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Apresentação

É chegado o momento de mais um Congresso Nacional da Associação Brasileira de Educação Mu-
sical. Iluminados pela luz do sol que clareia Natal, pelo calor das relações humanas que contagia 
o ambiente e pelas buscas incessantes por um mundo melhor, nos reunimos para celebrar mais 
um encontro de professores de música do Brasil. 

Em uma história marcada por lutas, realizações, projetos e sonhos compartilhados, a ABEM 
comemora seus 24 anos promovendo, pela 22a vez, seu evento nacional. Evento que congrega 
professores, estudantes, pesquisadores e profissionais diversos unidos no compartilhamento de 
utopias, projetos, experiências, lutas, reflexões, saberes e conhecimentos. Transversalizando di-
ferentes gerações, a ABEM chega madura na juventude de seus 24 anos, tendo construído uma 
trajetória como instituição agregadora que a tornou representativa dos professores de música de 
diferentes localidades e contextos de ensino do Brasil. 

As lutas e conquistas políticas, bem como as realizações e produções em prol da educação musical 
do país fizeram da ABEM uma Associação consolidada nos cenários social, cultural, científico e políti-
co-educacional brasileiros. Por tal razão, neste XXII Congresso Nacional da ABEM devemos festejar e 
celebrar avanços, conquistas e realizações. Mas, da mesma forma, imbuídos do espírito virtuoso que 
sempre caracterizou a trajetória da Associação, devemos também refletir, avaliar e redefinir caminhos 
para continuarmos enfrentando os desafios que ainda marcam a educação musical no Brasil e que, na 
contemporaneidade, nos impõem novas questões e nos exigem a busca de novas respostas. 

Nos últimos cinco anos, nos congresso de 2010, 2011 e 2013, direcionamos os temas dos eventos 
da ABEM para temáticas relevantes no cenário da educação, da cultura, da ciência, tecnologia e 
inovação, abordando questões que permeiam diálogos da educação musical com perspectivas 
e definições das políticas públicas brasileiras. Nossa intenção foi fomentar um debate analítico 
acerca do papel e do lugar da educação musical nesse contexto, compreendendo caminhos, di-
retrizes e definições fundamentais para a inserção concreta da área nos cenários de produção de 
conhecimento e de formação delineados para o Brasil do século XXI. 

Esses temas nos permitiram a compreensão de dimensões educativas, científicas e culturais que 
delineiam a contemporaneidade e serviram de lentes interpretativas para, a partir dos encontros 
regionais de 2014, colocarmos no cerne das nossas reflexões e na ponta dos nossos debates três 
dimensões fundamentais para a educação musical que queremos e que precisamos para o mun-
do atual: uma educação musical alicerçada e construída a partir de uma produção sustentável de 
conhecimento; uma educação musical refletida, definida e praticada a partir dos princípios da 
ética; uma educação musical que nos leve ao que deve ser o objetivo de toda educação: a forma-
ção humana. Somos professores de música, mas, antes de qualquer definição disciplinar, somos 
fundamentalmente professores de gente, de seres humanos. 

Que nesse XXII Congresso Nacional da ABEM essas dimensões possam ser transversais em nossos 
debates, em nossos espíritos, em nossas vidas, em nossas definições e buscas como professores 
de música que acreditam na educação musical e que têm a convicção de que, a partir dela e com 
ela, podemos construir um mundo e uma sociedade melhores.

Um excelente XXII Congresso Nacional da ABEM para todos nós!

Natal, 05 de outubro de 2015

Luis Ricardo Silva Queiroz
Presidente da ABEM (2013-2015)
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Nota da Comissão Organizadora
 
No ano de 2002 a Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte sediou o XI 
Encontro Nacional da ABEM, momento em que a área se reunia para discutir sobre Pesquisa e 
Formação em Educação Musical. Passados treze anos, ainda hoje somos impactados por aquela 
experiência que deixou frutos que nos nutriram em busca de alternativas para efetivarmos aquele 
compromisso de tornar possível a formação de professores e o desenvolvimento da pesquisa em 
nossa Instituição. Assim, ao longo desse período a UFRN amadureceu e hoje sediamos este Evento 
contando com uma Licenciatura em Música implementada e em pleno funcionamento e um Progra-
ma de Pós-Graduação em Música em processo de consolidação, tendo na Escola de Música uma 
política sólida de fortalecimento da pesquisa e da produção científica no campo da música.
 
Chegamos então ao XXII Congresso Nacional da ABEM entusiasmados e gratos por, mais uma 
vez, nos ter sido confiada a responsabilidade de congregar pesquisadores, professores e profis-
sionais diversos da área de música de todo o país para, juntos, refletirmos e contribuirmos para o 
fortalecimento da educação musical brasileira. Trabalhamos ao longo dos últimos dois anos para 
oferecer um Congresso compatível com a grandeza da Associação, com o objetivo de promover o 
debate e a troca de experiências entre os pares, a circulação do conhecimento científico e a refle-
xão crítica acerca da formação humana, da ética e da produção de conhecimento no âmbito 
da educação musical.
 
Com os sinceros desejos de que todos tenham um excelente Evento, damos as boas vindas e nos 
colocamos à disposição para recebê-los e atendê-los da melhor forma possível durante este XXII 
Congresso Nacional da ABEM!

  
Natal, 05 de outubro de 2015
 

Jean Joubert Freitas Mendes 
Coordenador do PPGMus da UFRN 
Coordenador Geral do XXII Congresso Nacional da ABEM
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Conferências

Pedagogia histórico-crítica e educação musical: inter-relações na contemporaneidade
- Dr. Newton Duarte (UNESP)

Data e horário: 05/10 (segunda-feira) às 19h
Local: Salão Jacarandá

Resumo: A pedagogia histórico-crítica tem defendido que cabe à escola a tarefa de socializa-
ção a todos os indivíduos das novas gerações das melhores produções humanas nos campos 
científico, artístico e filosófico. Georg Lukács na filosofia e Lev Vigotski na psicologia analisa-
ram o papel das artes na formação humana. Em todos esses estudos as artes são apontadas 
com um dos mais poderosos recursos culturais para a subjetividade superar os limites do prag-
matismo e do imediatismo da vida cotidiana. A catarse, como categoria estética, ética, política, 
psicológica e pedagógica, desponta como uma síntese desse processo pelo qual se desenvolve 
a individualidade para si (DUARTE, 2013). A educação musical é uma parte fundamental do 
desenvolvimento multilateral dos seres humanos e trabalha com a unidade dialética entre 
razão e emoção, objetividade e subjetividade, individual e coletivo, preservação do existente 
e criação do novo, disciplina e espontaneidade etc. A pedagogia histórico crítica pode se enri-
quecer significativamente com trabalhos e pesquisas no campo da educação musical da mes-
ma forma que esta pode avançar qualitativamente incorporando  proposições que vêm sendo 
desenvolvidas por educadores que tem formulado propostas teóricas e práticas no campo da 
pedagogia histórico-crítica.

Reconceiving music and music education as ethical practices (Reconcebendo música e educação) 
- Dr. Wayne Bowman (Brandon University - Canadá)

Data e horário: 09/10 (sexta-feira) às 10h40
Local: Salão Jacarandá

Abstract: Conventional accounts of music as a source of “aesthetic experience” and of music 
education as “aesthetic education” have led the music education profession to seriously ne-
glect the important links between music-making, the creation of community, and the develop-
ment of character. In this talk I will argue that music education’s understandings of music and 
of education are urgently in need of repair, and that a crucial part of that project involves reco-
very of their nature as fundamentally ethical and ethically-guided practices. Drawing on neo-
-Aristotelean accounts of the nature of practices, I will show how such understandings offer 
to enrich and vivify both our understandings of music-making and music teaching. I will argue 
that music-making should be regarded as a rich resource through which students explore the 
fundamental question What kind of person is it good to be? I will also argue that this question 
lies at the heart of professional practice for music educators. These ethical orientations alter 
profoundly what we conceive musicking and educating to be, the reasons they are important, 
and how we should go about engaging in them. They offer to shift our attention from teaching 
and learning about or in music to learning through music.



19

Mesas-redondas

Mesa-redonda I
Educação musical face aos desafios da contemporaneidade
- Dra. Jusamara Souza (UFRGS)
- Dr. Sérgio Figueiredo (UDESC)
- Dra. Magali Kleber (UEL)
- Coordenador: Dr. Luis Ricardo Silva Queiroz (UFPB/ABEM)

Data e horário: 06/10 (terça-feira) às 10h40
Local: Salão Jacarandá

Mesa-redonda II
Formação de professores de música para o século XXI: possibilidades e inovações
- Dra. Cláudia Bellochio (UFSM)
- Dra. Rosemara Staub (UFAM)
- Dr. Marcus Medeiros (UFJF)
- Coordenadora: Dra. Viviane Beineke (UDESC)

Data e horário: 07/10 (quarta-feira) às 10h40
Local: Salão Jacaranda

Mesa-redonda III
Ética e produção de conhecimento: perspectivas para a educação musical
- Dra. Antônia Bezerra (UFBA/CAPES)
- Dra. Angela Lühning (UFBA / Coordenadora GT de ética da ANPPOM)
- Coordenadora: Dra. Luciana Del-Ben (UFRGS)

Data e horário: 08/10 (quinta-feira) às 10h40
Local: Salão Jacarandá

Fórum internacional

Questões e realidades da educação musical na América Latina
- Dra. Ethel Batres (Guatemala)
- Dra. Martha Enna Rodríguez Melo (Colômbia)
- Coordenadora: Profa. Adriana Rodrigues Didier (Conservatório Brasileiro de Música – Presi-

dente do Fladem Brasil)
Data e horário: 06/10 (terça-feira) às 17h
Local: Salão Jacarandá

Homenagens

Homenagem póstuma à Profa. Dra. Vanda Freire (Presidente da ABEM – 1997-2001) 
Data e horário: 05/10 (segunda-feira) às 18h30
Local: Salão Jacarandá

Homenagem ao centenário de Hans-Joachim Koellreutter 
- Coordenadores:  Dra. Teca Alencar de Brito e Dr. Carlos Kater

Data e horário: 08/10 (quinta-feira) às 17h
Local: Salão Jacarandá
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Sessão de Lançamento de Livros

Data e horário: 08/10 (quinta-feira) às 17h30
Local: Área de Exposições do Bloco Araucária – 2o Andar

Encontro de participantes do PIBID Música

Data e horário: 08/10 (quinta-feira) às 18h
Local: Sala Famboyant 01 – Térreo

Concertos

Segunda (05/10) às 18h40 - Salão Jacarandá
- Sexteto Potiguar

Terça (06/10) às 19h - Salão Jacarandá
- Orquestra Sinfônica da UFRN

Quinta (08/10) às 19h - Salão Jacarandá
- UFRN Cellos e Potibones

Sexta (09/10) às 18h - Salão Jacarandá
- Big Band Jerimum Jazz 
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Cursos

De 06 a 09 de outubro – das 8h30 às 10h20
Cursos Professor Sala

A música da gente: um projeto de expressão 
individual e de criação musical em grupo Dr. Carlos Kater Sala Cedro 04 

(Subsolo)
A paisagem sonora como fundamento de 
práticas criativas na Educação Musical Dra. Marisa Fonterrada Sala Cedro 01

(Subsolo)

Canto a la vida - Nacer a la música Dra. Ethel Batres (Guatemala) Sala Cedro 03
(Subsolo)

Concepções didático-musicais em tempos e 
espaços distintos

Coordenação: Dra. Teresa Mateiro 
Participação: Melita Bona, 
Juciane Araldi, Vania Malagutti 
Fialho, Inês Rocha e Daniella 
Gramani.

