidades de trabalhar música com objetos 

sonoros, instrumentos musicais e com o corpo humano, o primeiro dos instrumentos 

musicais a que temos acesso; 

Kebach (2013) aponta que a utilização de instrumentos musicais com 

crianças deve transcender o simples oferecimento de materiais e a livre exploração 

destes. Para a autora o professor deve estar sintonizado com objetivos e com o 

desenvolvimento perceptivo de seus alunos sendo que a exploração de instrumentos 

musicais pode sensibilizar as crianças para a música. E, nas palavras dela: “A 

curiosidade por objetos que não conheçam e a necessidade de aprimorar técnicas 

para melhor realizar a atividade serão propulsores energéticos para o 

desenvolvimento motor e perceptivo” (KEBACH, 2013, p. 71). 

Oliveira & Oliveira (2014), trazem a concepção da exploração de sonoridades 

procurando contemplar a utilização de instrumentos de percussão tradicionais e ou 

alternativos como ferramenta ativa no processo de musicalização no ensino de 

música nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

Para Silva & Rodrigues (2015), utilizar materiais reciclados e reaproveitados 

pode despertar o interesse dos estudantes, estimulando neles “a busca por novas 

sonoridades e formas de execução musical, expandindo a experiência já consagrada 

pelo uso de instrumentos e métodos convencionais” (SILVA; RODRIGUES, 2015, 

p.361); 

 Arouca (2017), no que tange a estratégia da sustentabilidade, traz a 

perspectiva da Orquestra de Instrumentos Reciclados de Cateura formada por 

crianças e jovens em vulnerabilidade social desta comunidade em Assunção, no 

Paraguai. A autora enfatiza que o que a distingue das demais orquestras de projetos 

sociais é a interpretação de obras musicais a partir de instrumentos produzidos de 

material reciclado. 

Mesmo que bastante utilizados pelas crianças, em casa ou na escola, os 

instrumentos alternativos construídos com sucata, não substituem instrumentos 

musicais idôneos, mas tornam-se parte do material de apoio que uma criança deve 

ter à sua disposição para fazer música por fazer música vivenciando o momento de 

criação e de expressividade. 



3 KAZOO 

                     

 

 

 

 

 

Figura 1. Exemplar de kazoo industrializado. 
Fonte: acervo pessoal 

 

Havendo a possibilidade de ouvir alguém tocando kazoo, pode-se observar 

que este instrumento empresta às composições, certo tom de comicidade, 

brincadeira, descontração, projetando uma interferência sonora com timbre de 

zumbido que o músico provoca intencionalmente ao tocá-lo. 

Remontando os dias da minha infância, recordo animadas reuniões de 

família, onde entre os “músicos” presentes, alguém puxava um pente de cabelo do 

bolso e cobrindo-o com papel de fumo, levava-o a boca pra cantar e fazer solos. 

Lembro-me do tio “Careca”, irmão do meu pai, que executava o solo instrumental de 

“Recuerdos da 28”3 entre outras canções gaúchas. 

 

 

     Figura 2. Pente e papel manteiga 
Fonte: Acervo pessoal 

 

                                                           
3
 Recuerdos da 28: apresentada pela primeira vez em 1980, na 10ª Califórnia da Canção Nativa. Com 

letra de Kenelmo Alves e composição de seu filho Francisco, o tema é um clássico do cancioneiro 
gaúcho. Interpretada por Juarez Brasil e o Grupo Os Gaudérios, os próprios compositores 
participaram da apresentação. Francisco conta que fez questão de tocar e fazer a introdução e solos 
com um violão de cordas de aço ligeiramente desafinado de propósito. Além do violão, o arranjo inclui 
gaita, vocais e um pente – que o próprio Kenelmo tocou na versão original. Disponível em: 
<HTTPS://plus.google.com>posts Acesso em: 24 ago. 2018. 



Embora instrumentistas de diferentes gêneros musicais apareçam nas mídias 

tocando o instrumento, são raras as fontes bibliográficas que o definem ou o situem 

historicamente. Podem ser verificadas inúmeras produções musicais que utilizaram o 

kazoo em trilhas sonoras, como nos clássicos de Mond City Blue Blowers “St. Louis 

Blues” de 1929: na banda, que incluía guitarra e uma mala velha percutida com 

vassouras, o cantor se utilizava de um pente coberto com papel de cera amplificado 

por um cone https://www.YouTube.com/watch?v=P5QFR4whDdo  

Frank Loesser4 incorporou o kazoo na partitura da orquestra para seu 

musical de 1961, How to Succeed in Business Without Really Trying.  O 

instrumento é tocado durante uma cena em um banheiro executivo, onde deveria 

soar como um barbeador elétrico;  

No Royal Albert Hall com o impressionante Big Red Nose Show for Comic 

Relief 20115, podem ser escutadas mais de três mil pessoas tocando o kazoo 

https://youtu.be/s-G1jew9JEM  

Hoje, artistas reconhecidos também se apropriaram do instrumento para 

incrementar suas produções. Uma referência bem atual é a cantora francesa ZAZ 

que mescla música francesa com gypsy jazz6.  “Jê Veux”, “La Fée (El hada)”, por 

exemplo, são canções em que se pode escutar o kazoo. No Brasil, alguns grupos 

nacionais utilizam este instrumento para realçar suas performances: Adriana 

Partimpim, Palavra Cantada, Grupo Kazu, Tiquequê, Kleiton e Kledir, Pato Fu, Teca 

(oficina de música).  

 No que tange bibliografias que abordam o kazoo, Schiller (2008), apresenta 

em seu livro, mais de 700 atividades para a Educação Infantil. Entre inúmeras 

atividades, em algum momento convida a adultos e crianças para a construção de 

um kazoo de tubo de papel higiênico, papel encerado e elástico (atilho) e explica que 

                                                           
4
 Frank Loesser: Loesser, Frank (Henry) (Nova York, 29 jun 1910; idem, 28 jul 1969) Compositor e 

libretista norte-americano. Em grande parte autodidata na música, trabalhou em Hollywood a partir de 
1936. Mais conhecido por seus espetáculos na Broadway, especialmente Guys and Dolls (1950) e 
How to Succed in Business without Really Trying (1961), foi especialmente bem-sucedido ao captar o 
sabor da fala coloquial em suas rimas e em suas melodias espirituosas, sendo muito inventivo no uso 
da forma e da harmonia. Fonte: Dicionário Grove de música: edição concisa/editado por Stanley 
Sadie; editora-assistente Alison Latham; tradução Eduardo Francisco Alves.Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1994. 
5
 Big Red Nose Show. Disponível em: <http://mentalfloss.com/article/29859/great-moments-kazoo-

history>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
6
 Gypsy jazz ou “Jazz cigano" é um estilo musical que iniciou com o guitarrista Jean "Django" 

Reinhardt na década de 1930 em Paris. Django foi o primeiro jazzman a influenciar músicos norte-

americanos, um caminho reverso ao jazz saído de New Orleans. Como suas origens estão em 
grande parte na França, é frequentemente chamado pelo nome francês, "Jazz manouche" ou 
"manouche jazz".  Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gypsy_jazz 

https://www.youtube.com/watch?v=P5QFR4whDdo
https://youtu.be/s-G1jew9JEM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guitarrista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt
https://pt.wikipedia.org/wiki/Django_Reinhardt
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1930
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gypsy_jazz


“o ar pressionado contra o tubo e o papel criam aquele som especial”. O mesmo 

autor sugere que as crianças “sussurrem uma canção em seus kazoos”. (SCHILLER, 

2008, p. 214).  

Brito (2003), apresenta o kazoo como um instrumento musical que funciona 

como uma espécie de “máscara para a voz” e nos proporciona uma classificação 

pertinente, citando Hornboestel7 e Sachs8 que, baseados nos princípios acústicos, 

propuseram uma abrangente e interessante classificação dos instrumentos musicais 

que utilizo sem parcimônia em minha prática. Segundo essa autora, o kazoo: 

 

É um misto de membranofone e aerofone, que pode ser construído com um 
tubinho de papelão (rolo vazio de papel-toalha ou de papel higiênico) e um 
pedaço de papel celofane. Cubra uma das extremidades do tubo com o 
celofane, colando ou prendendo com fita crepe. Agora cante com “tu” 
alguma canção conhecida ou improvisada. Percebeu? O ar faz vibrar o 
papel celofane, alterando o timbre e divertindo as crianças e os adultos. 
(BRITO, 2003, p.82). 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Kazoo de rolo de papel. 
Fonte: SCHILLER, 2008. 

 

                                                           
7
 Hornboestel, Erich M (Oritz) Von (Viena, 25 de fev 1877; Cambridge, 28 nov 1935) Erudito 

austríaco. [...] dedicou-se à psicologia experimental e à musicologia, e dirigiu o Phonogramm-Archiv 
de Berlim (1906-33) [...] Foi um pioneiro na aplicação de conceitos de acústica, psicologia e fisiologia 
a culturas musicais não europeias e, com isso, na criação da disciplina “musicologia comparada”. 
Entre suas muitas publicações inclui-se a classificação padrão dos instrumentos (com Sachs, 1914). 
Fonte: Dicionário Grove de música: edição concisa/editado por Stanley Sadie; editora-assistente 
Alison Latham; tradução Eduardo Francisco Alves.Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
8
 Sachs, Curt (Berlim, 29 jun 1881; Nova York, 5 fev 1959) Musicólogo norte-americano. [...] Foi um 

dos fundadores da moderna organologia, tendo também escrito um dicionário muito abrangente e a 
melhor entre todas as histórias dos instrumentos. Interessou-se pela música não ocidental, o que o 
levou a tornar-se um dos pioneiros da etnomusicologia, e escreveu também sobre a música do 
mundo antigo, sobre ritmo e andamento, e sobre a relação entre a música e outras artes. Fonte: 
Dicionário Grove de música: edição concisa/editado por Stanley Sadie; editora-assistente Alison 
Latham; tradução Eduardo Francisco Alves. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1994. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. kazoo Teca-Oficina de Música.  
Fonte: Brito, 2003. 

 

3.1 Membranofones9 

 

Este é um termo que ajuda a definir o kazoo. De acordo com Brito (2003), 

membranofone é um  instrumento no qual o som é produzido por uma membrana 

esticada sobre uma caixa que amplifica o som. Na classificação dada por Jandot 

(1997), membranofone é o instrumento cujo vibrador é uma pele ou membrana 

esticada sobre um ressonador (JEANDOT, 1997, p. 31).  

Todos os tipos de tambores são membranofones, lembrando que tambor é 

um nome genérico para instrumentos de percussão nos quais o som é produzido 

quando se percute a pele que pode ser por exemplo de nylon ou couro animal preso 

a um fuste, apresentando altura e largura variadas. Trazendo revisão de literatura 

em que o kazoo consta como instrumento musical alternativo, aparece 

prioritariamente como instrumento de sopro. No entanto, enquetes informais com 

professores e luthiers apontam o kazoo como sendo um membranofone. 

É difícil abandonar a ideia de que o kazoo não se trata de instrumento de 

sopro. Ver esse instrumento sendo tocado pode facilmente enganar o observador.  

Vai à boca e até pode ficar atravessado, oblíquo em relação ao corpo do músico, 

                                                           
9
 Membranofone: termo genérico para instrumentos cujo som é produzido por uma membrana em 

vibração. Podem ser subdivididos em tambores percutidos, friccionados, com membranas cantantes 
(que são vibradas falando-se ou cantando-se sobre elas) e membranofones dedilhados. Fonte: 
Dicionário Grove de música: edição concisa/editado por Stanley Sadie; editora-assistente Alison 
Latham; tradução Eduardo Francisco Alves. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
 



como uma flauta tranversal. Instintivamente crianças e adultos alunos tentam sem 

sucesso produzir som no kazoo por meio dessa abordagem de soprar.  

 

3.2 Modelos de kazoo 

Apresentei às crianças modelos de kazoos encontrados no mercado, como o 

icônico modelo com formato de barquinho ou charuto, com uma das extremidades 

achatadas e a outra extremidade menor arredondada, com abertura central no alto, 

onde é fixada a membrana de papel encerado.  Também, modelos alternativos que 

poderiam ser fabricados por eles para que pudessem ter uma ideia mais precisa do 

funcionamento e também para diferenciá-los no formato e no timbre.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 5. Matófono de porongo/kazoo da América do Sul. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Kazoo de metal - House of Marbles, England. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 

 

 
                                                   

 
 
 

 
 

 

Figura 7. Kazoo - conexão "T" prolongado com PVC 20mm. 
Fonte: Acervo Pessoal. 

 
 

O modelo acima é um Kazoo de conexão em “T” prolongado com cano de 

PVC de 20 mm, construído por Mateus Jorge10 e esse exemplar foi apresentado aos 

alunos quando no terceiro Ano do Ensino Fundamental.  

Os alunos também observaram um modelo alternativo que foi desenvolvido 

na oficina de construção de instrumentos musicais, disciplina optativa do curso de 

Licenciatura em Artes com Habilitação em Música com o professor Mario Maia11. 

                                                           
10

  Mateus Portugal Jorge: Tecnólogo em Luteria pela UFPR, que atua como luthier profissional desde 
2015 pela Portugallis Instrumentos Musicais, construindo e pesquisando sobre flautas e instrumentos 
musicais alternativos desde 2008. Mateus foi entrevistado durante a realização dessa pesquisa. 
11

 Mario de Souza Maia: Bacharel em Música / Mestre em História / Doutor em Música – 
Etnomusicologia. Atualmente é Professor nos cursos de Licenciatura em Música, Bacharelado em 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Kazoo - PVC 20 mm, saco plástico e atilho. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                           

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Kazoo - PVC 20 mm, celofane e fita adesiva. 
Fonte: acervo pessoal. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
Música, Bacharelado em Antropologia e no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPel, 
e que foi meu professor de história da música na graduação (Curso de Licenciatura em Artes com 
Habilitação em Música – UFPel) (Em uma das disciplinas ministrada por ele na universidade, conheci 
o kazoo que costumo construir com meus alunos atualmente, com pequenas diferenças). Mario Maia 
foi um entrevistado durante realização dessa pesquisa. 



4 METODOLOGIA 

 

Tendo em vista que o objetivo dessa pesquisa busca analisar o processo de 

musicalização de alunos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental através da 

construção e utilização do kazoo, o texto foi construído por meio da pesquisa-ação 

como metodologia, já que permitiu a intervenção, participação e cooperação de 

todos os envolvidos nas aulas de música.  

Thiollent (2018) entende a pesquisa-ação como uma pesquisa social com 

base empírica que é realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema no qual os pesquisadores e os participantes cooperam ou 

participam.  

Para Tripp (2005) a pesquisa-ação é como um dos inúmeros tipos de 

investigação-ação, termo genérico que define qualquer processo que segue um 

ciclo, no qual 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” (TRIPP, 

2005, p. 446). O autor apresenta esse método como uma investigação inovadora, 

contínua, pró-ativa, estratégica, participativa, intervencionista, problematizada, 

deliberada, documentada, compreendida, disseminada por meio de rede e ensino.  

Assim, a proposta principal desse capítulo, apresenta a pesquisa ação como 

metodologia utilizada para analisar um momento do processo de musicalização 

desses alunos partindo da construção e utilização do kazoo. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Nabuco é o educandário 

onde essa pesquisa-ação está sendo realizada. Nessa escola leciono a disciplina de 

Música desde Fevereiro de 2009, para todos os seguimentos lá existentes, da 

Educação Infantil aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, sendo mais específico, 

do Pré A até o 5º Ano.  

Ocorrem no turno manhã duas turmas de Pré B, uma turma de 3º Ano, duas 

turmas de 4º Ano e duas turmas de 5º Ano; No turno tarde ocorrem duas turmas de 

Pré A, duas turmas de 1º Ano, duas turmas de 2º Ano e duas turmas de 3º ano. 

Nessa instituição a aula de música está incorporada ao Projeto Político Pedagógico, 



é uma das disciplinas oferecidas, é uma área de conhecimento na qual os alunos de 

cada turma participam de uma aula de 45 minutos, uma vez por semana. 

Registros substanciais dessa pesquisa iniciaram em setembro de 2019, 

quando os alunos da turma A4B foram convidados a participar desse trabalho 

específico, para que fosse apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Artes 

do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial à 

obtenção do título de Especialista em Artes. 

 

 

Figura 10. Aula de música na turma A3A - Inverno/2019.  
Fonte: acervo pessoal. 

 

 No entanto, os leitores irão notar que no decorrer dessa escrita aparecem 

registros de utilização do kazoo com essa turma em anos anteriores, quando 

estavam eles no 1º ano do Ensino Fundamental, por exemplo, sendo que este é um 

dos fatores que contribuiu para a escolha dessa turma. Outro fator importante da 

escolha da turma é que, a maioria dos alunos, que estavam juntos, já desde o 1º ano 

do Ensino Fundamental, assim permaneceu no 3º Ano, quando teve início a parte 

escrita dessa pesquisa em 2019.  

Necessário que se faça saber também, que os indivíduos dessa turma, que 

agora fazem parte da turma 4º Ano B apresentavam interesse em participar das 

propostas de produção musical, demonstrando curiosidade, trazendo contribuições 

para as aulas de música. Alguns integrantes dessa turma também faziam parte de 

outros grupos musicais, como coral infantil, aulas de violão, aulas de ukulele, aulas 



de flauta doce, tinham outras experiências musicais na família, além do que, 

levavam para as aulas, instrumentos musicais alternativos que confeccionavam em 

casa, os instrumentos musicais que adquiriam e também, a maneira pela qual 

tornavam conhecidas as suas produções musicais, como as canções que 

inventavam a partir de temas sugeridos ou suas produções independentes que 

faziam chegar ao conhecimento dos colegas.  

A coleta dos dados se deu em dois momentos distintos: antes e durante a 

quarentena do novo coronavírus. A apresentação do quadro abaixo tem o intento de 

facilitar esse entendimento: 

 

 Dados coletados antes 
da pandemia 
(presencial) 

Dados coletados 
durante a pandemia 
(remoto) 

Construção do kazoo x X 

Experimentações 
sonoras  

 
x 

 
X 

“Osquindô lelê” – jogo 
de refrão e improviso 
com o kazoo 
 

 
 

x 

 
 

x 

Criação do grupo de 
whatsapp; 

  
X 

Triagem/entrega de 
kazoo p/ alunos sem 
instrumentos; 

  
X 

 Teste com o kazoo:  
“A barata diz que tem”; 

  
X 

“Fique em casa” 
(interpret. de canção 
com kazoo); 

  
X 

“Azul turututu” 
(interpret. de canção 
com o kazoo); 

 
X 

 
X 

“Flap” (interpret. de 
canção com o kazoo). 

 
X 

 
X 

QUADRO 1. Coleta de dados 

 

 

 

 



4.1 Construção do kazoo 

 

Figura 11. Construção do kazoo na aula de música 
Fonte: acervo pessoal. 

 

Devido ao contato que já tinham com as aulas de música e com o kazoo, já 

sabiam esses alunos de sua origem africana e isso alimentou o desejo de alguns 

alunos da turma trazerem-no para uma das apresentações do projeto “africanidades” 

em novembro de 2019.  

Devido à importância desse instrumento para a presente pesquisa, os alunos 

foram provocados a organizar esse material e caso fosse necessário, construir um 

novo kazoo, pois precisaríamos todos desse objeto e alguns alunos já o aviam 

extraviado ou danificado. Além disso, novos alunos vindos de outras escolas, não 

chegaram a realizar vivências com o kazoo. Então, reconstruímos o kazoo em aula.  

Na listagem de material sugerido 12 cm de cano de PVC 20 mm; 10 cm X 10 

cm de papel celofane; lixa de madeira média; fita adesiva colorida; tesourinha de 

ponta arredondada. Já materiais como furadeira, broca 10 mm, extensão elétrica, 

serra de arco, álcool foram providenciados e organizados antecipadamente. 

Organizado esse material iniciamos as atividades de construção. Foram entregue 

aos alunos a lixa e o cano. Estes foram convidados a lixar a superfície do cano para 



remover a sujeira e a película lisa que o envolvia, para que posteriormente 

pudessem colorir com giz de cera, tinta ou cola colorida.  

Lixar o cano por fora não teria tanta importância quanto nas extremidades, 

onde ficavam rebarbas devido ao corte com a serra para deixar os canos com 

comprimento de 12 cm. Isso também não iria proporcionar uma melhoria no timbre, 

no resultado sonoro. No entanto, “arranhar” o cano com a lixa sugeria deixar o kazoo 

com melhor aparência, mais apreciado esteticamente, já que, seria mais fácil de 

passar giz de cera ou alguma tinta. Também, conseguimos explorar ritmicamente 

sonoridades do ato de lixar o cano como a onomatopeia rítmica como de “xique-

xique-xique-xique-xique-xique-pára” . 

 

 

Figura 12. Alunos lixando o cano do kazoo 
Fonte: Acervo pessoal 

 

O próximo passo foi fazer o furo na lateral do cano próximo a uma das 

extremidades, utilizando-se para isso uma furadeira de bancada com suporte e uma 

broca de 10 mm. Como a furadeira utilizada tinha suporte, ficava fixa na mesa, e 

assim as crianças puderam se aproximar com cuidado, uma a uma e ajudar a furar 

os seus canos. Elas já conheciam o material usado para isso. 

Depois de furados os canos, as crianças voltaram a lixá-los para retirar 

resíduos que ficaram no orifício feito pela broca; todos os canos foram higienizados 

por dentro e por fora com um paninho embebido em uma solução com álcool de 



limpeza. Foi utilizado papel toalha para secar os canos. Só então os alunos puderam 

colori-los usando giz de cera. 

Disponibilizados pedaços de 10X10 cm de papel celofane colorido e fitas 

adesivas de várias cores sobre uma mesa, fora pedido que as crianças escolhessem 

uma cor de papel celofane e uma cor de fita adesiva colorida, e imaginando que 

combinações ficariam legais nos seus kazoos. Os alunos prenderam o celofane com 

a fita adesiva colorida escolhida no cano de modo que a fita adesiva envolvesse 

firmemente o celofane, circundando-o sem tocar diretamente no cano pra não 

prejudicar o som de zumbido. O papel celofane deveria ser fixado com a fita adesiva 

colorida na extremidade oposta a do orifício feito pela furadeira. 