Sala Cedro 02 
(Subsolo)

Construção e desconstrução de Instrumentos 
Musicais Dr. Leonardo Fuks Sala Araucária 03

(2o andar)
Diversidade humana, música, cultura e educa-
ção: um diálogo entre diferença e igualdade Prof. Leonardo Moraes Batista Sala Ipê Amarelo

(Térreo)

Educação musical inclusiva Profa. Catarina Shin Sala Araucária 06
(2o andar)

Ensino e aprendizagem de instrumentos mu-
sicais: Fundamentos psicológicos e aborda-
gens teórico-metodológicas

Dra. Regina Antunes Teixeira 
dos Santos 

Sala Cedro 05 
(Subsolo)

Ensino em grupo: concepções, desafios e 
possibilidades Dra. Maria Isabel Montandon Sala Cedro 06 

(Subsolo)
Fazendo música na pequena infância: escu-
ta/gesto/sonoridades/pensamento musical Dra. Teca Alencar de Brito Sala Flamboyant 02

(Térreo)

Música em projetos sociais Dra. Magali Kleber e Dra. Vania 
Fialho

Sala Álamo 01 
(Térreo)

O canto coral e suas dimensões educativas Dr. Manoel Rasslan Sala Jatobá – Hall 
do Hotel (Térreo)

O ensino de música na prática do professor uni-
docente: caminhos e possibilidades formativas Dr. Sérgio Figueiredo Sala Araucária 04

(2o andar)

O Passo Prof. Lucas Ciavatta Sala Flamboyant 01
(Térreo)

Percussão corporal e ensino de música Prof. Fernando Barba Sala Pau Brasil 
(4o andar)

Produção de conhecimento e formação de 
pesquisadores em educação musical Dra. Luciana Del-Ben Sala Álamo 02 

(Térreo)
Sociologia da educação musical Dra. Jusamara Souza Sala Araucária 05

(2o andar)

Atenção: o Curso “Percussão corporal e ensino de música”, que será ministrado pelo professor Prof. 
Fernando Barba, será oferecido em horário especial: segunda-feira, das 14h às 16h e de terça-feira à 
quinta-feira das 8:30 às 10:20.





Grupos de Trabalhos (GTs)

Comunicações e Simpósios

Dia 06 de outubro 
(terça-feira)
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Dia 06 de outubro (terça-feira)

GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Flamboyant 01 (Térreo)

SESSÃO 1 
06/10

14:30 – 14:55 O coro infantil, seus ensinos e suas aprendizagens: perspectivas teóricas 
e metodológicas de uma pesquisa no Projeto “Um Canto em Cada Canto”

Klesia Garcia Andrade
14:55 – 15:20 A dimensão lúdica na regência de coro infantil

Micheline Marim Gois
15:20 – 15:45 Canto coral e Projeto Social: transformações sociais a partir da experiência 

educativa e estética

Clara Bezerra Nunes Barros
15:45 – 16:10 Projeto Semeando Sons: o canto coral como meio de aproximação da músi-

ca às escolas públicas circunvizinhas da Universidade Estadual do Ceará

Cláudio Ferreira Mesquita
16:10 – 16:35 “Um Canto em Cada Canto”: o coro infantil e suas perspectivas músico-ed-

ucativas

Klesia Garcia Andrade

O coro infantil, seus ensinos e suas aprendizagens: perspectivas teóricas e metodológicas de 
uma pesquisa no Projeto “Um Canto em Cada Canto”

- Klesia Garcia Andrade

Este trabalho apresenta as perspectivas teóricas e metodológicas que orientaram a pesquisa 
de mestrado intitulada Projeto “Um Canto em Cada Canto”: o coro infantil, seus ensinos e suas 
aprendizagens. A pesquisa foi desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Música – 
Educação Musical, na Universidade Federal da Paraíba, sendo concluído em fevereiro de 2015. 
O estudo teve por objetivo compreender concepções, conteúdos e metodologias de ensino e de 
aprendizagem que caracterizam a formação musical no Projeto “Educação Musical Através do 
Canto Coral – um canto em cada canto”. No texto elaborado para esta comunicação, elencamos 
os autores que orientaram a investigação nos seus aspectos teóricos e metodológicos, bem como 
a convergência destes na compreensão do fenômeno de estudo. O recorte da pesquisa, aqui 
apresentada, evidencia o diálogo com abordagens teóricas e metodológicas de outras áreas do 
conhecimento para a compreensão dos fenômenos da área de educação musical.
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A dimensão lúdica na regência de coro infantil

- Micheline Marim Gois

Este trabalho apresenta encaminhamentos de uma pesquisa de mestrado concluída, cujo tema 
abordou a inserção lúdica no contexto do coro infantil. Na pesquisa a ludicidade foi investigada 
a partir da prática pedagógica de regentes selecionados onde se abordou aspectos sobre sua 
formação, suas habilidades e competências, como utilizam e se apropriam de estratégias lúdicas 
para o ensaio do coro bem como as crianças avaliam e compreendem propostas lúdicas. Com 
o objetivo de verificar o papel da ludicidade nas práticas musicais do regente de coro infantil, 
o delineamento metodológico deu-se por meio do estudo multicaso com abordagem de cunho 
descritivo qualitativo. A coleta de dados aconteceu em dois coros infantis, tendo como ferramen-
tas de coleta a observação dos ensaios dos coros selecionados e entrevista semiestruturada com 
os respectivos regentes. Os resultados obtidos são apresentados em diálogo com a literatura 
pesquisada e os dados coletados onde se verifica a existência da dimensão lúdica como processo 
educacional e que esta supera o senso comum de ludicidade enquanto elemento complementar 
da educação deslocando-o para o centro da ação educativa promovendo a construção de conhe-
cimento na música. Acredita-se por meio desta pesquisa, proporcionar aos regentes de coros e 
educadores musicais uma reflexão e discussão em busca de uma metodologia de trabalho que 
atenda às características socioculturais e cognitivas de seu grupo.

Canto coral e Projeto Social: transformações sociais a partir da experiência educativa e estética

- Clara Bezerra Nunes Barros 

Este projeto tem por objetivo investigar a possibilidade de transformações pessoais e sociais a 
partir da experiência estética, vivenciada através da educação por meio do canto coral. Para isto, 
se escolheu como sujeitos da pesquisa os alunos do Coral infanto-juvenil do Projeto Jacques Klein, 
crianças e pré-adolescentes em situação de pobreza atendidos pelo Instituto Beatriz e Lauro Fiúza 
na periferia de Fortaleza. Na experiência de trabalho com este grupo, observou-se que a expres-
são artística na forma de canto coral era possibilitada pela expressão verbal da violência sofrida 
pelos envolvidos, ao mesmo tempo em que incentivava esta expressão. A partir daí, elaborou-se 
as seguintes questões de pesquisa: a) De que maneira a proposta de experienciar voz aliada ao 
trabalho de corpo se refletiria na expressão pessoal dos envolvidos? b) Como essa expressão se 
manifesta em sua expressão artística? c) Como a experiência educacional artística pode gerar 
uma experiência estética capaz de suscitar nos coralistas ações sociais transformadoras? A pes-
quisa se configura em pesquisa participante, de abordagem qualitativa. Os dados coletados serão 
analisados à luz das ideias de Sawaia, Kleber e Dalcroze.

Projeto Semeando Sons: O canto coral como meio de aproximação da música às escolas públi-
cas circunvizinhas da Universidade Estadual do Ceará

- Cláudio Ferreira Mesquita 
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Esta publicação constitui-se num relato de experiência com o Coral Vozes da UECE, que foi 
realizado no segundo semestre de 2014. Tal atividade foi desenvolvida nas escolas: Escola 
Municipal Zaíra Monteiro Gondim, Escola Municipal Marcos Valentim Pereira de Sousa, Esco-
la Estadual Jáder Moreira de Carvalho, Escola Municipal Prof. José Valdevino de Carvalho e a 
Escola Municipal Projeto Nascente, que foram contempladas com apresentações didáticas do 
Coral. Neste trabalho, será apresentada a proposta pedagógico-musical que foi desenvolvida 
nos recitais, bem como algumas considerações gerais e depoimentos colhidos nas visitas, 
que permearam a construção do espetáculo musical. O projeto semeando sons terá sua con-
tinuidade no segundo semestre de 2015.

“Um Canto em Cada Canto”: o coro infantil e suas perspectivas músico-educativas

- Klesia Garcia Andrade

Nesta comunicação, apresentamos resultados da pesquisa Projeto “Um Canto em Cada Canto”: 
o coro infantil, seus ensinos e suas aprendizagens, evidenciando sua proposta músico-educativa. 
O estudo foi desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Música – Educação Musical, 
na Universidade Federal da Paraíba e teve como objetivo compreender concepções, conteúdos 
e metodologias de ensino e de aprendizagem que caracterizam a formação musical no Projeto 
“Educação Musical Através do Canto Coral – um canto em cada canto” (Projeto UCCC). O referen-
cial teórico articula-se com a perspectiva sociocultural da educação musical e a partir da abor-
dagem qualitativa e da etnografia, o percurso metodológico abrangeu a pesquisa documental, 
observação participante, entrevistas semiestruturadas, grupos focais e aplicação de questionário. 
De forma concisa apresentamos informações sobre o campo empírico da pesquisa, característi-
cas estruturais e algumas concepções que os educadores e alunos possuem acerca da proposta. A 
compreensão da proposta músico-educativa do Projeto UCCC contribui no aprofundamento dos 
debates acerca do fenômeno estudado, considerando a pertinência do tema, educação musical 
em projetos sociais, e sua singularidade por abarcar o canto coral e elementos da sociedade e da 
cultura, com vistas à ampliação das compreensões relacionadas ao fazer musical.

GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Flamboyant 02 (Térreo)

SESSÃO 2
06/10

14:30 – 14:55 Ensinar e aprender música: perspectivas contemporâneas da motivação 
(Simpósio)

Ana Francisca Schneider Grings, Liane Hentschke, Mário André Wanderley 
Oliveira, Edson Figueiredo, Daniela Kolhrausch

14:55 – 15:20
15:20 – 15:45
15:45 – 16:10
16:10 – 16:35
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Ensinar e aprender música: perspectivas contemporâneas da motivação (Simpósio)

- Ana Francisca Schneider Grings, Liane Hentschke, Mário André Wanderley Oliveira, Edson 
Figueiredo, Daniela Kolhrausch

Este simpósio tem como objetivo apresentar e discutir investigaçõesdesenvolvidas dentro de um 
grupo de pesquisa que, desde o ano de 2006, dedica-se a compreender os processos motivacio-
nais envolvidos no ensinar e aprender música. Estes processos são observados nos mais diversos 
campos de atuação como na educação básica, nos cursos de graduação em música e em coros 
e, com amostras como professores de instrumentos e licenciados em música. Os referenciais 
teóricos utilizados fazem parte da perspectiva sócio cognitiva da motivação, sendo o Modelo de 
Expectativa e Valor a abordagem utilizada em dois trabalhos e a macro teoria da Autodetermina-
ção utilizada em três trabalhos. Dos cinco trabalhos apresentados, quatro se caracterizam como 
surveys e um como estudo de caso. Os resultados encontrados nas pesquisas apontam que o grau 
de interesse, importância e utilidade da Música, atribuído por crianças e adolescentes, aumenta à 
medida que os estudantes brasileiros pertencem a séries mais avançadas, em sentido oposto ao 
observado na maioria dos outros países. Podemos observar também que o Modelo de Expecta-
tiva e Valor, além de ser utilizado para pesquisas com crianças e adolescentes, pode ser utilizado 
para pesquisas com licenciandos em música. Em relação ao estilo motivacional do professor de 
instrumento observa-se que o predomínio masculino no estilo controlador como algo que está 
ligado a profundas questões históricas, sociais e políticas, sendo a prática de ensino de música 
um reflexo deste fenômeno amplo. Já em relação aos coristas é observado que estes nem sem-
pre buscam a atividade por motivos intrínsecos a ela e que o contexto coral, por vezes, frustra 
alguma das necessidades psicológicas básicas, podendo influenciar na motivação para continuar 
na atividade. Com relação aos professores de música é possível afirmar que a maioria deles pro-
curam cursos de formação continuada, que já atuavam na área de educação musical antes de se 
formarem e que a educação básica é um espaço de atuação bastante procurado.



28

GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Álamo 01 (Térreo)

SESSÃO 3
06/10

14:30 – 14:55 Práticas percussivas nas escolas públicas da cidade de Fortaleza – Ceará (CE)

Catherine Furtado Santos
14:55 – 15:20 O Ensino coletivo de percussão e suas práticas de ensino/aprendizagem

Felipe Brito de Melo
15:20 – 15:45 Os Boomwhackers® e a música compartilhada e arremessada

Uirá Abondanza Kuhlmann
15:45 – 16:10 Processos educativos e práticas musicais coletivas na Orquestra Experimental

Cyran Costa Carneiro Da Cunha
16:10 – 16:35 Os valores da construção de instrumentos musicais para a educação musi-

cal: uma reflexão a partir da fala de dois músicos

Aline Clissiane Silva

Práticas percussivas nas escolas públicas da cidade de Fortaleza – Ceará (CE)

- Catherine Furtado Santos 

O presente artigo é um projeto de pesquisa de doutorado, ainda em andamento, sobre as práticas 
percussivas nas escolas públicas da cidade de Fortaleza. O objetivo da investigação é analisar como 
acontecem as práticas percussivas nas escolas públicas. Tal proposta baseia-se na contextualização 
das atividades musicais com percussão no âmbito da cidade de Fortaleza e, além disso, a panorâ-
mica história dessa prática na universidade e articulação com a realidade escolar. Com isso, serão 
levantadas temáticas que discutam sobre uma perspectiva de formação – Educação musical – na re-
lação com a escola e percussão, tendo como aporte teórico autores da área como Schrader (2011), 
Santos (2013), Guarnieri (2007), Prass (2004) e Tanaka (2009). A metodologia é de abordagem qua-
litativa com uma coleta de dados através de levantamentos bibliográficos, registros em áudio, vídeo 
e entrevistas e, após, a análise fundamentada teoricamente.   Nesse sentido, o presente projeto 
poderá contribuir para um levantamento e compreensão mais detalhada sobre as práticas percussi-
vas no âmbito escolar, percebendo a escola como um espaço formativo e que, através das práticas 
musicais, possa também oferecer ampla dimensão de experiências e vivências artísticas.