 

 

Figura 13. Fixando a membrana - FPA4A 
Fonte: acervo pessoal. 

 

 

 

Figura 14. Fixando a membrana - cooperação 
Fonte: acervo pessoal. 

 



 

Figura 15. Construção TCA4A 
Fonte: acervo pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Lixando sons - VTA4B 
Fonte: acervo pessoal 

 



 

Figura 17. Colorindo o kazoo 
Fonte: acervo pessoal. 

 

 

Figura 18. Colorindo o Kazoo - JDA4B 
Fonte: acervo pessoal 

 

 

 

 



5 EXPERIMENTAÇÕES SONORAS COM O KAZOO 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Uma pose com os kazoos 
Fonte: acervo pessoal. 

 

 

A partir do trabalho de construção e utilização foram estruturados alguns 

relatos procurando-se investigar sua relevância como instrumento musicalizador e 

chegou o momento da prática com o membranofone que enfim estava pronto para 

ser utilizado. Cada aluno com o kazoo em mãos começar a tocar o instrumento.  

Mas e os alunos novos vindos de outras escolas onde não tinham música no 

currículo?  Levar a boca foi uma ação lógica. No entanto, de levar à boca, até 

produzir sons havia uma importante diferença. As tentativas iniciais em produzir som 

assoprando o kazoo fizeram das aulas de musicalização momentos riquíssimos de 

aprendizado e isso foi empolgante, divertido e motivador.  

 

 

Figura 20. Tentando produzir som com o kazoo 
Fonte: Acervo pessoal 

 
 



O respeito à pesquisa do som, a autonomia para explorar timbres, a 

observação, fizeram parte desses encontros. Assim que o kazoo era construído 

junto às crianças, a estas era oportunizado um significativo tempo para explorarem 

maneiras de produzir sons com esse membranofone. Fez-se necessário transcender 

às simples atividades de livre exploração para que efetivamente pudessem ser 

analisadas possíveis melhorias no processo de musicalização das crianças. Kebach 

(2013), argumenta que: 

 

A utilização de instrumentos musicais com as crianças vai além do 
oferecimento de materiais, deixando-as explorá-los livremente. As 
descobertas espontâneas são parte de um trabalho rico e orquestrado pelo 
professor, que deve estar em sintonia com objetivos e com o 
desenvolvimento perceptivo de suas crianças. Essa atividade pode 
transformar-se em um atrativo especial para sensibilizar as crianças para a 
música. A curiosidade por objetos que não conheçam e a necessidade de 
aprimorar técnicas para melhor realizar a atividade serão propulsores 
energéticos para os desenvolvimentos motor e perceptivo (KEBACH, 2013, 
p. 71).  

 

Em consonância com essa autora, procurou-se propor exercícios musicais 

com os kazoos, para que através deles, fossem observadas tentativas de produção 

musical procurando-se aprimorar práticas que agora no quarto ano poderiam ser 

relembradas, repensadas, motivando as crianças à imitação, como nas canções de 

comando, mas também dar voz aos momentos de improvisação, composição, ou o 

que poderíamos chamar de experimentação mediada.  

Houve momentos de improvisação, de criação de composições, sugestão de 

temas e de como executar. Experimentos que foram importantes para a construção 

do pensamento de que também seriam capazes de produzir suas músicas sozinhos. 

Kebach (2013) aponta que dizendo para a criança como ela deve tocar um 

instrumento, estamos tirando a oportunidade de ela descobrir isso a partir de sua 

exploração e apenas condicionamos seus movimentos em vez de provocar a 

criatividade. Para a autora, de início, “não se deve impor técnicas de execução de 

instrumentos e sim, deixar a criança descobrir sozinha sobre o funcionamento dos 

objetos, o que enriquece e desenvolve sua autonomia, além de ser uma ferramenta 

para diagnóstico das suas possibilidades motoras e cognitivas” (KEBACH, 2013, p. 

74). 

Depois de algum tempo de exploração, os alunos novatos já tinham 

conseguido produzir os característicos zumbidos, enquanto os alunos que já 



estavam acostumados com o kazoo já produziam melodias com mais 

independência. Claro que entre os alunos antigos também havia alunos que 

encontraram dificuldades com o kazoo. Alguns alunos apresentavam dificuldades 

rítmicas, outros, dificuldade de aprendizado em geral, dificuldades de se comunicar, 

alunos especiais, também alunos que apresentavam desinteresse aparente.  

Entre as dificuldades iniciais, para que conseguissem produzir som ao kazoo, 

fazia-se necessário que os lábios estivessem levemente encostados sobre o orifício 

lateral do kazoo alternativo, e que ao fazer isso, fossem pronunciados sons vocais 

como “U”, “TU”, “DU”, “KU”, “RU” procurando movimentos labiais que pudessem 

fazer com que o celofane, preso ao cano pudesse vibrar. Mas isso eu não expliquei. 

Eles precisaram descobrir sozinhos ou observando os colegas. 

5.1 O kazoo nos jogos de refrão e improviso  

O kazoo foi explorado em jogos de refrão e improviso e canções foram 

compostas para que em algumas partes os alunos pudessem fazer experimentações 

sonoras. Também alguns vídeos de canções de minha autoria foram reeditados com 

colagens de suas produções, já que, devido a pandemia de coronavírus ficamos 

impedidos de nos reunir em estúdio ou na escola, o que eram planos iniciais.  

Para os jogos de refrão e improviso, havia a parte principal cantada/tocada 

por todos e ao jogo eram acrescentadas interferências de um ou mais participantes 

após a execução do refrão.  

Na brincadeira de roda com a canção “Osquindô lêlê”12 um aluno brincante 

declamava no centro da roda: “Mamãe é uma roseira que o papai colheu/Eu sou um 

botãozinho que a roseira deu”. Após o verso declamado, os alunos interpretaram o 

refrão juntos: “Osquindô lêlê!/Osquindô lêlê lálá!/ Osquindo lêlê!/ Não sou eu que 

caio lá!”. Nessa parte de: “Não sou eu que caio lá”, todos na roda concêntrica iam ao 

chão, ajoelhados ou agachados.  

Surgiram variações: dois alunos iam ao centro da roda declamar o verso 

escolhido e um completava o verso do outro. Um dizia, por exemplo:  

                                                           
12

 Osquindô lê lê: Canção de Domínio público. Resgatada no CD “Cantigas de roda – Canções 
folclóricas do Brasil” de Palavra Cantada. Áudio gravado em formato pout pourri. 



- Todo mundo acha estranho a macaca fazer renda. E o outro aluno brincante 

completava o verso dizendo: 

- Eu já vi um avestruz ser o caixa de uma venda.  

Estes foram versos ensaiados que já haviam sido utilizados em outras 

canções que pediam versinhos. Por isso, alguns alunos já os conheciam. Claro que 

alguns não se sentiam confortáveis em declamar versos, por mais que já tivessem 

participado de vivências musicais como esta. 

Após cada declamação no centro da roda, os outros alunos da roda 

concêntrica passavam a tocar a melodia do refrão com o kazoo e em seguida 

entoavam o refrão. Apesar de se tratar de 3º/4º ano, alguns apresentaram 

dificuldade para ler, interpretar ou memorizar versos; também declamavam apenas 

trechos de sua poesia, enquanto outros alunos, em conversas paralelas falavam 

com mais intensidade que os próprios declamadores; durante essa dinâmica, alguns 

“representavam” estar tocando o kazoo, mas com alguns tocando simultaneamente 

era difícil identificar quem não estava tocando.  

No início dessa pesquisa, ainda durante as aulas presenciais era difícil afirmar 

se alguns alunos não estavam tocando por que não queriam ou porque não 

conseguiam. Havia aqueles que tocavam fragmentos. Timidez, risos, deboches, 

atrasos, ausências, alunos que ainda não haviam tido contato com aulas de música, 

e que, de repente apareciam na sala de aula e alunos que se esqueciam do kazoo 

em casa também apresentavam dificuldades na hora da prática. 

E a “engrenagem” de planejar/executar às vezes “travava”. Quem nunca 

travava era o relógio intolerante e implacável, diretor geral dos 45 minutos/semana 

de aulas de música em cada turma. Saindo de uma turma e entrando em outra 

turma, os materiais para organizar, acalmar os ânimos, fazer a chamada, registrar o 

conteúdo ministrado nas folhas verdes, memorizar e recapitular o que havia sido 

tratado no encontro anterior para não perder o fio condutor. 

Quem conhece a realidade das salas de aula com crianças sabe da 

dificuldade que é formar um círculo sem empurra-empurra, brincar de roda, cantar, 

brincadeira rítmica, percussão corporal, algo que os faça pensar o corpo e o 

movimento, mas em algum lugar musical.  

Vários alunos participavam das dinâmicas cantando, declamando versinhos 

que traziam e eu imaginava eles pedindo versinhos para algum familiar, alguém 



sensível e de boa memória, próximo às crianças investindo um tempinho para tornar 

os nossos encontros mais ricos e interativos nas aulas de música. 

Apesar de todas as dificuldades, e de tudo que estava por vir, estávamos ali 

naquela roda cantada para cantar presencialmente, kazoozando juntos. É por isso 

que não poderia deixar de ser reverenciada aqui, mais uma fala de Brito (2003), 

quando temos, enquanto educadores, o dever de incluir todos os educandos em 

nossas propostas. 

 

Aceitando a proposição de que a música deve promover o ser humano 
acima de tudo, devemos ter claro que o trabalho nessa área deve incluir 
todos os alunos. Longe da concepção europeia do século passado, que 
selecionava os “talentos naturais”, é preciso lembrar que a música é 
linguagem cujo conhecimento se constrói com base em vivências e 
reflexões orientadas. Desse modo, todos devem ter o direito de cantar, 
ainda que desafinado! Todos devem poder tocar um instrumento, ainda que 
não tenham, naturalmente, um senso rítmico fluente e equilibrado, pois as 
competências musicais desenvolvem-se com a prática regular e orientada, 
em contextos de respeito, valorização e estímulo a cada aluno, por meio de 
propostas que consideram todo o processo de trabalho, e não apenas o 
produto final (BRITO, 2003, p. 53). 
 

 
Também aconteceram registros do kazoo utilizado na interpretação das 

canções de refrão e improviso durante a pandemia do novo coronavirus, tema no 

qual me deterei no próximo subitem.  

Na situação crônica, que era nova para todos e em meio às demandas e 

devolutivas de todas as disciplinas, os alunos que seguiram participando desse 

projeto em meio à Covid-19 foram muito importantes já que as devolutivas dos 

alunos foram diminuindo consideravelmente devido ao ensino remoto e aos 

empecilhos que foram se definindo em um novo formato de ensino/aprendizagem 

pelo qual ninguém havia passado. 

Convidei-os para que continuassem enviando áudios, vídeos e imagens de 

suas produções musicais com o kazoo, agora, em ritmo diário de entrega de 

trabalhos para a escola, para todas as disciplinas, mas elaborados em suas casas.  