O Ensino coletivo de percussão e suas práticas de ensino/aprendizagem 

- Felipe Brito de Melo 
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Este artigo consiste em um recorte do Trabalho de Conclusão de Curso: “O ensino coletivo de percus-
são e as práticas de ensino/aprendizagem relacionadas a ele”. As temáticas abordadas nesta pesquisa 
apareceram a partir das indagações surgidas sobre algumas metodologias vivenciadas e utilizadas 
pelo autor ao lecionar e participar como aluno em aulas de percussão e bateria, individuais e em 
grupo, e de como estas práticas refletiam na formação humana e musical dos sujeitos participantes. 
O objetivo foi conhecer as práticas de ensino/aprendizagem utilizadas pelo autor em grupos de per-
cussão e saber o que a literatura levantada diz a respeito, investigando de que forma elas diferem das 
metodologias tradicionais de ensino de música. Para tanto, foi necessário o conhecimento prévio das 
características de cada um dos métodos: tradicional individual, métodos abrangentes de educação 
musical, métodos coletivos de ensino de instrumentos e as práticas informais de ensino de percussão. 
As informações necessárias para a elaboração do texto foram adquiridas por meio de revisão biblio-
gráfica de artigos, monografias, dissertações, teses e livros que discorriam sobre os diferentes aspec-
tos relacionados ao tema. Assim, verificou-se que existem algumas diferenças entre as metodologias 
tradicionais e as que são utilizadas no ensino de música em grupos de percussão.

Os Boomwhackers® e a música compartilhada e arremessada

- Uirá Abondanza Kuhlmann

O presente artigo visa apresentar uma proposta de jogo musical para uma educação musical se-
guindo uma linha de pesquisa na sala de aula e fruto do resultado das práticas a partir dos méto-
dos ativos. A pesquisa apresentará um jogo e o seu desafio na construção de uma peça musical, 
a escuta e a integração dos alunos na sala de aula eliminando a teoria da música e exigências de 
caráter técnico. Um jogo que utiliza os tubos percutidos melódicos denominados de “Boomwha-
ckers®” trazendo resultados sonoros eficientes a partir da simples condução de dinâmicas, seus 
comandos e desdobramentos.

Processos Educativos e Práticas Musicais Coletivas na Orquestra Experimental

- Cyran Costa Carneiro Da Cunha

Neste trabalho propormos investigar quais são os processos educativos presentes na Orquestra Ex-
perimental do IFPB campus Monteiro que se originam na prática social da convivência dos integran-
tes. O referencial teórico baseia-se nas obras de Oliveira, Heller, Fiori, Paulo Freire, entre outros da 
linha de pesquisa de práticas sociais e processos educativos. Na área de educação musical adotou-
-se obras de Fonterrada, Kater, Penna, Beineke, Brito, Vanda Freire, entre outros. Será uma pesquisa 
qualitativa, de caráter exploratório cujos dados serão coletados através de observações sistemá-
ticas e entrevistas semiestruturadas com alguns participantes da orquestra. Ao identificarmos os 
processos educativos dos alunos no contexto de aprendizagem coletiva da orquestra, permitiremos 
destacar algumas aprendizagens musicais, humanas e sociais, como o respeito às diferenças, paci-
ência com o outro, amizade, solidariedade, entre outras que se dão através da convivência na diver-
sidade, bem como identificar e refletir sobre outros aspectos qualitativos deste contexto, revelando 
concepções, situações e processos que caracterizam as práticas de educação musical e formação de 
grupos instrumentais na cidade de Monteiro e na Paraíba como um todo
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Os valores da construção de instrumentos musicais para a educação musical: uma reflexão a 
partir da fala de dois músicos

- Aline Clissiane Silva

Este trabalho entende a construção de instrumentos como uma prática que pode contribuir posi-
tivamente para a educação musical. Visualiza as pesquisas científicas da área como exploratórias 
dessas possibilidades. Julga necessário apropriar-se dessas contribuições para a realização de 
pesquisas futuras mais consolidadas e objetivas. É considerando essa necessidade que a pesquisa 
se desenvolve a partir do questionamento: quais os valores da construção de instrumentos para a 
educação musical?  Para responder à pergunta, a pesquisa recorre ao levantamento bibliográfico 
e entrevistas com os pesquisadores da área em discussão. É realizado um mapeamento dos ma-
nuais de construção de instrumentos de forma a analisar os objetivos que esses materiais visam. 
É apresentado um mapeamento das pesquisas científicas que relacionam a construção de instru-
mentos com a prática pedagógica evidenciando os resultados e contribuições dos pesquisadores 
para a área. Também apresenta os discursos atuais dos educadores musicais que investigam a 
construção de instrumentos. Ao término do trabalho apresenta-se o contraponto que se forma 
entre as falas dos entrevistados. Espera-se que o trabalho possa auxiliar para futuras pesquisas 
da educação musical que se utilize da construção de instrumentos musicais.

GT 1.2 EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL – SESSÃO 1
GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SESSÃO 1

Sala Álamo 02 (Térreo)
06/10

14:30 – 14:55 Concepções sobre o ensino e aprendizagem de música: uma revisão sobre 
o tema

Washington Nogueira de Abreu, Jean Joubert Freitas Mendes
14:55 – 15:20 Educação Musical e Contemporaneidade

Edineiram Marinho Maciel, Antonio Dias Nascimento
15:20 – 15:45 Educação musical no contexto orquestral: levantamento da produção 

acadêmico-musical

Ana Claudia Silva Morais, Amélia Martins Dias Santa Rosa
15:45 – 16:10 A música como conteúdo obrigatório na educação básica: reflexões acerca 

da epistemologia da educação musical

Thais Lobosque Aquino
16:10 – 16:35 Refletindo sobre o ensino e aprendizado de música: uma análise de dois 

Projetos Políticos-Pedagógicos

Helen Silveira Jardim de Oliveira
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Concepções sobre o ensino e aprendizagem de música: uma revisão sobre o tema

- Washington Nogueira de Abreu, Jean Joubert Freitas Mendes

Este artigo é um recorte de uma dissertação de mestrado que teve como objetivo geral identificar 
e analisar concepções dos educadores musicais sobre o ensino de música no Ensino Fundamen-
tal em escolas públicas Municipais da Cidade do Natal/RN. A educação musical está presente na 
educação básica em seus diversos níveis de aprendizagem e nesse trabalho destaca-se o estudo 
sobre concepções do educador sobre o ensino de música na educação básica.  Assim, o objetivo 
deste artigo e refletir sobre a complexidade do termo concepção e a necessidade de o educador 
tecer relações entre sua formação, experiências de vida, ideologias, prática com seu pensamento 
sobre o ensino de música escolar. Através de uma revisão de literatura trataremos da semântica 
do termo concepção, concepções dos educadores no ensino infantil e fundamental.  O artigo está 
fundamentado em autores que tratam de concepções pedagógicas na educação básica, educação 
musical escolar, saberes docentes, dentre outros. Acredita-se que esse artigo possa aumentar as 
pesquisas sobre concepções que servem para desenvolver a música na escola na formação do 
indivíduo.

Educação Musical e Contemporaneidade

- Edineiram Marinho Maciel, Antonio Dias Nascimento

A pesquisa trata do fazer musical em escolas públicas, com turmas do 6º ao 9º anos do ensino 
fundamental, localizadas em bairros periféricos. Tem como objetivo identificar se existe confron-
to entre as preferências musicais dos estudantes e as dos professores de música, e analisar de 
que maneira esse confronto tem sido abordado. Como fazer o diálogo entre os diferentes no 
que diz respeito à Educação Musical? Procura, então, identificar os estilos musicais utilizados 
em diferentes momentos da vida escolar, buscando perceber o envolvimento dos estudantes 
e dos professores nessas atividades. Para isso estão sendo realizadas observações, entrevistas 
com professores de música e gestores, aplicação de questionário com estudantes, e formação de 
grupos focais, também com estudantes. No momento a pesquisa ainda está na fase da revisão de 
literatura e das observações nas escolas selecionadas.

Educação musical no contexto orquestral: levantamento da produção acadêmico-musical

- Ana Claudia Silva Morais, Amélia Martins Dias Santa Rosa

Este artigo apresenta um levantamento de produções científicas com foco na prática orquestral. 
Esta investigação é contemplada em pesquisa no nível de mestrado, em educação musical, que 
tem o objetivo de compreender como acontece a aprendizagem musical em um grupo orques-
tral. A busca por conhecer a produção acadêmica sobre essa temática foi realizada em periódicos 
diversos da área de música, anais de congressos científicos nacionais da Associação Brasileira 
de Educação Musical – ABEM e Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música - 
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ANPPOM, monografias de especializações, dissertações de mestrado e teses de doutorado, com 
ênfase na educação musical, entre os anos 2000 e 2014. Os textos encontrados foram delimitados 
em sete categorias no âmbito geral da pesquisa, no entanto, foram destaque somente aqueles 
que tratam mais especificamente do ensino e aprendizagem no contexto da orquestra, tais como: 
orquestra infanto-juvenil, orquestras vinculadas a projetos sociais, orquestra escolar e orquestra 
universitária. De caráter qualitativo e bibliográfico, o levantamento possibilitou reflexões sobre 
a temática, identificando que apesar da produção científica acerca da prática musical coletiva 
no contexto orquestral efetivar-se em diferentes campos, ainda é pequena e instável, gerando, 
assim, possibilidades para novas investigações.

A música como conteúdo obrigatório na educação básica: reflexões acerca da epistemologia 
da educação musical

- Thais Lobosque Aquino

Este trabalho se volta para a discussão acerca da epistemologia da educação musical no contexto 
das escolas básicas pela via do procedimento constelatório, em que conceitos e idéias se tensio-
nam num movimento cujo potencial explicativo gera uma coerência que se mantém solidária a 
instâncias lacunares (SILVA, 2006). São utilizados aportes múltiplos, tanto do campo da filosofia e 
da estética, quanto da psicologia, da educação e da música, de modo a que sejam questionados 
dois modelos ainda dominantes no ensino musical em escolas de educação básica: o conservato-
rial e o da livre-expressão. Isso para propiciar aos alunos uma educação musical com pretensões 
à autonomia, prenhe de discernimento e voltada para uma relação cada vez mais sensível, cog-
noscitiva e qualificada com a música.

Refletindo sobre o ensino e aprendizado de música: uma análise de dois Projetos Políti-
cos-Pedagógicos

- Helen Silveira Jardim de Oliveira

Este trabalho é um recorte de nossa tese de doutorado, que teve como objetivo investigar a 
natureza dos argumentos apresentados por alunos, professores e representantes institucionais, a 
respeito da importância de ensinar e aprender música numa escola pública federal e num projeto 
social no município do Rio de Janeiro. A pesquisa foi de cunho qualitativo, com abordagem 
interpretativa. Os argumentos analisados na pesquisa foram gerados por questionários. Para 
complementar e aprofundar as informações geradas pelos questionários, utilizamos os Projetos 
Político-Pedagógicos (PPPs) de cada instituição. Sendo assim, o enfoque desta comunicação é 
apresentar uma síntese da análise dos PPPs das instituições que fizeram parte de nossa tese: o 
Colégio Pedro II e a Escola de Música de Manguinhos. A análise revelou que os PPPs apresentam 
um potencial multicultural crítico, já que enfatizam propostas pedagógicas a partir de um olhar 
sociocultural. Há um destaque para a heterogeneidade dos alunos, para os aspectos sociais e 
políticos, para a contextualização das músicas a serem trabalhadas, para a atuação do professor 
como mediador, para a importância do diálogo, entre outros aspectos. Embora havendo 
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convergências e divergências, os objetivos das instituições tiveram um aspecto comum: a 
formação integral do cidadão e sua atuação consistente e ativa na sociedade.

GT 1.3 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Ipê Amarelo (Térreo)

SESSÃO 1
06/10

14:30 – 14:55 A música como componente curricular nas escolas públicas e privadas do 
Piauí: história e memória

João Valter Ferreira Filho
14:55 – 15:20 Música Cearense: memória e espaço no campo musical

Filipe Ximenes Parente, Pedro Rogerio
15:20 – 15:45 Educação Musical e Formação Política no movimento operário: Rio de Ja-

neiro e São Paulo, 1906-1921

Gabriel Otoni Calhau Martins
15:45 – 16:10 O professor de Música: percursos até a Lei 11.769/08

Gabriel Costa de Souza

A Música como componente curricular nas escolas públicas e privadas do Piauí: História e 
Memória

- João Valter Ferreira Filho

O presente trabalho é um recorte feito a partir da Dissertação de Mestrado do autor, intitulada 
História e Memória da Educação Musical no Piauí: das primeiras iniciativas à Universidade (UFPI, 
2009). O trabalho aborda os processos históricos iniciais e a trajetória do ensino formal de música 
nas escolas públicas e particulares do Piauí, verificada entre o final do século XIX e o advento da 
LDB 5692/71, que, instituindo o ensino de Educação Artística em todo o país, ocasionou o de-
saparecimento da música nas estruturas curriculares do estado. É dado destaque à atuação dos 
principais educadores que construíram a Educação Musical piauiense, bem como à posição e ao 
caráter dos estudos musicais nas diversas instituições pesquisadas.

Música Cearense: memória e espaço no campo musical

- Filipe Ximenes Parente, Pedro Rogerio

O presente artigo é de cunho bibliográfico e aborda sobre a história da música cearense, buscan-



do contextualizar e discutir o lugar dessa música local no espaço musical brasileiro. Como subsídio 
para esta análise utilizamos a praxiologia de Pierre Bourdieu (2013) e o conceito de campo. Com 
o objetivo de compreender melhor os rumos da educação musical no Ceará, apresentaremos um 
levantamento histórico-musical nesse estado, destacando os principais achados e características 
dessa música. Por fim, entendemos, no decorrer do contexto histórico, a relevância e influência 
das instituições legitimadas, da cultura e dos agentes, compreendendo, dessa maneira, que estes 
aspectos precisam ser objetos de constantes discussões e reflexões em um ambiente de forma-
ção e, principalmente, em um ambiente de formação musical.

Educação Musical e Formação Política no movimento operário: Rio de Janeiro e São Paulo, 
1906-1921

- Gabriel Otoni Calhau Martins

Este trabalho trata das práticas de educação musical, ligadas ao movimento anarquista no início 
do século XX. O estudo procura ampliar a discussão sobre a ótica libertária dos eventos sociais 
promovidos nos espaços operários. Percebemos que ainda são pouco estudadas as práticas não 
escolares no contexto da história da educação que problematize as experiências libertárias em 
educação. Nesse sentido, encontramos poucos trabalhos que estudam as ações culturais ligadas 
ao movimento operário. Esse estudo pode nos ajudara apontar novos caminhos para a história 
da educação musical e a entender a formação e a organização política dentro dos movimentos 
sociais. Tendo em vista essa lacuna, faremos uma breve reflexão sobre os bailes, festivais e festas 
operárias que ocorreram no Rio de Janeiro e São Paulo entre 1906 e 1921.  Utilizamos como fon-
te primária os periódicos anarquistas Novo Rumo, A Voz do Trabalhador, Na Barricada eA Plebe. 
Destacamos nestes jornais anúncios e comentários sobre atividades musicais, e através desses 
construímos as impressões discorridas no texto.

O professor de Música: percursos até a Lei 11.769/08

- Gabriel Costa de Souza

O presente artigo busca traçar o histórico da legislação referente à formação e atuação do pro-
fessor de música no Brasil, enfatizando o período entre a promulgação da LDB 5.692/71 e a Lei 
11.769/08, influenciada substancialmente pela LDB 9394/96 e pelos Parâmetros Curriculares Na-
cionais. A referida Lei, no entanto, não modifica substancialmente a situação do professor de 
música que, se por um lado tem seu curso de formação superior específica regulamentado, ainda 
encontra barreiras com relação à sua atuação no sistema educacional público brasileiro.



GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Salão Jacarandá (Térreo)

SESSÃO 2
06/10

14:30 – 14:55 O Canto Coral no Programa Mais Educação: a defasagem entre a proposta e a ação

Maura Penna, Eliane Mendes, Ian Bandeira, Olga Renalli Barros
14:55 – 15:20 Análise da função e desenvolvimento do jogo didático nos ensaios corais infantis

Rafael Keidi Kashima, Adriana do Nascimento Araújo Mendes
15:20 – 15:45 Em busca da afinação no Coral Infantil como meio de musicalizar no Pro-

grama do PIBID de Música no UNASP

Ailen Balog Lima, Paulo Jeovani dos Santos Júnior
15:45 – 16:10 As práticas pedagógicas com o canto na sala de aula: um estudo de caso

Hortênsia Vechi
16:10 – 16:35 A extensão vocal infantil

Silvia Sobreira, Bruno Boechat

O Canto Coral no Programa Mais Educação: a defasagem entre a proposta e a ação

- Maura Penna, Eliane Mendes, Ian Bandeira, Olga Renalli Barros

Esta comunicação apresenta resultados parciais da pesquisa A Música no Programa Mais Edu-
cação em Escolas Públicas da Grande João Pessoa, que tem como objetivo compreender os pro-
cessos de ensino e aprendizagem nas oficinas de música do Mais Educação. Este programa do 
Governo Federal, que se propõe a induzir a educação integral, promove a ampliação da jornada 
escolar através de diversas atividades, inclusive musicais. Este trabalho discute a prática peda-
gógica desenvolvida em oficinas de canto coral em duas escolas públicas paraibanas. A principal 
técnica de coleta de dados foi a observação das práticas educativas musicais, complementada 
por entrevistas semiestruturadas com os agentes envolvidos. Realizou-se também pesquisa bi-
bliográfica e documental, incluindo documentos e publicações acerca do programa. A observação 
das práticas pedagógicas mostrou que, na Escola A, a oficina agrupava atividades diversas, nas 
quais geralmente o canto não era a prática central. Já na Escola B, o monitor constantemente 
acompanhava ao violão o canto em uníssono de músicas conhecidas dos alunos, aproveitando 
este fato para conseguir algum resultado, apesar de não trabalhar questões específicas da prática 
coral ou musical. A fragilidade das práticas relacionava-se tanto com a falta de frequência regular 
dos alunos quanto com a ausência de preparação e/ou experiência dos monitores para o desen-
volvimento do canto coral. Concluímos que o panorama encontrado revela a concepção de que 
as atividades musicais do Mais Educação são “recreativas”, enquanto a diversidade das práticas 
depende diretamente dos agentes locais envolvidos.
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Análise da função e desenvolvimento do jogo didático nos ensaios corais infantis

- Rafael Keidi Kashima, Adriana do Nascimento Araújo Mendes

Este artigo busca contribuir para os estudos sobre o tema, apresentando um trabalho que analisa 
a função e o desenvolvimento do uso do jogo nos ensaios corais. Por meio de análises de biblio-
grafias vigentes e entrevista procurou-se compreender as possibilidades do uso do jogo como 
ferramenta efetiva nos ensaios visando o aperfeiçoamento da performance musical associado às 
pedagogias modernas de ensino. Os dados coletados foram categorizados e discutidos a partir 
dos autores Laville e Dione (1999). Considerou-se que os regentes possuem pouca compreensão 
das amplas possibilidades do uso pedagógico do jogo, e utilizam esse recurso mais para entreter 
e motivar desarticulados das necessidades do repertório, originando a dicotomia do momento de 
brincar e de ensaiar. O artigo pretende ampliar a concepção do fazer coral tradicional aproximan-
do os ensaios das necessidades cognitivas e sociais características da infância.

Em busca da afinação no Coral Infantil como meio de musicalizar no Programa do PIBID de 
Música no UNASP

- Ailen Balog Lima, Paulo Jeovani dos Santos Júnior

Este presente trabalho tem como objetivo dialogar a respeito de maneiras e métodos de musi-
calização que estão presentes na prática de canto coral infantil. Esse trabalho, patrocinado pelo 
PIBID - Música do Centro Universitário Adventista de São Paulo (UNASP), Campus Engenheiro 
Coelho, está sendo realizado em uma escola de ensino fundamental I com crianças de 4º e 5º 
ano, que frequentam a escola no período de contra turno de suas aulas normais. Uma das gran-
des dificuldades no canto infantil, especialmente de alunos de uma escola de periferia que não 
tiveram vivências musicais satisfatórias, é a falta de afinação e noções de alturas. Encontramos 
muitas crianças que não sabiam diferenciar o canto da fala natural, que também não conseguiam 
diferenciar notas agudas de notas graves, somente conseguindo fazer isso em contrastes muitos 
grandes. Procuramos através de metodologias voltadas para a educação musical infantil, como 
a manossolfa de Kodaly, entre várias atividades de musicalização que trabalham de forma lúdica 
conceitos musicais, além da criação de rotinas de ensaio que trabalham o treino e aquecimento 
da voz, correta articulação e entonação vocal, entre outros conceitos importantes.

As práticas pedagógicas com o canto na sala de aula: um estudo de caso

- Hortênsia Vechi

Neste artigo é apresentado um estudo realizado com um professor licenciado em música que 
atua no Ensino Fundamental I em um município de Santa Catarina. O principal objetivo desta 
investigação foi analisar como são realizadas as práticas cantadas na sala de aula considerando 
o discurso do professor e as observações das aulas de música. Foram realizadas duas entrevistas 
semiestruturadas com o professor de música, além de observações, com registro em vídeo e 
anotações de campo de suas aulas em uma turma de 4º ano por um período aproximado de dois 
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meses. O estudo demonstrou que o canto é a principal prática realizada pelo professor nas aulas 
de música e que o enfatiza como principal meio de aprendizagem de elementos musicais. Além 
disso, foi possível perceber a preocupação do docente quanto à afinação da turma e a escolha de 
tonalidades para as canções executadas, utilizando também o violão como um recurso acompa-
nhador que pôde auxiliar na afinação vocal das crianças.

A extensão vocal infantil

- Silvia Sobreira, Bruno Boechat

Este texto apresenta a revisão de literatura relativa à extensão vocal infantil, levando em conside-
ração o caráter polissêmico desse termo. Na primeira parte, são feitas considerações a respeito 
dos conceitos “extensão vocal limite”, “extensão vocal confortável” e “tessitura”, comumente uti-
lizados como equivalentes. Na segunda parte, são abordadas as diferentes metodologias utiliza-
das nas pesquisas para a mensuração desse elemento em crianças.

GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Sala Cedro 01 (Subsolo)

SESSÃO 3
06/10

14:30 – 14:55 Educação Musical na Educação Infantil do Colégio Pedro II: um processo de 
construção

Wasti Silvério Ciszevski Henriques
14:55 – 15:20 A construção de trajetórias de trabalho na educação infantil: um estudo com 

professores(as) de música da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre

Joana Lopes Pereira
15:20 – 15:45 O valor da afetividade no progresso psicomotor do bebê em aulas de musi-

calização: diálogo/proximidades entre Wallon e Willems

Izaura Serpa Kaiser, Otávio Lima De Souza
15:45 – 16:10 As atividades musicais das crianças analisadas por professoras de educação 

infantil

Leda de Albuquerque Maffioletti, Soraia Santana
16:10 – 16:35 Os Ritmos Brasileiros: relato de uma experiência musical nos anos iniciais

Genivaldo Gomes Cândido
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Educação Musical na Educação Infantil do Colégio Pedro II: um processo de construção

- Wasti Silvério Ciszevski Henriques

Esta comunicação apresenta o projeto de pesquisa de doutorado em andamento “Educação Mu-
sical na Educação Infantil do Colégio Pedro II: construção de uma história”. A pesquisa em desen-
volvimento se propõe a construir e implementar um projeto de música para a Educação Infantil 
do Colégio Pedro II, instituída em 2012, respeitando toda a história e tradição da Instituição, po-
rém trazendo uma perspectiva inovadora, baseada nos estudos contemporâneos sobre infância e 
educação musical. A abordagem da pesquisa é qualitativa e está sendo utilizada a técnica de pes-
quisa-ação. Como embasamento teórico serão estudados: (a) Pensamento Complexo (MORIN, 
2011a); (b) Currículo (DELEUZE, G.; GUATTARI, 1996), (c) Estudos da Infância (CORSARO, 2011) e 
(d) Psicologia da Educação Musical (HARGREAVES, 1997; 2006). Frente aos desafios da obrigato-
riedade do ensino de música no país e à universalização da Educação Infantil, este trabalho pode 
ser considerado relevante para o avanço dos estudos e ações em prol do ensino de música nas 
escolas de Educação Infantil brasileiras.