Alguns alunos seguiram resistentes, apesar de todas as adversidades, 

enviando suas produções musicais através de textos, imagens, áudios e vídeos. 

Relacionado ao kazoo e as canções de refrão e improviso, aqui estão alguns 

exemplos das devolutivas dos alunos trabalhando com o kazoo e a canção 

“Osquindô lelê” de Domínio Público que estão arquivadas em uma conta do Google 



Drive. Os alunos realizaram pesquisa de versinhos com seus familiares para 

declamar entre o solo de kazoo e o refrão. 

“Osquindô lelê” - THA4B 
https://drive.google.com/file/d/19xIh-

pMLZWadiM9kgslVj5iJ14AKuaky/view?usp=sharing  
 

 
Figura 21. THA4B "Osquindô lelê" 

Fonte: acervo particular. 

 
Versinho THA4B:  
“Fui à feira comprar uva/Encontrei uma coruja/ 
Eu pisei no rabo dela/Me chamou de cara suja” 
Osquindô lêlê!/Osquindô lêlê lálá!/ 
Osquindo lêlê!/ Não sou eu que caio lá! 
 

“Osquindô lelê” - GGA4B 
https://drive.google.com/file/d/1AGLIcJ_iGioMA-

gIX09BnN42FAEcSEy_/view?usp=sharing  
 

 
Figura 22. GGA4B "Osquindô lelê" 

Fonte: acervo particular. 

 
Versinho AGGA4B: 
“Jacaré foi ao mercado, não sabia o que comprar 
Comprou uma cadeira pra comadre se sentar 
A comadre se sentou e a cadeira esborrachou 
O jacaré chorou, chorou o dinheiro que gastou!” 
Osquindô lêlê!/Osquindô lêlê lálá! 
Osquindo lêlê!/ Não sou eu que caio lá! 

 
 
Os demais links dos vídeos com alunos realizando a canção Osquindô lêlê 

estão no apêndice deste trabalho. As letras e números são códigos que determinam 
os nomes fictícios dos alunos. 

 
 

https://drive.google.com/file/d/19xIh-pMLZWadiM9kgslVj5iJ14AKuaky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xIh-pMLZWadiM9kgslVj5iJ14AKuaky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGLIcJ_iGioMA-gIX09BnN42FAEcSEy_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGLIcJ_iGioMA-gIX09BnN42FAEcSEy_/view?usp=sharing


5.2 A quarentena e as novas práticas com o kazoo 

A pandemia de covid-19 que atualmente assola o mundo obrigou a população 

brasileira a entrar em quarentena desde março de 2020. No caso das escolas 

lembro-me de ter dado a minha última aula presencial no dia 17 de março de 2020, 

uma terça-feira que vai ficar na lembrança. 

No dia em que escrevo essas linhas, Já estamos no fim do mês de setembro 

do corrente ano, sendo que efetivamente, ainda não foi descoberta uma cura, uma 

vacina para esse vírus avassalador. Assim, para tentar diminuir os riscos de 

contaminação a população mundial foi obrigada a ficar em casa e essa, desde então 

tem sido uma realidade e a principal forma de evitar o contato com o vírus mortal 

que só no Brasil já ultrapassou tristes 137 mil mortes.  

Com as tentativas de prevenção da dissipação do novo coronavírus, todos os 

setores da sociedade viram-se obrigados a remodelar sua forma de agir, de viver de 

trabalhar, de se comunicar.  

Os instrumentos de trabalho, as propostas educativas, a maneira de se 

comunicar, de se relacionar, os sistemas de saúde já sobrecarregados, atrasos, 

adiamentos, cancelamentos de uma interminável lista de afazeres profissionais na 

logística, no translado de todos os setores produtivos geraram perdas em muitos 

casos irreparáveis no setor econômico. Muitas pessoas perderam seus empregos, 

micro e pequenas indústrias fecharam suas portas.  

Até o comércio precisou repensar como poderia continuar atendendo as 

demandas da população, já que o próprio Presidente da República incitava as 

pessoas a sair às ruas, a continuar comprando, a trabalhar e a seguir a vida 

normalmente enquanto milhares de pessoas eram sepultadas como indigentes sem 

que seus parentes pudessem sequer se despedir de seus mortos infectados. Um 

verdadeiro show de horrores que dividia e ainda divide a nação entre os que se 

escondem em suas casas e desinfetam até a alma com álcool 70º e aqueles que, 

com porte de atleta se arriscam sem máscara pelas ruas, como se nada pudesse 

acontecer, por entenderem que esse vírus mortal poderia ser curado até com chá de 

limão.  



Enquanto isso, os donos de supermercados e a máfia farmacêutica 

aproveitam para aumentar os preços dos produtos e dos medicamentos mais 

essenciais ao povo que vai ficando sem alternativas.  

Fomos todos pegos de surpresa por esse ser pequenino e invisível e 

precisamos nos adaptar às pressas em pouquíssimo tempo para essa nova 

realidade. Medo, desconfiança, fragilidade e o que se espalhava do outro lado do 

mundo, que muitas vezes acompanhamos sem dar muita atenção pelo noticiário da 

TV foi se aproximando e foi chegando para ficar por um bom tempo. 

A educação, não diferente dos outros setores precisou gradualmente 

reformular objetivos e proposições metodológicas visando alcançar o maior número 

de educandos, como por exemplo, o ensino via instrumentos tecnológicos, virtuais 

de ensino a distancia como as plataformas digitais, redes sociais como whatsapp e 

facebook, apesar de muitas dessas práticas não alcançarem os mais necessitados 

ampliando-se as discussões sobre a exclusão social do conhecimento. 

Essa discussão sobre ser ou não ser excludente abre margem para uma série 

de discussões filosófico-sociais. No entanto, carente de maiores argumentos, irei me 

deter à prática que consegui alcançar mediando as vivencias anteriores dos alunos 

com as vivências no ensino remoto. 

De acordo com a OMS, mesmo contrariando algumas esferas políticas 

econômicas da atualidade, o distanciamento social é uma estratégia frente à 

inexistência de uma vacina capaz de prevenir o agravamento do contágio com a 

doença.  

As escolas se “adaptaram” a nova realidade. As coordenações pedagógicas 

das escolas passaram a nos enviar (enviar para nós professores) novas e 

intrincadas demandas. Minhas práticas em educação musical e as práticas de todos 

os outros professores necessitaram de reinvenções, mudanças estruturais, 

gambiarras tecnológicas das mais sortidas, icônicas e irreverentes.  

Nossos computadores e smartphones nunca estiveram tão lentos por falta de 

memória para guardar tantos vídeos, áudios e fotos das atividades dos alunos, mas 

aprendi a utilizar melhor o Google Drive e outras plataformas. 

Exaustivas jornadas de trabalho que dobraram, talvez até tenham triplicado 

com todas as tarefas de planejamento dos projetos interdisciplinares, aplicações, 

montagem de vídeos e mais vídeos, feedbacks das devolutivas dos alunos, pré-

avaliações diagnósticas, contatos, ligações de telefone diretamente para os 



telefones dos alunos que não estavam entrando nas aulas ou que não estavam 

realizando as atividades; ficar a disposição dos familiares para tirar as dúvidas: 

- Pode ser feito com outro material professor? 

Outro: 

- Estamos viajando, podemos entregar outro dia? 

Outro: 

- Precisa fazer mesmo essa atividade do lixo professor? 

Outro: 

- É que ela tá morando com a vó e lá não tem sinal bom! 

Outro: 

- Eu vim pra fora e aqui a internet é ruim! 

Outro: 

- Estamos com suspeita de covid e não temos condições emocionais de 

realizar as atividades! 

Outro: 

- Acabei com os dados móveis tentando abrir o último vídeo que vocês 

enviaram. Agora, só quando virar o mês! 

A mantenedora (SMED):  

- Precisamos melhorar esses números! 

   Os professores das escolas municipais passaram a enviar tarefas via 

whatsapp ou via facebook para as famílias realizarem com os alunos dando a 

entender que cada um fizesse o possível para se encaixar nesses modelos remotos 

de educação a distância para que o ano letivo não fosse “perdido”. Desse modo, os 

limites da distância da relação professor-aluno precisavam ser transcendidos com 

muito mais apoio da família dos alunos com limitados recursos pedagógicos.  

Assim, também precisei analisar rapidamente, qual seria o meu ponto de 

chegada e traçar o caminho inverso mapeando minhas possibilidades de estratégia 

para significativamente alcançar objetivos, respeitando as possibilidades de cada 

aluno envolvido em uma complexa rede de diferentes realidades, angústias, anseios. 

Até porque estas seriam atividade extra para os alunos produzirem: além das 

devolutivas semanais de todas as disciplinas, incluindo música, agora os alunos do 

quarto ano também estavam sendo convidados a participar remotamente desse 

projeto com o kazoo.  



A busca pela medida certa entre os resgates das vivências e a ampliação da 

proposta exigiu sensibilidade e reconhecimento sobre os limites de tal proposta. Os 

alunos e suas famílias por sua vez, pelo menos aqueles que se propuseram a 

participar desse trabalho que aqui venho apresentar procuraram abraçar e 

reconhecer a importância dessa iniciativa com entusiasmo e altruísmo. 

Seria muito mais simples estar com os alunos em sala de aula, onde 

normalmente se dão os aprendizados e para os quais fomos preparados durante a 

vida acadêmica. No velho normal os alunos presentes em sala de aula colaborariam 

para a continuidade dessa pesquisa dentro da escola física.  

No entanto, com a chegada da pandemia, ficou decidido que a comunidade 

escolar fecharia as portas, e, para evitar contágios propagados principalmente pelas 

crianças, que poderiam contaminar facilmente toda a comunidade escolar e inclusive 

os seus familiares estamos em quarentena até o presente momento. 

Criei um grupo no whatsapp convidando os alunos da turma A4B a 

participarem virtualmente da continuidade da pesquisa. Prevendo poucas 

devolutivas, convidei também a outra turma de 4º Ano para fazer parte da pesquisa 

e assim, talvez conseguir um número significativo de crianças participantes. 

Juntamente com os outros professores das disciplinas especializadas 

(música, artes visuais, espanhol, hora do conto e educação física), solicitei uma vez 

por semana trabalhos em formato de áudio/vídeos como forma de devolutiva em 

projetos interdisciplinares tendo em comum, a mesma temática proposta pelas 

professoras titulares. Apesar dos esforços em propor atividades para continuar 

mantendo o vinculo aluno-escola, constatamos que ao menos 40% dos 309 alunos 

da escola (manhã e tarde) nunca enviaram qualquer devolutiva aos professores das 

disciplinas especializadas desde o início da pandemia, uma média considerada 

baixa pela Secretaria Municipal de Educação, que cobra dos professores da rede 

pública uma melhora nesses resultados.   

A turma de 4º ano A fora convidada a fazer parte da pesquisa juntamente com 

a turma A4B, apresentando boa aceitação. A turma A4A também era uma turma 

boa, também era no turno da manhã, grande parte dos alunos da turma A4A 

também já haviam sido meus alunos nos anos anteriores e muitos ali já tinham tido 

alguma experiência com o kazoo nas aulas de música, o que seria proveitoso. 