A construção de trajetórias de trabalho na educação infantil: um estudo com professores(as) 
de música da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre

- Joana Lopes Pereira

A presente comunicação apresenta um recorte de minha dissertação de mestrado que teve como 
objetivo geral investigar as trajetórias de trabalho de professores(as) licenciados(as) em música nas 
Escolas Municipais de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino Porto Alegre. Os objetivos 
específicos foram: compreender como os(as) professores(as) de música se relacionam com os tem-
pos, os espaços e os sujeitos da educação infantil; conhecer o modo como os(as) professores(as) de 
música definem os conteúdos e finalidades do ensino de música na educação infantil e identificar 
os limites e possibilidades percebidos pelos(as) professores(as) de música para realização de suas 
práticas de ensino. A estratégia de pesquisa foi a entrevista. A moldura teórica é embasada nos prin-
cípios da educação infantil cuidar e educar, nas noções de tempos e espaços e na ideia de trajetórias 
de trabalho. O estudo contou com a colaboração de uma professora e quatro professores de música 
que atuam em Escolas Municipais de Educação Infantil na cidade de Porto Alegre. A análise dos 
dados foi elaborada a partir de categorias centradas no trabalho dos(as) professores(as) de música: 
sua relação com os tempos, os espaços e os sujeitos, suas práticas educativo-musicais e sua relação 
com o próprio trabalho. Os resultados indicam que cada professor(a) tem uma história singular de 
trabalho, entretanto, a construção de uma trajetória de trabalho só é possível de ser feita na intera-
ção com os sujeitos na escola, especialmente as crianças, durante seu fazer docente.

O valor da afetividade no progresso psicomotor do bebê em aulas de musicalização: diálogo/
proximidades entre Wallon e Willems

- Izaura Serpa Kaiser, Otávio Lima De Souza



39

Pretende-se investigar, com base na ótica walloniana e nos pressupostos da escuta sensorial, 
afetiva e mental de Willems, o papel da afetividade no processo de desenvolvimento psicomotor 
em bebês de zero a dois anos de idade, que participam de aulas de musicalização no Centro Edu-
cacional Infantil Arte do Saber. De cunho qualitativo, a pesquisa envolverá teoria e trabalho de 
campo. Serão realizadas observações de bebês e aplicados questionários aos seus pais, cuidado-
ras, pedagoga e professora de educação física. Presume-se que as atividades musicais destinadas 
aos bebês de zero a dois anos, e desenvolvidas em um ambiente afetivo, podem contribuir no 
aprimoramento de suas habilidades psicomotoras. Subentende-se que, quando há diálogo entre 
professor e família, fazendo-a conhecer os procedimentos metodológicos usados na escola e re-
petindo atividades em casa – seja cantando, apreciando canções e até mesmo criando músicas 
– família e escola unem-se no mesmo propósito.

As atividades musicais das crianças analisadas por professoras de educação infantil

- Leda de Albuquerque Maffioletti, Soraia Santana

O trabalho apresenta as reflexões de 39 professoras de educação infantil sobre episódios de ativi-
dades musicais realizadas por seus alunos. A intenção é destacar a peculiaridade das descrições e 
análises realizadas tendo em vista tratar-se de professoras sem formação musical específica, que 
atuam em Escolas de Educação Infantil. A abordagem metodológica segue princípios da pesquisa 
(auto)biográfica, adotando-se a uma leitura interpretativa do material coletado, buscando o sig-
nificado que as professoras atribuem às atividades relatadas. Os resultados mostram que a dire-
ção do olhar das professoras que participaram deste estudo articula-se com o contexto escolar e 
as aprendizagens de sua profissão. É peculiar no sentido de mostrar um saber musical não técnico 
aprendido no convívio com as crianças. É também peculiar pelas escolhas que fizeram, pelo que 
lhes chamou a atenção e pelo modo como interpretaram os comportamentos musicais tomando 
por base a sua formação profissional e acadêmica obtida no curso de Pedagogia.

Os Ritmos Brasileiros: relato de uma experiência musical nos anos iniciais

- Genivaldo Gomes Cândido

Este trabalho de musicalização infantil foi realizado com alunos dos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental na Escola Municipal Professora Acliméa de Oliveira Nascimento em Teresópolis-RJ, 
onde foram trabalhados os ritmos brasileiros xote, baião, samba e frevo. Foram utilizados jogos 
cantados, cantigas folclóricas e canções de Alceu Valença, Luiz Gonzaga, Villa-Lobos e Cartola. 
Utilizamos instrumentos de percussão como pandeiro, triângulo, ganzá, timba, e outros para de-
senvolver as atividades rítmicas. A importância deste trabalho é colocar os alunos do ensino regu-
lar para vivenciar a cultura musical já nos anos iniciais, tendo como objetivos: ampliar a vivência 
cultural dos mesmos, fazer os alunos experimentarem a música ouvindo, cantando e tocando 
canções em diversos ritmos brasileiros e levar a música ao ambiente escolar. As canções eram 
ensinadas verso por verso aos alunos que se agrupavam em círculos sentados no chão da sala, e 
repetindo os versos aprendiam a cantar com o professor. Depois de assimilar a canção eles apren-
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diam as técnicas para se tocar cada instrumento de percussão e exercitavam os ritmos com os 
instrumentos, tocando e cantando. Ao final do trabalho a maioria dos alunos foi capaz de cantar, 
batucar e identificar os ritmos ensinados, e a partir daí foi formado um grupo de canto com per-
cussão que se apresentou na escola e na secretaria municipal de educação.

GT 2.2 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM ESCOLAS ESPECIALIZADAS 
Sala Cedro 02 (Subsolo)

SESSÃO 1
06/10

14:30 – 14:55 Fui passar na ponte: travessias em diferentes cores

Daniel Augusto Oliveira Machado, Patrícia Furst Santiago
14:55 – 15:20 A motivação no ensino de piano do Conservatório Estadual de Música 

“Padre José Maria Xavier” de São João del-Rei: implicações no processo de 
ensino-aprendizagem pianístico

Rafael Passos Silva, Maria Amélia de Resende Viegas
15:20 – 15:45 Critérios para a elaboração do programa em um curso de iniciação musical 

ao piano

Tarcísio Gomes Filho, Regiane Hiromi Yamaguchi
15:45 – 16:10 Princípios pedagógicos para Iniciação ao Piano de Antonio de Sá Pereira e 

Liddy Chiaffarelli Mignone

Luana Valentim da Silva, Ekaterina Konopleva
16:10 – 16:35 A utilização de exercícios de técnica pianística na visão de sete professores 

de piano do Recife: fundamentação teórica

Manoel Theophilo Gaspar de Oliveira Filho, José Henrique Martins

Fui passar na ponte: travessias em diferentes cores

- Daniel Augusto Oliveira Machado, Patrícia Furst Santiago

Este relato de experiência apresenta uma proposta pedagógica para aulas de musicalização e 
para o ensino de instrumentos de teclado que valoriza e inclui os modos diatônicos da tradição 
musical ocidental. A experiência relatada foi realizada na UFMG ao longo do segundo semestre 
de 2014, com uma turma de musicalização de adultos, composta por 12 alunos com idade entre 
17 e 65 anos. Os objetivos principais das atividades trabalhadas foram desenvolvimento da per-
cepção auditiva através do reconhecimento das diferentes configurações das escalas modais e to-
nais.  Para tal, a partir de uma canção brasileira - Fui Passar na Ponte (domínio público/Pirapora), 
foram elaborados oito arranjos em forma coral, que explicitam as características destas escalas.  
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Os alunos passaram por diversos processos de apreciação e prática, seguidos de reflexão sobre 
a experiência vivenciada. Neste artigo, apresentados as etapas do processo de leitura e prepara-
ção dos arranjos, bem como sugestões para a aplicação desse processo pedagógico ao ensino de 
teclado em grupo.

A motivação no ensino de piano do Conservatório Estadual de Música “Padre José Maria Xavier” 
de São João del-Rei: implicações no processo de ensino-aprendizagem pianístico

- Rafael Passos Silva, Maria Amélia de Resende Viegas

Este estudo se dedicou a investigar a motivação dos alunos de piano do Conservatório Estadual 
de Música “Padre José Maria Xavier”, de São João del-Rei, particularmente de adolescentes e 
jovens de 14 aos 26 anos dos ciclos Intermediário e Complementar. A motivação, nesse contexto, 
foi abordada sob o ponto de vista da Teoria da Expectativa-Valor, procurando conhecer melhor as 
expectativas e o conjunto de valores atribuídos pelos alunos ao estudo de piano. Como suporte 
para a pesquisa foi reunido os principais trabalhos na área de música e a referida teoria motiva-
cional, além de pesquisas já feitas no Conservatório de Música que se relacionam com a atual. 
Para a realização da pesquisa foram utilizados métodos qualitativos, como entrevista com alunos 
e professores, questionários para os alunos e observação das aulas. Os dados obtidos foram ana-
lisados sob o prisma do referencial teórico utilizado, e dessa forma foi possível conhecer melhor 
como a motivação tem atuado no contexto observado. Nos pontos centrais da pesquisa foi obser-
vada a não priorização do aprendizado de piano em relação a outras atividades e o pouco contato 
com a atividade musical como fatores de enfraquecimento da motivação, levando a um reduzido 
potencial de engajamento no aprendizado pianístico. Com o conjunto de conhecimentos gerados 
a partir dessa pesquisa, espera-se contribuir para o entendimento dos verdadeiros sentidos que 
motivam os estudantes a iniciar e se manter no estudo de piano/música, para que desta forma os 
educadores incorporem estes sentidos, no intuito de uma aprendizagem mais significativa.

Critérios para a elaboração do programa em um curso de iniciação musical ao piano

- Tarcísio Gomes Filho, Regiane Hiromi Yamaguchi 

Esta comunicação apresenta um relato de experiência que versa sobre um curso de iniciação ao 
piano, mais especificamente os seus dois primeiros anos. Os critérios que levaram à escolha do 
programa foram estabelecidos com base nas competências a serem desenvolvidas pelos alunos 
nas atividades de cada semestre, que consta de quinze encontros no formato de aula coletiva. A 
comunicação detalha o conteúdo programático de cada semestre e discute as competências que 
cada um deve desenvolver.

Princípios pedagógicos para Iniciação ao Piano de Antonio de Sá Pereira e Liddy Chiaffarelli Mignone
 
- Luana Valentim da Silva, Ekaterina Konopleva
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Este artigo tem o objetivo discorrer sobre a pedagogia de dois educadores musicais brasileiros 
que viveram na primeira metade do século XX: Antonio de Sá Pereira e LiddyChiaffarelli Mignone. 
Ambos, criadores do Curso de Iniciação Musical do Conservatório Brasileiro de musica (RJ), curso 
voltado para a fase inicial do aprendizado musical de crianças. Esta pesquisa de caráter bibliogra-
fico apoia-se em Sá Pereira (1937), Corvisier (2009, 2011), Rocha (2004, 2005, 2010), Paz (2013), 
Loureiro (2001), entre outros. Quanto à justificativa refere-se à forte tradição pianistica brasileira 
que teve inicio no século XIX até a contemporaneidade, mantendo o piano como um instrumento 
popular e também como o mais procurado como opção de estudo. Mesmo com diversos intér-
pretes de renome internacional, pouco se conhece sobre os grandes professores brasileiros do 
referido instrumento e suas pedagogias. Pioneira nesta modalidade de ensino, a proposta de 
iniciação ao instrumento, criada por ambos os pedagogos, encontra-se respalda no que eles en-
tendiam como fundamental: valorizar e respeitar a realidade do aluno, compreendendo toda a 
bagagem emocional e psicológica que ele traz. Ao final, pretende-se responder à questão - Quais 
as principais ideias pedagógicas de Sá Pereira e Liddy Mignone, relacionadas ao ensino de piano 
para iniciantes?