 



 Turma A4A Turma A4B 

Matriculados no 4º Ano participando das aulas 

presenciais em Março de 2020: 

23 24 

Participantes das atividades remotas nas disciplinas 

especializadas, incluindo música (Agosto/2020): 

08 18 

Nº/alunos efetivos da pesquisa “kazoo e musicalização 

nos Anos Iniciais”: 

08 10 

QUADRO 2. Alunos participantes 

 

Para esse fim fora criado um grupo de whatsapp chamado “kazoo JN” sendo 

aos membros fornecida uma breve explicação da proposta juntamente com um 

termo de autorização de uso de imagem, vídeo e áudio que foi lido e gravado em 

áudio pelos responsáveis dos alunos. As autorizações foram gravadas em áudio e 

arquivadas no Google Drive. 

A primeira etapa no formato remoto foi um levantamento do número de alunos 

que ainda tinham o kazoo, se este precisaria de reparos ou se os participantes 

precisariam de um novo instrumento. 

 

Kazoo em perfeito estado de 

conservação: 

Kazoo necessitando 

reparos: 

Sem kazoo 

 

Turma A4B: 04 alunos A4B: 01 aluno A4B: 03 alunos 

Turma A4A: 02 alunos A4A: 01 aluno A4A: 04 alunos 

QUADRO 3. Triagem 

 

Após essa triagem foi constatado que alguns participantes não tinham o 

kazoo. Foi necessário enviar a casa dos alunos que não possuíam o instrumento, 

um kazoo devidamente higienizado. Esses alunos foram informados que deveriam 

cuidar de seu material e não compartilhar seu kazoo. No dia marcado da entrega 

dos kazoos ficou combinado que os alunos me receberiam de máscara e que eu, 

também de máscara lhes entregaria o kazoo em frente às suas residências, e que 

nesse encontro rápido, respeitariam o distanciamento.  

Os alunos também foram avisados para que higienizassem o instrumento 

antes e depois do uso. Receberam os kazoos novos embrulhados em embalagem 



plástica. Dentro da embalagem, além do cano de PVC de 20 mm furado, havia 

também um pedaço de lixa média de madeira, cinco pedaços de papel celofane 

colorido e dois rolinhos de fita adesiva colorida para as trocas, caso danificassem a 

membrana.  Na presença dos alunos, em seus respectivos endereços, as 

embalagens receberam jatos de álcool 70º em spray e foram entregues a eles para 

que pudessem participar das produções.  

Depois de confirmar que todos os alunos estavam com o kazoo, entrei em 

contato com eles via whatsapp e pedi que me enviassem um teste: 

5.3 O kazoo e o teste da barata 

Para as atividades remotas havia necessidade de, após a entrega dos kazoos 

às crianças, fazer testes para saber se todos os kazoos estavam funcionando bem. 

Pedi aos membros do grupo para que me enviassem um vídeo curto tocando o 

refrão da música folclórica “A barata diz que tem” com o kazoo. Eles receberam um 

vídeo com um enunciado de saudação explicando como deveriam proceder na 

elaboração do seu video curto onde interpertariam o refrão de a barata, ou seja, “há 

há há/hó, hó, hó/ ela tem é uma só/ há há há/hó, hó, hó/ ela tem é uma só”. Abaixo 

imagens de alunos interpretando a canção “a barata diz que tem” com os seus 

kazoos. Outros testes podem ser observados no apendice deste trabalho.  

 https://drive.google.com/file/d/19Wks0AF-_C3EaizL2X-8aH-

01u9GTUqy/view?usp=sharing  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23. Teste MRAA4B 
Fonte: Acervo pessoal 

https://drive.google.com/file/d/19Wks0AF-_C3EaizL2X-8aH-01u9GTUqy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Wks0AF-_C3EaizL2X-8aH-01u9GTUqy/view?usp=sharing


Alguns alunos estavam com problemas pra conseguir enviar vídeos devido a 

vários fatores, principalmente econômicos. Os responsáveis avisavam que seus 

filhos iriam realizar as atividades, mas que chegariam atrasadas, pois ao fazer 

downloads dos vídeos solicitados pelos professores para realização das atividades 

acabavam com os dados móveis e seria necessário esperar “virar o mês” para 

novamente poderem recarregar crédito e renovar pacotes de internet. Não foi 

diferente no caso dessas atividades específicas de música, ainda mais nesse 

período conturbado de quarentena onde muitas famílias tiveram dificuldades 

financeiras e muitos ficaram desempregados.  

Mas foi uma alegria receber trabalhos e rever alunos através de vídeos. Com 

esse teste foi possível ver se os kazoos estavam ajustados para produzir som e se 

os alunos não estariam com dificuldades iniciais para tanto. Ao reformular a proposta 

de atividades para o modelo remoto intercalei peças musicais que já conheciam com 

outras inéditas, porém relevantes, devido ao momento de isolamento social, e, 

pensando em proporcionar-lhes momentos de aprendizado musical através da 

interpretação de canções de um repertório interativo, buscando o fazer musical 

sensível, criativo e prazeroso selecionei as seguintes estratégias: 

5.4 O kazoo nas canções de pergunta e resposta 

5.4.1 Fique em casa: canção que compus para alertar a comunidade escolar sobre 

a importância do isolamento. Os alunos conscientizavam seus familiares, enquanto 

interpretavam a canção, acompanhados do kazoo. A canção apresenta trechos que 

as crianças deveriam responder com o kazoo como resposta às perguntas e depois, 

também cantar livremente. Foi também sugerido que eles escolhessem uma parte 

da canção para interpretar com o kazoo. Para facilitar os seus ensaios antes das 

possíveis devolutivas, a canção foi gravada em vídeo e o link foi disponibilizado para 

elas no Whatsapp e assim conseguiriam acessar o vídeo publicado na minha conta 

do YouTube. O link para acessar o vídeo original está no apêndice. 



 

Figura 24. PNA4A - "Fique em casa" 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
5.4.2 Azul Turututu: os alunos deveriam estar atentos e, apenas tocar o 

kazoo quando na canção, a resposta fosse a cor “azul”. Os alunos foram 

apresentados ao refrão da canção, que deveria ser tocado com o kazoo com uma 

melodia específica. Quem fosse tocar o kazoo na hora do refrão precisaria ensaiar 

antes. Essa dinâmica, além de divertida, nos ajudou a trabalhar a atenção, a 

percepção auditiva e a importância do som e do silêncio, atentando para as 

paisagens sonoras (Schafer, 1991). 

 

 

Figura 25. Grupo Kazu - "Azul turututu" 
Fonte: YouTube - https://youtu.be/p17ooviba8A 

 

 
 

https://youtu.be/p17ooviba8A


5.4.3 Flap: Registros dessa atividade reportam o ano de 2016, quando os 

alunos que ajudaram nessa pesquisa estavam no 1º ano do Ensino Fundamental. 

Acompanho alguns deles através das aulas de música, dede a Educação Infantil. 

Esta canção eu compus para um projeto sobre animais.   

Em ritmo de reggae, os alunos atentos respondiam “flap, flap, flap”, ao mesmo 

tempo em que agitavam os braços como se estivessem voando sempre que lhes 

fosse perguntado se um determinado bicho voava. Quem se enganasse e “batesse 

as asas” caso o bicho fosse um cachorro teria de pagar uma prenda ou dançar o 

“pisa no chiclete” (Domínio Público). 

Aqui, em uma das variações realizadas, depois de brincar com a canção “flap” 

e interpretá-la vocalmente, os alunos passavam a interpretá-la na segunda vez, só 

que agora respondiam com o kazoo a parte do “flap, flap, flap” e depois também 

tocavam o refrão com o kazoo. No refrão a música mudava para ritmo de samba.  

 

 

Figura 26. "Flap" - pergunta e resposta 
Fonte: acervo pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



6 INTENCIONALIDADES PEDAGÓGICAS13 COM O USO DO KAZOO 

  

O trabalho realizado teve a intenção de observar a participação dos 

educandos envolvidos nos jogos, criações, composições e imitações a partir da 

utilização do kazoo tentando fazer com que tal investigação redirecionasse objetivos, 

conteúdos, procedimentos e atividades futuras nas práticas com os alunos, 

principalmente na difícil tarefa de avaliar a produção musical.  

Para tanto, a habilidade de construir instrumentos musicais alternativos, a 

desenvoltura ao interpretar canções com o kazoo, a disposição nas rodas cantadas 

e o interesse ao apreciar obras musicais com o kazoo foram critérios dessa 

intencionalidade pedagógica para que todos os participantes da pesquisa pudessem 

compreender claramente que caminhos haveríamos de trilhar. De acordo com Negri 

(2013), agir com intencionalidade pedagógica é “organizar a aula de maneira 

consciente, planejada, criativa e capaz de produzir um efeito positivo na 

aprendizagem do aluno” (NEGRI, 2013, p.01). 

Brito (2003), defende que a avaliação em música deve considerar a qualidade 

do envolvimento, a postura para o fazer, a disposição para pesquisar, escutar 

atentamente, improvisar, compor e construir instrumentos. A autora aponta ainda, 

que deve existir preocupação do educador em incentivá-los a formação de atitude 

adequada, de respeito aos materiais, de respeito ao silêncio, aos combinados 

prévios, de participação por meio de ideias, sugestões e comentários.  

 

Se vamos avaliar uma criança em relação a sua capacidade de improvisar, 
por exemplo, precisaremos considerar a sua atitude diante do instrumento, 
a sua disposição para explorar possibilidades de produção sonora, o seu 
desembaraço, a sua capacidade de concentração, de organização, de 
observação etc (BRITO 2003, p.199). 

 

Nesse sentido, para que essa investigação pudesse apresentar resultados 

substanciais, foram organizados tópicos avaliativos que consideraram como o kazoo 

poderia auxiliar no desenvolvimento do processo de musicalização das crianças no 

desenvolvimento dessa pesquisa. Assim, foi necessário apurar: 
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6.1 A habilidade de construir instrumentos musicais alternativos 

O interesse pela construção, o envolvimento ao manusear materiais e os 

conhecimentos obtidos com essa ação apontaram que atividades habituais de 

exploração de materiais sonoros, objetos sonoros e cotidiáfonos que foram 

manuseados e transformados em instrumentos musicais instigaram a curiosidade 

musical destes experimentadores para além da confecção. Pude observar também 

que os alunos passaram a utilizar em suas produções musicais, os instrumentos que 

confeccionavam em casa, durante a quarentena da Covid-19. 

Para Piaget (1978, apud KEBACH, 2013), “a ação precede a compreensão”. 

Portanto, é necessário manipular e explorar de modo sensorial e concreto novos 

objetos. Aqui a ideia principal foi buscar diferentes materiais e sonoridades para que 

as crianças construíssem conhecimento vendo-se construtoras e coautoras, fazendo 

música com suas possibilidades. 

6.2 A desenvoltura ao interpretar canções com o kazoo 

Observou-se que, ao administrar o kazoo nas práticas musicais, os alunos 

demonstraram interesse por variadas formas de interpretação de canções a partir da 

exploração desse objeto sonoro, adquirindo a noção de que ele poderia ser usado 

para modificar um instrumento que já possuíam: a sua própria voz. Brito (2003), 

fundamenta que a canção é um gênero musical que funde música e poesia. Diz a 

autora que:  

 

Cantando, as crianças imitam o que ouvem, desenvolvendo sua expressão 
musical, desde que essa atividade seja realizada num ambiente de 
orientação e estímulo ao canto, à escuta, à interpretação (BRITO, 2003, 
p.93). 