A utilização de exercícios de técnica pianística na visão de sete professores de piano do Recife: 
fundamentação teórica

- Manoel Theophilo Gaspar de Oliveira Filho, José Henrique Martins

A presente comunicação apresenta um recorte de dissertação de mestrado, defendida em março 
de 2015, acerca das visões de sete professores de piano do Recife (PE) no que diz respeito à utili-
zação de exercícios de técnica pianística. Para compreender e contextualizar as informações com-
partilhadas por esses profissionais, usamos de levantamento bibliográfico e revisão de literatura. 
Os relatos dos professores foram coletados em audio por meio de entrevistas semi-estruturadas. 
As bases teóricas que sustentam a compreensão da técnica pianística moderna convergem para 
as figuras de três estudiosos de fins do século XIX e início do século XX: Ludwig Deppe, Adolf Stei-
nhausen e Rudolf Breithaupt. O presente artigo versa sobre as contribuições desses autores para 
os estudos da técnica pianística e apresenta as principais ideias suscitadas pelos professores en-
trevistados, que foram compreendidos em três grupos:os que defendem a utilização de exercícios 
técnicos, os que os utilizam com ressalvas e os que rejeitam a presença desse material em sua 
prática pedagógica. As conclusões surgidas da análise das entrevistas à luz das teorias científicas 
da técnica pianística demonstram que há uma grande disparidade de opiniões quando o assunto 
é o uso de exercícios técnicos, e que mais estudos são necessários no sentido de compreender as 
ideias e teorias que embasam a prática pedagógica dos professores de piano.
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GT 2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NO ENSINO SUPERIOR
Sala Cedro 03 (Subsolo)

SESSÃO 1
06/10

14:30 – 14:55 Ensino individual e coletivo de piano

Rosângela Fernandes
14:55 – 15:20 Ensino de piano coletivo: análise e avaliação pedagógica/metodológica de 

um projeto de extensão universitária

Harue Tanaka
15:20 – 15:45 Ensino de violão: o atendimento individualizado no processo de formação 

coletiva do violonista solista

Luan Sodré de Souza, Ana Cristina Gama dos Santos Tourinho
15:45 – 16:10 Instrumento suplementar violão: poderia esse recurso auxiliar o licencian-

do em música na sua pratica docente?

Anderson Andrade Brasil 
16:10 – 16:35 A teoria de aprendizagem cooperativa no ensino coletivo de piano/teclado: 

uma experiência na escola

Josélia Vieira Alberda, Liliane Camargo Polis Oliveira, Marcelo Silva de Souza

Ensino individual e coletivo de piano

- Rosângela Fernandes 

Este artigo apresenta reflexões sobre o ensino individual e coletivo de piano. Busca identificar as 
vantagens e desvantagens, os objetivos e os contextos adequados à utilização das práticas men-
cionadas. A metodologia utilizada se constituiu de pesquisa bibliográfica de autores que se dedi-
caram ao ensino coletivo de piano e na pesquisa qualitativa por meio de entrevistas com quatro 
professores, com oobjetivo de trazer, a partir dos relatos dos entrevistados, as estratégias utiliza-
das,os espaços adequados e as finalidades das duas modalidades de ensino. Buscou-se conhecer 
os motivos que professores e educadores musicais trabalham com o ensino coletivo, assim como, 
aqueles que optam por permanecerem com o ensino individual.

Ensino de piano coletivo: Análise e avaliação pedagógica/metodológica de um projeto de 
extensão universitária

- Harue Tanaka
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Trata-se de análise/discussão a partir da avaliação pedagógica de um projeto de curso de exten-
são universitária voltado ao ensino coletivo e individual de piano. O curso iniciou-se em 2013, 
contando com a participação de quatro professores e uma discente (colaboradora voluntária), 
porém o presente relato refere-se à atuação de uma ministrante que optou pela modalidade de 
ensino coletivo. Sendo assim, a metodologia, o perfil do público-alvo, os resultados parciais sa-
tisfatórios apresentados, inclusive, estiveram todos voltados para a parte de ensino coletivo do 
referido projeto. A heterogeneidade de interesses, de formação musical, de vivências e do perfil 
discente tem sido considerada um dos principais desafios na ministração de cursos (modalidade 
coletiva) que visam, dentre alguns de seus objetivos, o da “aquisição do nível pianístico neces-
sário para o ingresso nos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música” (PROJETO “X”, 2013, 
p. 4). Destacamos que a escolha pela metodologia coletiva é uma das formas utilizadas para 
atender a uma demanda sempre crescente pela aprendizagem do piano, bem como de ser uma 
alternativa de economia de tempo/carga horária devido à escassez de professores de piano nas 
instituições de ensino superior. Outrossim, é uma forma mais célere de interação social/musical, 
uma vez que permite aos alunos obter novos parâmetros de aprendizagem através da atuação 
dirigida dos seus pares (peerdirectlearning), da imitação dos bons hábitos motores, do estímulo 
do grupo no processo de aprendizagem e como modelagem entre os vários exemplos de prática 
de ensino coletivo, provindo do âmbito em que estão inseridos.

Ensino de violão: o atendimento individualizado no processo de formação coletiva do violoni-
sta solista

- Luan Sodré de Souza, Ana Cristina Gama dos Santos Tourinho

Este trabalho traz um recorte de uma pesquisa de mestrado onde o objeto de estudo foi o processo 
de formação do violonista solista em uma classe de seminários de instrumento. Neste texto, trarei 
parte da discussão feita na pesquisa sobre o atendimento individualizado no processo de formação 
coletiva do violonista solista. Buscou-se identificar as estratégias metodológicas utilizadas pelo pro-
fessor para conduzir a aprendizagem da classe, entender como o professor trabalhava as especifici-
dades de cada aluno no contexto de grupo, perceber como as estratégias metodológicas utilizadas 
pelo professor refletiam no aprendizado do estudante, e saber quais eram os principais alicerces da 
atuação profissional do professor. Foi feito um estudo de caso de caráter qualitativo, onde foram 
coletados dados por meio de 8 observações / filmagens e uma entrevista semiestruturada feita com 
o professor. Durante a análise de dados foram identificadas as estratégias utilizadas pelo professor e 
categorizadas em 5 grupos: Gerenciamento da aula, Detecção e exposição de problemas, Correção 
e orientação, Avaliação, e Interação com a classe. Foi feita uma relação entre as estratégias utiliza-
das pelo professor com o modelo de instrução SRSD (Self-regulatedStrategiesDevelopment), (HAR-
RIS, GRAHAM, SANTANGELO, 2013; HARRIS et al, 2011), sendo esse o nosso referencial de análise 
para a atuação do professor. Também foi discutido o processo de formação do professor com base 
nos saberes experienciais (TARDIF, 2010). Neste texto trago uma das reflexões que foi possível de 
ser extraída a partir da análise da atuação deste profissional.

Instrumento suplementar violão: poderia esse recurso auxiliar o licenciando em música na 
sua pratica docente?

- Anderson Andrade Brasil
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Esse trabalho tem como cerne os conteúdos abordados na aula de instrumento suplementar 
violão para os alunos da licenciatura em música. Nele busco fomentar a discussão de como pode-
mos auxiliar as demandas dos licenciandos em suas salas, em seus estágios docentes por meio de 
um instrumento suplementar, trazendo a baila o violão, algumas de suas especificidades e como 
o conteúdo abordado nessa disciplina pode ser mais bem direcionado ao cotidiano do aluno. A 
centelha para a reflexão proposta brota do trabalho de Santos (2005) quando faz as seguintes 
indagas: “Quais composições são possíveis, quais as possibilidades de se pensar pedagogia e a 
escola? Podemos fazer de outro jeito? São pressupostos teóricos neste arcabouço teórico Tou-
rinho (1995, 2007), Moura (2007, 2008), (Hentschke 2003), (Del Ben, 2003), (Esperidião, 2012), 
(Bellochio, 2003), (Azevedo, 2007) e (Figueiredo, 2005).

A teoria de aprendizagem cooperativa no ensino coletivo de piano/teclado: uma experiência 
na escola

- Josélia Vieira Alberda, Liliane Camargo Polis Oliveira, Marcelo Silva de Souza

Esta comunicação diz respeito as atividades do Projeto no ano de 2014, entre os meses de maio 
à dezembro, com foco nos licenciandos e bolsistas PROLICEN, tendo como objetivo o desenvolvi-
mento de competências docentes no ensino coletivo de piano/teclado, que empregam técnicas 
de ensino distintas das exercidas no ensino individual. O Projeto PROLICEN “Ensino coletivo de 
piano/teclado: teoria e prática para licenciandos em música” oferecido pelo Laboratório de Ensi-
no Coletivo de Piano/Teclado – LECT, situadono campus da UFPB, é realizado desde 2012 e tem 
como objetivo aprofundar os conhecimentos dos licenciandos em música sobre esta modalidade 
de ensino, em seus aspectos teóricos e práticos, utilizando o LECT- Laboratório de Ensino Coletivo 
de Teclado/Piano como espaço para o desenvolvimento dos novos licenciandos em música, per-
mitindo-os entrar em contato com as novas tecnologias disponíveis.
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GT 2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NO ENSINO SUPERIOR
Sala Cedro 04 (Subsolo)

SESSÃO 2
06/10

14:30 – 14:55 Tipos de solfejo: conjecturas, problematizações e vivências

Antônio Carlos Batista
14:55 – 15:20 Linguagem musical e o ensino de graduação em música: contribuições para 

a atualização das disciplinas de teoria e percepção musical

Jefferson Tiago de Souza Mendes da Silva, Gustavo Frosi Benetti
15:20 – 15:45 A Percepção Musical na perspectiva de acadêmicos da Licenciatura em 

Música

Juliana Rodrigues de Oliveira
15:45 – 16:10 GruPPeM e Proposta Metodológica para Percepção Musical Relativa e 

Absoluta

Ângelo Nonato Natale Cardoso, Patricia Valadão, Marcelo Penido, Paula 
Menin, Izael Castro

Tipos de solfejo: conjecturas, problematizações e vivências

Antônio Carlos Batista

Este artigo consiste em abordagens a respeito de alguns tipos de solfejo, conjecturas e problema-
tizações sobre as possibilidades de aplicação, relacionadas a experiências vivenciadas pelo autor, 
na sua trajetória de aprendizado e ensino musical em contextos variados, mais especificamente 
em cursos de licenciatura em música, nas aulas de Teoria e Percepção Musical. Algumasaborda-
gens fundamentam-se em referenciais teóricos, considerados desatualizados mas que por vezes 
trazem explicações pormenorizadas em vários aspectos. As propostas são apresentadas com o 
intuito de se buscar categorizações e aplicações práticas e teóricas,provocadas à criticidade dos 
alunos, frente às dificuldades percebidas, ressaltando-se que algumas carecem de maior experi-
mentação, para a aferição de resultados. Pretende-se também apresentar a realização dos tipos 
de solfejos, num passo a passo, de maneira a fomentaro gosto pela sua prática, muitas vezes 
relegada a segundo plano ou pouco exploradas devido aos imediatismos atuais e as dificuldades 
iniciais que alguns sentem, e por isto, entre risos, chegam a denominá-la de “solfrejo”. Algumas 
experiências como o emprego uniforme das consoantes, associação vocálica às notas muisicais, 
a nasalização e o passo a passo,têm se mostrado instrumentos facilitadores para a compreensão 
e execução do solfejo, por alguns alunos. Ainda, espera-se contribuir de alguma forma para que 
práticado solfejo se torne cada vez mais uma atividade instigadora, didática, prazerosa e de fácil 
alcance aos que nela se aventuram, de forma a se reconhecer a sua importância para o entendi-
mento da linguagem musical, como um idioma a ser “falado”, escutado e compreendido.
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Linguagem musical e o ensino de graduação em música: contribuições para a atualização das 
disciplinas de teoria e percepção musical

- Jefferson Tiago de Souza Mendes da Silva, Gustavo Frosi Benetti

A metodologia de ensino de teoria e percepção musical nas graduações nem sempre traz resul-
tados satisfatórios ao processo de ensino-aprendizagem da linguagem musical. Neste artigo, será 
apresentado um histórico sobre o ensino de teoria e percepção musical no contexto brasileiro, um 
comparativo da estrutura geralmente utilizada pelos cursos de graduação, as abordagens e apli-
cabilidade do que é ensinado, além do perfil de professores que lecionam tais disciplinas. Por fim, 
apresentam-se contribuições e possibilidades de adequação na matriz curricular, tanto nos cursos 
de licenciatura quanto nos de bacharelado, propondo a construção de um tronco comum de dis-
ciplinas que abordam a linguagem musical, em consonância com a realidade do ensino da música.

A Percepção Musical na perspectiva de acadêmicos da Licenciatura em Música

- Juliana Rodrigues de Oliveira

Esse artigo relata uma pesquisa de Iniciação Científica voluntária (PIC), que teve por objetivo co-
nhecer a situação em que se fundamenta a disciplina Percepção Musical no Curso de Graduação 
em Música da UEM. A pesquisa foi voltada somente para os alunos da Habilitação Licenciatura. A 
primeira parte do trabalho, se designou à revisão bibliográfica a fim de fundamentar o conteúdo 
da pesquisa. Foram estudados seis artigos publicados em revistas e simpósios e uma dissertação 
de mestrado, todos dirigidos para a disciplina de Percepção Musical. Em seguida, está a parte das 
entrevistas que foram feitas com os três calouros da Licenciatura de 2014. E por fim, as minhas 
considerações finais, onde analiso que, antes de entrar na graduação a maioria dos estudantes 
fazem música “sem compromisso”, ou seja, antes da universidade esses jovens são apaixonados 
pela arte musical, na sua forma mais simples de ser reproduzida. Quando entram na graduação, 
eles se surpreendem com a metodologia e o conteúdo abordado, a partir daí surgem as dificulda-
des e dúvidas que na maioria das vezes permeiam durante toda a graduação.

GruPPeM e Proposta Metodológica para Percepção Musical Relativa e Absoluta

- Ângelo Nonato Natale Cardoso, Patricia Valadão, Marcelo Penido, Paula Menin, Izael Castro

O presente trabalho procura apresentar o GruPPeM, um grupo de pesquisa com o objetivo de 
desenvolver e testar novas abordagens metodológicas para o aprimoramento da percepção mu-
sical. Ainda, sucintamente, são descritas as características deste grupo, seu projeto de pesquisa e 
uma pequena parte de sua proposta metodológica para o desenvolvimento da percepção relativa 
e absoluta.
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GT 3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM CONTEXTOS SOCIOMUSICAIS NÃO-FORMAIS 
Sala Cedro 05 (Subsolo)

SESSÃO 1
06/10

14:30 – 14:55 A igreja como espaço constituinte da experiência musical: narrativas de 
jovens indígenas do IFPA

Mara Pereira da Silva, Delmary Vasconcelos de Abreu
14:55 – 15:20 Os diferentes perfis de liderança musical em vinte igrejas evangélicas e 

suas funções

Marcus Vinicius de Freitas
15:20 – 15:45 Processos de ensino/aprendizagem em casas de religião: um estudo de caso

Diego Conto Lunelli
15:45 – 16:10 Música no campo religioso: um estudo sobre formação musical na Primeira 

Igreja Presbiteriana de João Pessoa

José Alessandro Dantas Dias Novo, Maria Guiomar de Carvalho Ribas
16:10 – 16:35 Oficina de ritmos da cultura popular: religiosidades afro-brasileiras em pauta

Diego Conto Lunelli

A igreja como espaço constituinte da experiência musical: narrativas de jovens indígenas do IFPA

- Mara Pereira da Silva, Delmary Vasconcelos de Abreu

Considerando o aumento crescente de publicações relacionados a música e igreja, nesta comu-
nicação é feito um recorte de pesquisa em processo de análise. A pesquisa tem como objetivo 
investigar os modos como os jovens indígenas do IFPA constituem suas experiências musicais. 
Entre os espaços constituintes da experiência, a igreja tem sido um dos espaços de formação dos 
colaboradores da pesquisa. O estudo fundamentou-se na abordagem autobiográfica (DELORY-
-MOMBERGER, 2012), tendo como técnica de pesquisa a entrevista narrativa (SCHUTZE, 2013). 
Espera-se que este trabalho venha contribuir na gama de trabalhos literários relacionados a mú-
sica na igreja na perspectiva autobiográfica.

Os diferentes perfis de liderança musical em vinte igrejas evangélicas e suas funções

- Marcus Vinicius de Freitas

Este artigo visa iniciar discussões em torno dos diversos perfis de liderança musical, exercidos por 
diferentes sujeitos, no contexto das chamadas igrejas evangélicas. E, para tanto, através do relato 
da experiência deste pesquisador, ao observar, dialogar e até mesmo atuar em tais igrejas, serão 
apresentadas as principais nomenclaturas utilizadas no meio eclesiástico, bem como os perfis 
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que cada uma delas representa. Fruto de observações realizadas nos últimos dez anos e em vinte 
igrejas, de seis denominações evangélicas diferentes, localizadas nas cidades de Natal-RN, João 
Pessoa-PB, Rio de Janeiro-RJ e Atibaia-SP, este trabalho traz a lume breves conclusões acerca do 
que nós, educadores musicais, podemos aprender quanto às práticas musicais eclesiásticas in-
fluenciadas pelos diferentes líderes apresentados.

Processos de ensino/aprendizagem em casas de religião: um estudo de caso

- Diego Conto Lunelli

O presente trabalho busca realizar uma breve análise acerca dos processos de ensino e apren-
dizagem musical entre tamboreiros de nação das casas de religião em Caxias do Sul, utilizando 
como caso relatado, especialmente, o tamboreiro da casa de Douglas de Ogum. Esta comunica-
ção também trata de questões motivacionais relacionadas à aprendizagem das práticas musi-
cais nestes contextos. Este artigo está dividido em uma introdução, onde são apresentados os 
objetivos e motivações para esta pesquisa, metodologia apresentando as estratégias utilizadas 
para elaboração e conclusão deste trabalho e o desenvolvimento das questões levantadas e uma 
conclusão. Ao final deste estudo de caso foi percebido a importância da relação afetiva entre os 
tamboreiros com a manifestação a qual fazem parte e também a ligação da aprendizagem musi-
cal com o exemplo, de pessoas mais experientes e engajadas.

Música no campo religioso: um estudo sobre formação musical na Primeira Igreja Presbiteri-
ana de João Pessoa

José Alessandro Dantas Dias Novo, Maria Guiomar de Carvalho Ribas

Esta comunicação apresenta uma pesquisa de mestrado concluída, na área de educação musical 
no campo temático da educação musical e religiosidade. O objetivo geral da pesquisa consiste 
em compreender as maneiras pelas quais a formação musical dos sujeitos pesquisados se con-
cretiza na Primeira Igreja Presbiteriana de João Pessoa. Dessa forma, os objetivos específicos 
são: descrever as práticas musicais que acontecem nessa Igreja; identificar o significado e o valor 
atribuído à experiência musical, pelos sujeitos pesquisados; analisar as características e possíveis 
peculiaridades dessa aprendizagem musical. O método escolhido foi o estudo de caso em uma 
abordagem qualitativa, utilizando como técnicas para o levantamento dos dados: fonte documen-
tal, entrevistas e observações. A Igreja, locus dessa investigação, tem quatro grupos musicais: o 
Coral Jovem, a Camerata, o Coral de Adultos e a Banda. Os resultados revelam que as práticas 
musicas que acontecem na Igreja propiciam aprendizagens musicais, estando estas relacionadas 
a questões éticas, morais, religiosas e sociais. Em relação ao valor atribuído à experiência musical, 
emergiram três pontos: fortalecimento das relações interpessoais entre os participantes dos gru-
pos; considerar que as práticas musicais contribuem para uma aproximação com o divino; prazer 
de se comunicar consigo e com o outro através da música. Os resultados mostram ainda que, a 
aprendizagem musical que acontece na Igreja está imbricada com outros espaços, como a família, 
escola, amigos, a Internet e as mídias.
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Oficina de ritmos da cultura popular: religiosidades afro-brasileiras em pauta

- Diego Conto Lunelli

Este trabalho tem como objetivo fazer um relato de experiência da proposta realizada para o pro-
jeto de estágio curricular de graduação, relacionada com a oficina “Influência dos ritmos de reli-
gião afro na música popular”. A oficina tinha o intuito de apresentar e contextualizar diferentes 
ritmos de religiões afro-brasileiras e utilizá-los como influência para criar novas músicas fora do 
contexto original. O projeto foi organizado em cinco encontros de quatro horas, passando desde 
o reconhecimento e execução dos ritmos, contextualização e compreensão de onde os ritmos são 
executados, e apreciação de diferentes músicas populares que tenham influência de ritmos de re-
ligiões afro, para que o grupo criasse uma composição musical. Ao final dos encontros, conforme 
relato dos participantes, essa imersão na cultura popular mostrou-se bastante importante para o 
fortalecimento da identidade brasileira, e mesmo que se saiba que a música popular executada 
nas rádios tenha influências diversas da cultura popular, poucas vezes estudamos profundamente 
quais são, neste sentido a oficina foi muito importante para todos os participantes.

GT 3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM CONTEXTOS SOCIOMUSICAIS NÃO-FOR-
MAIS 

Sala Cedro 06 (Subsolo)
SESSÃO 2

06/10
14:30 – 14:55 Levando a vida na flauta: uma proposta de musicalização na flauta doce

Clarice Cabral, Maria Cristina de Carvalho Cascelli de Azevedo
14:55 – 15:20 Aprendizagens colaborativas em brincadeiras cantadas e jogos musicais 

numa oficina de música com crianças

Andréia Pires Chinaglia Oliveira, Viviane Beineke
15:20 – 15:45 A transmissão-aquisição de saberes musicais na Oficina permanente – 

Garibaldis & Sacis

Mariana Gomes Godinho de Castro
15:45 – 16:10 Considerações sobre o ensinar e aprender música na capoeira angola de 

Mestre João Pequeno de Pastinha de Salvador BA

Priscila Maria Gallo 
16:10 – 16:35 Os princípios da alteridade, reflexão e subjetividade nas experiências 

musicais do Grupo Ticoritmos

Sônia Tereza da Silva Ribeiro, Ivy Anne Santos de Assis

Levando a vida na flauta: uma proposta de musicalização na flauta doce

- Clarice Cabral, Maria Cristina de Carvalho Cascelli de Azevedo
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Este relato de experiência se propõe apresentar uma proposta de musicalização na flauta doce 
concretizada na elaboração de um Caderno Musical: Levando a Vida na Flauta. Este se fundamen-
ta em princípios pedagógico-musicais de autores da Educação Musical como Swanwick (2003), 
França (2013), Koellreutter (1987), Schafer (1991), Castro (2004), Weiland, Sasse, Weichselbaum 
(2008). O Caderno Musical visa conciliar a execução instrumental, a criação e a introdução a 
leitura musical de forma lúdica e coletiva em que o professor assume o papel de mediador e 
motivador do conhecimento musical para o desenvolvimento da autonomia e da musicalidade 
do aluno. O material didático foi elaborado para aulas coletivas de musicalização pela flauta doce 
nas comunidades atendidas pelo projeto de extensão Musicar. O texto a seguir relata o Programa 
Musicar, seus objetivos e ações, o Caderno Musical e os critérios de seleção e organização das 
atividades, o relato das aulas realizadas no (CEDEP) comunidade do Paranoá – DF e uma análise 
da experiência musical das crianças com o material didático proposto.

Aprendizagens colaborativas em brincadeiras cantadas e jogos musicais numa oficina de 
música com crianças

- Andréia Pires Chinaglia Oliveira, Viviane Beineke

Pesquisa com objetivo principal de investigar como as crianças se apropriam das brincadeiras 
cantadas e dos jogos musicais e os transmitem e reinventam numa oficina de música. O referen-
cial teórico foi construído com base nos estudos de KathrynMarsh (2008), que investigou os jogos 
cantados realizados pelas crianças nos pátios escolares em diversos contextos sociais e étnicos. 
A pesquisa foi realizada no Curso de Extensão Brincando Criando e Cantando, oferecido pela Uni-
versidade XXX. A investigação consistiu num estudo de caso com abordagem qualitativa, cujos 
dados foram coletados por meio de observação participante, de um caderno de anotações das 
crianças e entrevistas de grupo focal. Após a organização e descrição dos dados foram destacadas 
três categorias de análise com base no que as crianças fizeram, falaram e escreveram: o processo 
de aprendizagem; a interação com os pares; o tempo e o espaço para a realização das brincadei-
ras e dos jogos. As análises mostraram que as crianças aprendem, ensinam e reinventam as brin-
cadeiras cantadas e os jogos musicais num processo holístico de aprendizagem, na colaboração 
entre pares. Nas atividades lúdicas se criavam possibilidades para a interação entre as crianças, 
que interagiam e aprendiam com os outros colegas, trocando experiências e desenvolvendo sua 
autonomia. Acredita-se que os resultados de estudos dessa natureza possam contribuir para re-
pensar as metodologias de ensino da música, valorizando a aprendizagem entre as crianças, esti-
mulando sua autonomia e sua capacidade de elaborar suas próprias ideias de música.