 

Foi observada nessa questão, a preocupação da autora com o uso do canto 

como forma de marcar a rotina e estabelecer a ordem, muitas vezes transformando 

o cantar em algo monótono, repetitivo, mecânico, enfadonho e pouco musical. Foi 

constatado, no entanto, que com a administração do kazoo, as interpretações das 

canções trabalhadas tornaram-se mais dinâmicas e pôde-se oferecer às crianças 



possibilidades de desenvolver sua expressividade, permitindo que criassem seus 

gestos, que observassem e imitassem os colegas, e que, conseguissem se 

concentrar na interpretação das canções, sem a obrigação de repetir gestos 

comandados durante todo o tempo. 

6.3 A disposição nas rodas cantadas e jogos cênico-musicais:  

Antes de começar a apresentar esta parte, gostaria de lembrar os leitores que 

este subitem foi uma referencia de aula prática com utilização do kazoo ainda no 

modelo presencial em alguns encontros durante o ano de 2019. 

A disposição para a prática musical foi aprimorada com a possibilidade dessa 

nova sonoridade cômica nas brincadeiras e jogos musicais com a administração do 

zunido do kazoo. Passou a existir um algo mais. Não estavam simplesmente sendo 

convidados para cantar, mas sim para cantar tocando o kazoo. Observou-se maior 

interação, principalmente naqueles alunos que, até então, apresentavam certa 

contrariedade para interpretar canções.  

Alguns alunos gravavam vídeos e enviavam para mim no whatsapp as 

produções musicais criadas em casa. No entanto, com a administração do kazoo, o 

interesse em interpretar canções aumentou significativamente e a timidez deu, em 

muitos casos, lugar ao “kazoozar”, expressão utilizada por alguns alunos. 

Era uma vontade inicial conseguir escrever que incluir o kazoo nas dinâmicas 

maximizaria as participações coletivas em interpretação de canções da Educação 

Infantil ao 5º Ano do Ensino Fundamental. No entanto é bem difícil conseguir motivar 

os alunos ao cantar na escola. Não generalizando, parece que vão ficando tímidos, 

percebendo mudanças na voz, ou também devido ao bullying velado por olhares, 

brincadeiras ingênuas e conflitos com os colegas, bem como através da sutil relação 

paternalista, machista que vivenciam no ambiente familiar que infelizmente, em 

muitos casos, vai se firmando paulatinamente.  

No entanto essa foi uma situação modificada pelo vírus, que por motivos 

óbvios não permitiu experimentos musicais coletivos, principalmente questões 

vinculadas à integração, atividades de troca, interação, ouvir o outro, ser ouvido pelo 

outro, cantar e tocar juntos, brincar com questões melódicas e harmônicas que 

poderiam ter sido vivenciadas por meio das improvisações coletivas com o kazoo. 



Eu gostaria de constatar aumento do interesse de cantar no coletivo e 

também vontade de mostrar ao outro, ao grupo, os novos timbres e intensidades 

descobertos pelos alunos ao movimentar ou manusear a membrana do kazoo. 

Esses exibicionismos, todavia, continuaram somente por conta daqueles alunos que 

antes da pandemia, já apresentavam certa desenvoltura no cantar, que já eram bem 

comunicativos. Brito (2003), enfatiza a importância do cantar coletivo e do 

aprendizado musical que todos absorvem nessas experiências: 

 

Cantando coletivamente, aprendemos a ouvir a nós mesmos, ao outro e ao 
grupo como um todo. Dessa forma, desenvolvemos também aspectos da 
personalidade, como atenção, concentração, cooperação e espírito de 
coletividade (BRITO, 2003, p.93). 
 
 

A verdade é que, de momento, a nova tendência do isolamento nos fez cantar 

bem distanciados uns dos outros, sem que pudéssemos nos ouvir em uníssono. 

Talvez mais tarde seja possível que essas práticas musicais em conjunto voltem a 

acontecer. Por hora, continuamos experimentando ideias que nos mantenham 

próximos uns aos outros por meios virtuais.  

Cheguei a pensar como seria bom se todos os alunos tivessem em suas 

casas um violão, ou um ukulele, um teclado, uma flauta doce ou um xilofone, para 

que pudessem comparar seus próprios registros sonoros remotos. Mas que bom que 

conseguimos trabalhar com construção e utilização do kazoo. Acredito que estamos 

nos saindo bem.  

Se o ato de fazer música também é estar sensível aos sons, acredito que 

então estamos num bom caminho, vamos seguindo com as ferramentas que 

possuímos, com as possibilidades que estão ao nosso alcance.  Futuramente pode 

ser que eles queiram continuar “na música”, mas não necessariamente. Não é pra 

formar compositores e nem professores de música que a música está inserida dentro 

da escola. Futuramente, aqueles que tiverem aula de música no currículo, 

participarão de outras atividades musicais que provavelmente envolverão outras 

práticas, outros instrumentos e novos aprendizados, na sua caminhada individual, ou 

em grupo, (já não se sabe), na sua caminhada ao processo de musicalização.  



6.4 O interesse ao apreciar obras musicais com o kazoo 

Observar as crianças assistindo às produções musicais, envolvidas em 

apreciações ativas com o kazoo foi significativo, na medida em que demonstraram 

compreender que o objeto não se tratava apenas de um brinquedo, mas sim, de um 

instrumento musical reconhecido como tal e utilizado em diversas produções 

musicais por músicos renomados.   

Na apreciação de Big Red Nose Show for Comic Relief 201114 observaram 

expressivo número de pessoas tocando kazoo.  Outro exemplo foi a experiência de 

apreciação que as crianças tiveram durante a quarentena com o “Grupo Kazu” que 

se utilizava do instrumento em suas canções autorais e dinâmicas musicais. Com 

esse grupo as crianças tiveram a oportunidade de interagir musicalmente 

participando de apreciações ativas.  

 
Figura 27. MDRA4B - devolutiva de "Azul turututu" 

Fonte: acervo pessoal. 

 

 

Ainda nas atividades de apreciação tentei seguir um fio condutor de avaliação 

processual, considerada sua postura antes, durante e ao término das gravações 

com utilização do kazoo. Essa é uma questão muito pessoal, muito interna. A 

capacidade de reconhecer o timbre de sua voz, dos colegas, e de diferentes 

instrumentos presentes nos áudios e o reconhecimento de que gritaram, ou de que 
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sua voz estava fraca, pouco audível demonstrou o aproveitamento que tiveram nas 

atividades de apreciação ativa e percepção auditiva, importantíssimas para o 

processo de musicalização.  A escuta sonora e musical é tema de importante 

relevância e pode ser observado em Brito (2003) que enfatiza que: 

 

Aprender a escutar com concentração e disponibilidade para tal faz parte do 
processo de formação de seres humanos sensíveis e reflexivos, capazes de 
perceber, sentir, relacionar, pensar, comunicar-se (BRITO, 2003, p. 187). 
 
 

Em consonância com o que enfatiza a autora, tudo aquilo que lhes foi sendo 

apresentado de musical através da utilização do kazoo foi paulatinamente tomando 

forma e sentido para que os alunos compreendessem a importância de aprender a 

escutar, bem como desenvolver o respeito ao som e ao silêncio.  

Especificamente durante a pandemia do coronavírus pude notar, através da 

análise de alguns vídeos enviados pelos alunos, que não se preocupavam com a 

qualidade do que cantavam ou tocavam, sendo espontâneos e, dando mais atenção 

aos trejeitos, as poses e em alguns casos, os gestos estereotipados copiados de 

seus artistas prediletos ou das modinhas e últimos gritos do YouTube.  

Creio que o trabalho do educador musical não deve competir com a música 

midiática. Faço minha parte acreditando no inusitado. Procuro não desperdiçar as 

chances de poder questioná-los sobre os sons e as produções sonoras que 

escutaram, se o que escutaram lhes causou alguma emoção, algum atravessamento 

que transcende aos instrumentos e aos compositores, se eles conseguem se 

conectar de alguma forma com aquela produção e que importância ou relevância 

tem aquela produção musical para a sociedade em que vivemos. A partir desses 

questionamentos, respondidos ou não, acredito estarem se fortalecendo em suas 

reflexões sobre a música que ouvem e até mesmo aquelas que poderão vir a 

compor com seus próprios recursos.  

 

 

 

 

 

 



7 REFLETINDO SOBRE A AÇÃO 

 

Essa ação de pensar sobre a prática aconteceu durante muitos momentos e 

em vários encontros. Para evitar aulas práticas excessivamente ruidosas foram 

propostos momentos nos quais refletíamos quanto às propriedades do som, a 

importância do silencio e as paisagens sonoras (SCHAFER, 1991). Os alunos 

sempre traziam curiosidades e completavam as contextualizações falando sobre 

situações do seu cotidiano, de acontecimentos ruidosos que vivenciavam como o 

conflitante ambiente sonoro próximo a casa deles e os tipos de sons predominantes 

em suas ruas e bairros. 

A escola fica localizada numa região perimetral que liga Bairro Dunas, Getulio 

Vargas, COHAB II, Jardim das Tradições, Arco-Íris e Obelisco. Em frente à escola, 

ponto de convergência dos bairros supracitados há parada de ônibus e rótula 

movimentada numa zona que compreende um misto de bairro comercial e 

residencial. Num raio de 200 metros de distância temos o “Pra Casa Lorenzetti”, o 

“Macro Atacado Krolow”, o “Ceasa”, ocasionando poluição sonora negativa para a 

saúde e concentração dessa comunidade escolar.  

Os alunos em geral não parecem se importar com os ruídos do trânsito dos 

veículos pesados e obras próximas. Em “O ouvido pensante”, Schafer (1991) nos diz 

que não temos pálpebras auditivas. O ambiente em que vivemos está cada vez mais 

barulhento. Não há como não ficarmos gradativamente surdos com a situação atual, 

e a proximidade da E.M.E.F. Joaquim Nabuco com todo esse “progresso” mostra-se 

preocupante. 

Ao fim, já durante a quarentena, os alunos participaram de entrevista 

semiestruturada individual, apontando possibilidades, experiências e descobertas, 

mas também dúvidas e dificuldades experimentadas na exploração do kazoo. As 

respostas que podem ser lidas no próximo quadro foram transcritas exatamente 

como nas mensagens de áudio ou vídeo via whatsapp.  

 

 

 

 

 



 
IDENTIFICAÇÃO 

DOS ALUNOS 
PARTICIPANTES 

(NOMES 
FICTÍCIOS) 

 
COMO 

PRODUZIR SOM 
COM KAZOO? 

 
O QUE SENTE 

QUANDO TOCA 
KAZOO? 

 

 
UM INSTRU- 

MENTO 
COM SOM 

PARECIDO? 

 
O TIMBRE DO 

KAZOO 
LEMBRA QUAIS 

ANIMAIS? 

 
JOGOS, 

MÚSICAS, 
FILMES COM 

KAZOO? 
 

 
GGA4B 

 
“PRODUZIR 

SONS COM AS 
SÍLABAS TU, CU, 

RU DE 
DURAÇÃO 
CURTA OU 

LONGA” 

 
“MUITO LEGAL!” 

 
“TROMPETE, 
TROMBONE, 
SAXOFONE” 

 
“ABELHA” 

 
“PORTA 

RANGINDO, 
MOTO DE 
CORRIDA, 

PERSONAGEM 
ALDEÃO DO 
MINECRAFT” 

 

 
JDA4B 

 

 
“FAZER TUTUTU” 

 
“MUITO FELIZ” 

 
“TROMPETE” 

 
“ELEFANTE” 

 
“MÚSICA DE 
FILME DE AÇÃO” 

 
AJ A4A 

 
“O ASSOPRO” 
 

 
“FIQUEI ALEGRE” 
 

 
“DA FLAUTA” 

 
“ABELHA” 

 
 “BEE - NESTE 
SIMULADOR 3D, 
SOM DE UM 
ZANGÃO!” 
 

 
ACAA4A 

 
“O KAZOO TENS 

SONS” 

 
“A MÚSICA DO 

KAZOO É MUITO 
LINDA! QUANDO 

TOCO SAI UM SOM 
LINDO!” 

 

   

 
THA4B 

 
“FALAR E 

ASSOPRA AO 
MESMO TEMPO” 

 

 
“SENTI MUITA 

ALEGRIA!” 

 
“TROMPETE” 

 
“ELEFANTE” 

 
“A MÚSICA DO 
FILME TITANIC” 

 
PNA4A 

 
“FALAR TU” 

 
“FELIZ” 

 
“TROMPETE” 

 
“CACHORRO 
RUSNANDO” 

 
“LEMBRA SOM 

DE ENTRADA DE 
FILME [...] DE 

CADEIRA 
SENDO 

ARRASTADA” 
 

 
TYA4B 

 

 
“ASSOPRAR” 

 
“BOM” 

 
“RECO-
RECO” 

 
“MOSQUITO” 

 
“MÚSICA” 

 
MDRA4B 

 
“DEVEMOS 

PEGAR, JUNTAR 
OS NOSSOS 

LÁBIOS E FAZER 
ASSIM: BJJJJJJJ” 

 
“[...] TEM UMA 

FORMIGAÇÃO NA 
BOCA QUE É MUITO 
BOA DE SE SENTIR 

[...] A TUA BOCA 
COMEÇA A TREMER, 

É MUITO BOA A 
SENSAÇÃO” 

 

 
“A PALAVRA 

É 
SAXOFONE” 

 
“O SOM QUE O 

KAZOO SE 
PARECE É 

PATO” 

 
“É O FILME 
JURASSIC 

WORLD QUE 
TEM A 

MUSIQUINHA 
[...]” 

 
FPA4A 

 
“ASSOPRAR E 

FALAR” 

 
“FELIZ PORQUE 

TAVA TOCANDO UM 
INSTRUMENTO” 

 

 
“FLAUTA” 

 
“ABELHA” 

 
“PANELA DE 
PRESSÃO” 

 
MRAA4B 

 

 
“ASSOPRAR” 

 
“FELIZ” 

 
“FLAUTA” 

 
“ABELHA” 

 
“NÃO, NÃO 
CONHEÇO” 

QUADRO 4. Entrevista 

 

Pode-se notar no quadro a espontaneidade das crianças ao responder sobre 

questões que no início do trabalho pareciam mais complexas para todos nós.  



Alguns não enviaram as respostas, talvez envolvidos com as demandas 

escolares, agora de forma remota. Ao questioná-los o porquê de não terem enviado 

as devolutivas, alguns familiares responderam que tiveram problemas de saúde, 

provavelmente relacionados à covid-19. Houve responsáveis que relataram 

dificuldades de envio do questionário devido à falta de dados móveis.  

Pelo que as crianças participantes relataram verifica-se a versatilidade desse 

instrumento. Podemos refletir sobre seu potencial e a variedade de objetos sonoros 

com que o seu timbre “elástico” consegue se assemelhar. Sendo assim, porque 

deixar de incluí-lo como recurso sonoro na contação de histórias ou sonoplastias 

com as crianças? Elefante, abelha, cachorro, mosquito, pato, uma conversa entre 

alienígenas, ou uma corrida de motos em um filme de ação policial hollywoodiano?  

Também está presente a confusão que alguns ainda fazem com o modo de 

produção de som do kazoo e isso fica registrado em algumas falas. No entanto, os 

mesmos alunos que dizem que é preciso “soprar” para produzir sons conseguem 

realizá-lo sem darem-se de conta que não estão assoprando, e sim falando, 

produzindo percussão vocal, onomatopeias e ruídos, percutindo, batucando com a 

boca, etc. Quase inconscientemente produzem sons com o kazoo. 

Observei também sua capacidade de fazer abstrações, analogias e 

metáforas, presentes no contexto musical, quando comparam a sonoridade do 

kazoo com outros objetos sonoros, quando o identificam, ou reconhecem seu timbre 

em uma produção musical, filmes jogos ou paisagens sonoras distintas. 

As conquistas voltadas para a acuidade auditiva, a atenção nos jogos de 

percepção auditiva com os olhos vendados cantando “é bom, é barulhinho bom/o 

que foi que fez esse som?”, tocando, sentindo temperaturas, texturas, pesos, 

diferentes materiais, a identificação, o reconhecimento do timbre e família dos 

instrumentos ou a classificação do modo como o som de cada instrumento musical é 

produzido, as brincadeiras de adivinhar a localização dos sons, as atividades de 

apreciação ativa, onde os alunos escutam, e também interagem com as produções 

musicais apresentadas, sentindo-se atravessados, pertencentes, capazes de 

também poder fazer música. Essas habilidades são apontadas pelos alunos quando 

dizem que conseguem ouvir ou lembrarem-se do kazoo em diferentes produções.  

Foi gratificante fazer música com eles! Como progrediram desde a Educação 

Infantil! Quão independentes já estão para conseguirem discernir, classificar, 

reconhecer, compor, improvisar.  



Quando leio “me sinto feliz tocando kazoo” fico feliz também, pois me dedico 

a isso e existem famílias que se preocupam com isso e fazem grandes esforços para 

que seus filhos não percam o direito de uma educação de qualidade que se reflete 

na maneira com que valorizam a escola pública.  

Quando falam de seus sentimentos do momento de quando aprenderam a 

tocar o kazoo ou do agora de quando estão produzindo, talvez até possa ser que 

lhes faltem palavras para expressar o que realmente sentem ao tocar esse 

instrumento: sensibilidade, irritabilidade, incômodo, desinibição, contentamento, 

aborrecimento, tédio, pertencimento, mas o que vejo, e o que realmente me toca 

aqui é essa alegria, essa felicidade de que falam permeando o todo do trabalho com 

esses alunos. É um prazer simples e não há engano nisso e sim felicidade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Foi muito importante para a realização desse trabalho a construção e a 

utilização do kazoo com as crianças. Elas receberam a ideia com interesse e 

vontade de fazer música e apresentaram excelente desempenho ao realizar as 

produções musicais com esse instrumento apontando melhorias em sua 

expressividade.  

Foram vivenciadas muitas situações de aprendizado desde o momento em 

que os alunos manusearam as lixas até a interpretação das canções e brincadeiras 

musicais com o instrumento. 

O kazoo não é um instrumento complexo. Pra falar a verdade ele é bem 

simples e simples se mostra o seu funcionamento. Dependendo do que se pretende 

com ele pode se verificar uma abrangência bastante limitada. O que não se pode 

deixar de afirmar, no entanto, é que as crianças que tiveram contato com esse 

instrumento experimentaram diferentes maneiras de interpretar canções, vendo-se 

coautoras, explorando sua criatividade através de atividades de improvisação e 

composição.  

Não quero dizer, propondo a utilização do kazoo, que instrumentos já 

institucionalizados, como o violão, ou a flauta doce sejam abandonados. No entanto, 

se faz necessário que nas instituições educacionais de Ensino Fundamental, um 

pouco das nossas antigas concepções do que entendemos por música poderiam ser 

repensadas, e que as aulas aonde predominam a imitação, a repetição e a 

interpretação de canções de suporte a outros fins, que não os musicais, poderiam 

ser substituídas por encontros e atravessamentos aonde se pudesse oferecer 

momentos de aprendizado musical por meio da invenção, da composição, da 

improvisação, aonde a criança também conseguisse se sentir participante: um 

compositor, um músico, alguém que se arrepia com uma melodia, alguém sensível 

aos sons. E acredito que o kazoo pode ser parceiro dos instrumentos considerados 

mais tradicionais nessa guinada.  

Foram organizados aqui, relatos de uma prática onde esse zunidor foi incluído 

nas nossas experiências musicais. Não foi apenas uma atividade solta de 

reciclagem e sim, algo pensado para ser valorizado e utilizado por longo período. Foi 

algo pensado para que todos pudessem tocar juntos nos jogos cênico-musicais que 



envolvem corpo e movimento suscitados pela música. O kazoo como um meio 

divertido, um percurso expressivo, um processo gracioso de se chegar a algum lugar 

no aprendizado da música. 

Constato que as práticas que envolveram o kazoo foram significativas para os 

alunos, auxiliando-os na melhoria de sua desenvoltura, sensibilidade e satisfação 

em fazer música. Apesar da dificuldade inicial de exploração puderam aprofundar 

conhecimentos através de sua manipulação, quando se define uma sentença 

positiva, no sentido de que o versátil kazoo, como instrumento musical alternativo 

construído e utilizado garantiu significativa contribuição através de diversas práticas 

musicais para o desenvolvimento do processo de musicalização das crianças nos 

Anos Iniciais do Ensino fundamental.  

E, apesar de termos de dar continuidade a essa verificação em plena 

pandemia, através de devolutivas individuais, já que nos encontramos isolados, 

seguimos esperançosos para que possamos nos reencontrar num breve futuro com 

a nossa coletividade criativa. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A - Termo consentimento - divulgação de áudio, imagem e vídeo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28. Termo de Consentimento 
 
 
 

Este termo de consentimento foi enviado via whatsapp aos familiares dos 

alunos participantes. Estes deveriam fazer a devolutiva do documento através da 

leitura e gravação de áudio com devolução por meio de mensagem de voz. No 

entanto, ficou registrado que com o fim do período de quarentena o professor de 

música entregaria cópias impressas desse documento para que os responsáveis 

pelos alunos participantes pudessem assinar o termo. Todos os áudios de termos de 

consentimentos estão gravados no Google Drive. Aqui, um exemplo de áudio com o 

consentimento validado pelos responsáveis dos alunos: Termo de consentimento – 

JVA- Mãe do aluno THA4B: 

https://drive.google.com/file/d/1GUbtyKjixLhSAbLB-

FKNaIQjDwNdkeqD/view?usp=sharing  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1GUbtyKjixLhSAbLB-FKNaIQjDwNdkeqD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GUbtyKjixLhSAbLB-FKNaIQjDwNdkeqD/view?usp=sharing


APÊNDICE B: Letras das canções 

FIQUE EM CASA 
RODRIGO XAVIER 

 

EU SOU CRIANÇA 
TAMBÉM TÔ PRESA EM CASA 

NÃO ADIANTA NADA 
FICAR DE CARA AMARRADA 

 
EU SOU CRIANÇA 

TAMBÉM TÔ CHATEADA 
MAS PRA ALEGRAR O TÉDIO 

SEMPRE TEM REMÉDIO 
 

MASSINHA DE MODELAR/SLIME 
BRINCAR DE BONECA/BRINCAR DE CASINHA 
JOGOS DE TABULEIRO/ FUTEBOL DE BOTÃO 

PENTEADOS MALUCOS/GINASTICA 
CUIDAR DOS NOSSOS PETS/CUIDAR DAS PLANTINHAS 

PINTAR, DESENHAR/CANTAR, LER 
AJUDAR NAS TAREFAS... 

 
EU QUERO FICAR BEM 

E SE PUDER TAMBÉM FIQUE EM CASA 
NÃO TEM QUE SER DA NASA PRA ENTENDER 

FIQUE EM CASA 

 
ANDAR DE BICICLETA? 

NO PARQUE JOGAR BOLA? 
NEM PASSEAR NA RUA? 

NÃO POSSO IR À ESCOLA? 
 

EU QUERO FICAR BEM 
E SE PUDER TAMBÉM FIQUE EM CASA 

NÃO TEM QUE SER DA NASA PRA ENTENDER 
FIQUE EM CASA 

 
E TUDO ISSO VAI PASSAR 

O QUE MAIS QUERO É TE ABRAÇAR 
FIQUE EM CASA! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FLAP  
RODRIGO XAVIER 

 
VOA OU NÃO VOA? FLAP FLAP FLAP 
EU VOU TE PEGAR/ VOCÊ VAI VER 
VAMOS COMEÇAR/ FLAP, FLAP, FLAP 
PAPAGAIO VOA? FLAP, FLAP, FLAP 
BORBOLETA VOA? FLAP, FLAP, FLAP 
JOANINHA VOA? FLAP, FLAP, FLAP 
ELEFANTE VOA? 
QUEM SE ENGANAR:         PISA NO CHICLETE/ DA UMA RODADINHA 

                                                        CHIFRE DE CABRITO/DANÇA DA GALINHA 
                                                        CO CI, CO CI CO CI, CO CI, CO ÇÁ 
                                                        QUEM PARAR DE PERNA ABERTA  
                                                        TEM QUE REBOLAR 
 
UM MORCEGO VOA? FLAP, FLAP, FLAP 
UMA VACA VOA? 
A BARATA VOA? FLAP, FLAP, FLAP 
E PESSOA VOA? 
 

 

 

 

 

TAMBOR 
RODRIGO XAVIER 

 

 
VAMOS TOCAR KAZOO 
E CANTAR E CONTAR 

UM 
VAMOS TOCARKAZOO 
E CANTAR E CONTAR 

UM, DOIS 
 

VAMOS TOCARKAZOO 
E CANTAR E CONTAR 

UM, DOIS, TRÊS 
 

VAMOS TOCARKAZOO 
E CANTAR E CONTAR 

UM, DOIS, TRÊS, QUATRO 
VAMOS TOCARKAZOO 
E CANTAR E CONTAR 

UM, DOIS, TRÊS, QUATRO, CINCO  

 



APÊNDICE C: Links – vídeos das atividades com o kazoo 

LINKS COM OS VÍDEOS DE “OSQUINDÔ LELÊ” 

Enunciado 01 “Osquindô lelê”: 
https://drive.google.com/file/d/1-MtY5X11TXZZQlPZ3tf-

h3l4L2orleyP/view?usp=sharing 
 

Enunciado 02 “Osquindô lelê”: 
https://drive.google.com/file/d/1-
DGLa2yIrvcElbL0qkfV00eZZhbjzYXm/view?usp=sharing  
 

“Osquindô lelê” - TCA4A 
https://drive.google.com/file/d/1AGS2Q-
bdGFNThw4OtuMdGbSyID3i22Bx/view?usp=sharing  
 
“Osquindô lelê” - TYA4B 
https://drive.google.com/file/d/1APDw94CA6_EbGdWwzqej7Ry2mMqK91pK/view?us
p=sharing  
 
“Osquindô lelê” - AJA4A 
https://drive.google.com/file/d/1ASA3hzKMD2tBsezrywv8NhrI1uyAThZC/view?usp=s
haring  
 

“Osquindô lelê” - PNA4A 
https://drive.google.com/file/d/19xIh-
pMLZWadiM9kgslVj5iJ14AKuaky/view?usp=sharing  
 
“Osquindô lelê” - FPA4A 
https://drive.google.com/file/d/19yuVK6h_lRPquuI-YiTFLtVE5-
rEWkea/view?usp=sharing  
 
“Osquindô lelê” - FPA4A-02 
https://drive.google.com/file/d/1AFmbv_qQmpE2imgoAJxNa-
Em7qb5StDi/view?usp=sharing  
 

“Osquindô lelê” - GSA4B 
https://drive.google.com/file/d/1Bd5wCAD0sd4x2lzcEUT3M9uOcQDfh1FF/view?usp
=sharing  
 
“Osquindô lelê” - NHA4B 
https://drive.google.com/file/d/1BRv6kz_gJUfSab9xgBkWjFA4lyJCVfI_/view?usp=sh
aring  
 
“Osquindô lelê” - MDRA4B 
https://drive.google.com/file/d/19nICOEimzVeNvXZrbdeaPbPuGBW9gqq4/view?usp
=sharing 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1-MtY5X11TXZZQlPZ3tf-h3l4L2orleyP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-MtY5X11TXZZQlPZ3tf-h3l4L2orleyP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-DGLa2yIrvcElbL0qkfV00eZZhbjzYXm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-DGLa2yIrvcElbL0qkfV00eZZhbjzYXm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGS2Q-bdGFNThw4OtuMdGbSyID3i22Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AGS2Q-bdGFNThw4OtuMdGbSyID3i22Bx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APDw94CA6_EbGdWwzqej7Ry2mMqK91pK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1APDw94CA6_EbGdWwzqej7Ry2mMqK91pK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASA3hzKMD2tBsezrywv8NhrI1uyAThZC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ASA3hzKMD2tBsezrywv8NhrI1uyAThZC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xIh-pMLZWadiM9kgslVj5iJ14AKuaky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xIh-pMLZWadiM9kgslVj5iJ14AKuaky/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yuVK6h_lRPquuI-YiTFLtVE5-rEWkea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19yuVK6h_lRPquuI-YiTFLtVE5-rEWkea/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFmbv_qQmpE2imgoAJxNa-Em7qb5StDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AFmbv_qQmpE2imgoAJxNa-Em7qb5StDi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bd5wCAD0sd4x2lzcEUT3M9uOcQDfh1FF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bd5wCAD0sd4x2lzcEUT3M9uOcQDfh1FF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BRv6kz_gJUfSab9xgBkWjFA4lyJCVfI_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BRv6kz_gJUfSab9xgBkWjFA4lyJCVfI_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19nICOEimzVeNvXZrbdeaPbPuGBW9gqq4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19nICOEimzVeNvXZrbdeaPbPuGBW9gqq4/view?usp=sharing


LINKS COM OS VÍDEOS DE “A BARATA DIZ QUE TEM” 

Enunciado 1 “a barata diz que tem” com kazoo: 
https://drive.google.com/file/d/10B4HBdek0YwkaRomBiIwVz2WhNDhdVHe/view?usp
=sharing  

Enunciado 2 teste “a barata diz que tem” com kazoo: 
https://drive.google.com/file/d/10-drBcjfS3t_P42FC5zQC59O7yc5-
oaW/view?usp=sharing 

 

Teste “a barata diz que tem” com kazoo: AJA4A 
https://drive.google.com/file/d/19Vk8jpw4qzFRaCln2rNdirAmZFHDuLSU/view?usp=s
haring  
 
FPA4A teste “a barata diz que tem” com kazoo: 
https://drive.google.com/file/d/19M-5H-
b3lg1bmknf0BqrynjqUx_OXiI2/view?usp=sharing  
 
GGA4B teste “a barata diz que tem” com kazoo: 
https://drive.google.com/file/d/19c-
_vSCYOS9DlPVNf7PwQD0BFS0OoSzI/view?usp=sharing  
 
TYA4A teste “a barata diz que tem” com kazoo: 
https://drive.google.com/file/d/19lHUFyU1P86__Nb-
CmXbkMFEO3izo6Hh/view?usp=sharing  
 
NSA4B teste “a baratadiz que tem” com kazoo: 
https://drive.google.com/file/d/19m3q814pDxXZZIcHDLtAKy6He82T2_T6/view?usp=
sharing  
 
VTA4B teste “a barata diz que tem” com kazoo: 
https://drive.google.com/file/d/19UG_p7unRe4tB-
neGqVEHdohr3pGYAcp/view?usp=sharing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/10B4HBdek0YwkaRomBiIwVz2WhNDhdVHe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10B4HBdek0YwkaRomBiIwVz2WhNDhdVHe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10-drBcjfS3t_P42FC5zQC59O7yc5-oaW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10-drBcjfS3t_P42FC5zQC59O7yc5-oaW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Vk8jpw4qzFRaCln2rNdirAmZFHDuLSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Vk8jpw4qzFRaCln2rNdirAmZFHDuLSU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19M-5H-b3lg1bmknf0BqrynjqUx_OXiI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19M-5H-b3lg1bmknf0BqrynjqUx_OXiI2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19c-_vSCYOS9DlPVNf7PwQD0BFS0OoSzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19c-_vSCYOS9DlPVNf7PwQD0BFS0OoSzI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19lHUFyU1P86__Nb-CmXbkMFEO3izo6Hh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19lHUFyU1P86__Nb-CmXbkMFEO3izo6Hh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19m3q814pDxXZZIcHDLtAKy6He82T2_T6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19m3q814pDxXZZIcHDLtAKy6He82T2_T6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UG_p7unRe4tB-neGqVEHdohr3pGYAcp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19UG_p7unRe4tB-neGqVEHdohr3pGYAcp/view?usp=sharing


LINKS DO VÍDEO “FIQUE EM CASA” COM O KAZOO 
 
“Fique em casa” – original: https://youtu.be/YvkjvL844iM  
GGA4B – “Fique em casa” com o kazoo; 
https://drive.google.com/file/d/1BXEf6G9qwxtTDhHDT2ylgdUdXqKgXyM4/view?usp=
sharing  
 
PNA4A - “Fique em casa” com o kazoo; 
https://drive.google.com/file/d/1CV2Mb7FRfa0N1F_xCsAmjZA5B2xL1ehh/view?usp=
sharing  
 
MDRA4B - “Fique em casa” com o kazoo; 
https://drive.google.com/file/d/1BWL-
8e9NkrRHZRRe7qTLumRBsliK1ntj/view?usp=sharing  
 
TYA4B- “Fique em casa” com o kazoo; 
https://drive.google.com/file/d/1CV2Mb7FRfa0N1F_xCsAmjZA5B2xL1ehh/view?usp=
sharing  
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