A transmissão-aquisição de saberes musicais na Oficina permanente – Garibaldis & Sacis

- Mariana Gomes Godinho de Castro

Este é um relato de estudo realizado como avaliação para uma disciplina de graduação em licen-
ciatura em música. O objetivo do trabalho foi o de contribuir para o entendimento dos processos 
de transmissão das práticas musicais e as características dos modos de transmissão-aquisição no 
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contexto da “Oficina permanente - Garibaldis e Sacis – módulo 1 – manifestações e festas popu-
lares”. A metodologia utilizada foi a etnografia e a observação-participante. Observou-se que o 
brincar é a dinâmica da transmissão musical, enquanto que a imitação e a experimentação são os 
principais meios no processo de ensino-aprendizagem. Esta vivência enriqueceu a minha prática 
como professora de música na educação infantil e séries iniciais no ensino regular, pois através 
de um novo olhar pude ampliar a compreensão sobre a relação professor-aluno e a postura do 
professor em sala de aula. Considero que a aula de música no ensino regular pode se basear não 
só em conteúdos, mas nos modos-de-fazer existentes em diversos ambientes em que a prática 
musical acontece, enriquecendo e pluralizando a escola de maneira mais autêntica e humana.

Considerações sobre o ensinar e aprender música na capoeira angola de Mestre João Pequeno 
de Pastinha de Salvador BA

- Priscila Maria Gallo

Este artigo é parte de pesquisa de doutorado em andamento, que tem como objeto de estudo 
processos de ensinar e aprender música em práticas de capoeira angola de Salvador, BA, mais 
especificamente no grupo de capoeira da Academia de Mestre João Pequeno de Pastinha, loca-
lizado no bairro Santo Antônio Além do Carmo, no Centro Histórico de Salvador. Na metodologia 
foi utilizado o estudo de caso, com uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada, explorató-
ria, descritiva e interpretativa, com entrevistas e observações. Como pressuposto teórico está o 
conceito de “aprendizagem aural” da etnomusicologia. O artigo identifica particularidades dos 
procedimentos de aprendizagem e ensino de música na capoeira referida, que não privilegia es-
crita musical, através de depoimentos de dois discípulos do Mestre João Pequeno: Mestre Jogo 
de Dentro e Professora Cristiane Miranda, neta do mestre.

Os princípios da Alteridade, Reflexão e Subjetividade nas Experiências Musicais do Grupo 
Ticoritmos

- Sônia Tereza da Silva Ribeiro, Ivy Anne Santos de Assis

Nesta comunicação apresentamos possibilidades de compreensão das falas de crianças e adoles-
centes do grupo Ticoritmos acerca de suas aprendizagens musicais. O texto é parte dos resultados 
da pesquisa de Mestrado em andamento no PPGArtes/UFU. Inicialmente traz aspectos da abor-
dagem metodológica do Grupo Focal utilizada na investigação. Posteriormente, os fundamentos 
de Larrosa (2002, 2011) que colaboram com as reflexões do sentido da experiência musical sob o 
ponto de vista da reflexividade, alteridade e subjetividade.
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GT 3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM CONTEXTOS SOCIOMUSICAIS NÃO-FOR-
MAIS 

Sala Araucária 03 (2o andar)
SESSÃO 3

06/10
14:30 – 14:55 Apontamentos iniciais sobre a aplicação da abordagem HeLP, de Lucy 

Green, no processo de ensino-aprendizagem de flauta transversal

Júlio César Silva Erthal
14:55 – 15:20 Aprendizagem Musical Intergeracional em família no universo da Aula Par-

ticular de Violão

Barbara Mattiuci, Maria Guiomar de Carvalho Ribas
15:20 – 15:45 O professor cartógrafo e o jogo na comunidade de aprendizagem (Simpósio)

Regina Márcia Simão Santos, Eliza Rebeca S. Neto, Carlos Eduardo 
Magarinos Torres

15:45 – 16:10
16:10 – 16:35

Apontamentos iniciais sobre a aplicação da abordagem HeLP, de Lucy Green, no processo de 
ensino-aprendizagem de flauta transversal

- Júlio César Silva Erthal

A proposta deste artigo é trazer reflexões sobre a aplicação das estratégias de ensino-aprendiza-
gem encontradas na abordagem “Hear, Listen, play!” (HeLP), propostas por Lucy Green (2014), 
que são voltadas para o desenvolvimento de habilidades na improvisação, na performance e na 
parte aural de estudantes de música. Após observar as práticas utilizadas por músicos popula-
res do pop-rock inglês em seu processo de aprendizagem, a autora sistematizou algumas dessas 
estratégias com o objetivo de experimentá-las em um contexto formal de ensino, quer seja em 
aulas de instrumento, em práticas de conjunto ou em sala de aula. No mês de abril deste ano, 
iniciei minha pesquisa com uma experiente flautista australiana residente em Londrina, aplican-
do alguns conceitos sugeridos por Green em reuniões que aconteceram em minha casa. Durante 
os encontros semanais, que foram registrados em vídeo, percebemos que esta abordagem traz 
uma série de benefícios para quem participa do processo, incluindo o aumento na confiança e a 
maior facilidade na memorização de melodias. A pesquisa está em andamento, com os encontros 
mantidos regularmente e sem um prazo definido para o seu término.

Aprendizagem Musical Intergeracional em família no universo da Aula Particular de Violão

- Barbara Mattiuci, Maria Guiomar de Carvalho Ribas

A presente comunicação apresenta um projeto de dissertação de mestrado em andamento, na 
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área de Educação Musical no Programa de Pós-Graduação em Música pela Universidade Fede-
ral da Paraíba. O interesse por esta pesquisa surgiu a partir da experiência da mestranda, como 
professora particular de violão, e através de discussões levantadas durante as orientações. Com 
base nisso dois eixos: a família e a intergeracionalidade. Tratase de um estudo de caso com duas 
alunas – mãe e filha – tendo por locus a aula particular de violão. Busca-se compreender ques-
tões subjacentes às interações e aprendizagem intergeracional em família, utilizando-se dos ins-
trumentos de coleta de dados: observações e entrevistas semi-estruturadas. Pretendemos ao 
final da pesquisa, compreender as relações e as aprendizagens musicais adquiridas e transmitidas 
intergeracionalmente entre mãe e filha. Da mesma maneira, contribuir para a área de Educação 
Musical, ao colocar a questão geracional em família no cenário desse debate pedagógico musical.

O professor cartógrafo e o jogo na comunidade de aprendizagem (Simpósio)

- Regina Márcia Simão Santos, Eliza Rebeca S. Neto, Carlos Eduardo MagarinosTorres

Este simpósio realizado por um grupo de pesquisadores do CNPq traz um recorte de uma pesquisa 
institucional que visa compreender a gestão da sala de aula no mundo contemporâneo das comu-
nidades de aprendizagem. A partir da pedagogia do afeto (do encontro), discute alguns entrelaça-
mentos entre gestão do conhecimento, ensinaraprender na educação musical, jogo-cartografia. 
Considera o mapeamento um exercício cartográfico do professor ante um meio (corpo-música), 
extraindo as potencialidades desse meio, suas múltiplas qualidades, com poder de afetar o gru-
po nos trajetos singulares que estão em curso. Outras tantas cartografias podem vir a ser feitas, 
sempre rascunhos de sujeitos que seguem explorando um meio, afetando e sendo afetados por 
ele, pelo que é interessante, importante, notável. Mapeamentos são fundamentais na gestão da 
sala de aula e na gestão do conhecimento, mas não garantem que a viagem-aula seja realizada 
por todos. Os mapeamentos trazidos neste Simpósio são parte dessa ação docente na gestão da 
sala de aula e do conhecimento, para o que concorre também um ferramental que pode favore-
cer percursos da ordem da intensidade. Com uma abordagem que privilegia a experimentação, 
a pesquisa, o aprendizado colaborativo e o processo de criação, focaliza algumas transformações 
no binômio ensinar-aprender face as novas tecnologias de informação e comunicação nas aulas 
de música, considerando o ciberespaço, a produção musical, o autoaprendizado. Este simpósio 
traz recortes de uma prática com alunos do Centro Educacional SESC Cidadania, produzindo uma 
storytelling digital. Também traz o mapeamento-cartografia de um módulo que tem como ele-
mento nucleador o funk “Tá tudo errado” no “ensinoaprendizagem”, traça os muitos caminhos a 
partir da potencialidade desse corpo-música e promove a experiência da viagem. Reflete sobre o 
desenvolvimento desse trabalho em duas turmas do projeto social Centro de Convivência Musical 
- CECOM (RJ), priorizando uma realização musical ritmicamente precisa, consciente e autônoma, 
tendo n´O Passo uma ferramenta para percorrer os caminhos deflagrados. Como pesquisador de 
sua própria prática, nesta pesquisa-ação o professor faz uma observação participante, escuta as 
vozes dos sujeitos envolvidos, os seus agenciamentos, busca sentir o outro, faz seus registros, 
procura dar conta do que viu e viveu, mas também traz a presença desses outros (registros, rela-
tos) sobre a sua própria experiência.



55

GT 3.2 EDUCAÇÃO MUSICAL A DISTÂNCIA E RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A 
EDUCAÇÃO MUSICAL 

Sala Araucária 04 (2o andar)
SESSÃO 1

06/10
14:30 – 14:55 Um estudo sobre a utilização de aplicativos para tablets e smartphones no 

ensino da música

Alex Marques Duarte, Paulo Roberto Affonso Marins
14:55 – 15:20 Sonoplastia e trilha sonora: uma experiencia interdisciplinar com alunos do 

8o ano de uma escola municipal

Roberta Yumiko Tristao, Sandra Dias Luz
15:20 – 15:45 Educação musical e tecnologias educacionais: as vozes de três professores 

nas escolas da educação básica do município de Mossoró/RN

Carlos Antonio Santos Ribeiro, Giann Mendes Ribeiro
15:45 – 16:10 O uso das tecnologias instrumentais na educação musical: revisão bibliográfica

Denis Martino Cota

Um estudo sobre a utilização de aplicativos para tablets e smartphones no ensino da música

- Alex Marques Duarte, Paulo Roberto Affonso Marins

O objetivo da pesquisa foi investigar as possibilidades de utilização de aplicativos para tablets 
e smartphones no ensino da música. Esse estudo se origina no fato dessas tecnologias estarem 
presentes no cotidiano dos jovens, sendo fundamental explorar suas capacidades, de forma a au-
xiliar professores. Foi então realizada um revisão literária no que concerne à utilização de tables e 
smartphones na educação e mais especificamente no campo da educação musical. Foram então 
apresentadas várias possibilidades de uso destes dispositivos no ensino da música. Após esse 
estudo, alguns pontos puderam ser esclarecidos, como por exemplo, em quais situações esses 
recursos devem ser utilizados, ou sugestões de como implementar tais ferramentas nas aulas de 
música. A pesquisa pôde concluir que esses aparelhos podem ser ferramentas importantes na 
educação musical, porém não devem ser usados isoladamente, tampouco substituir aulas regu-
lares de música.

Sonoplastia e trilha sonora: uma experiencia interdisciplinar com alunos do 8o ano de uma 
escola municipal

- Roberta YumikoTristao, Sandra Dias Luz

O presente trabalho surgiu diante do desafio encontrado por nós professores contemporâneos, 
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promovidos essencialmente pelo avanço das tecnologias digitais de informação e comunicação, 
na relação ensino-aprendizagem. O projeto foi desenvolvido com a turma do 8o ano, envolvendo 
três professores: da sala informatizada, de português e de música. O tema cinema: sonoplastia 
e trilha sonora foi escolhido porque faz parte da nossa cultura e através dele os jovens podem 
compartilhar experiências com o mundo próximo ao seu. O objetivo foi proporcionar aos alunos, 
um breve percorrer pela história do cinema, na intenção de despertar a curiosidade, ampliar o 
conhecimento e instigar reflexões sobre a arte cinematográfica tendo com foco na sonoplastia e 
a trilha sonora. Dentro da área da Linguagem, foram trabalhados a linguagem audiovisual, por 
meio de um levantamento de sua história, apresentação de recursos para a criação de sonoplas-
tia e a disponibilização de trilhas sonoras que coadunam com o vídeo e o áudio produzidos. A 
metodologia aplicada foi através de três macro etapas: conceituais, procedimentais e atitudinais. 
Como resultado da prática de musicar e sonorizar foi efetuado um compartilhamento das produ-
ções a qual uma seria publicada no canal da Unidade Educativa na internet.

Educação musical e tecnologias educacionais: as vozes de três professores nas escolas da edu-
cação básica do município de Mossoró/RN

- Carlos Antonio Santos Ribeiro, Giann Mendes Ribeiro

O presente artigo tem como objetivo apresentar os resultados de um Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) que investiga a utilização das tecnologias educacionais no componente curricular 
Arte/Música com professores nas escolas de educação básica do município de Mossoró/RN. Os 
procedimentos metodológicos utilizados nesse presente artigo estão ancorados no levantamento 
de dados de fonte secundária do Programa de Extensão Universitária PROEXT/MEC-UERN 2012 
e posteriormente um estudo de entrevista semiestruturada com três professores que partici-
param do programa. Os dados apontaram que dos 107 professores pesquisados, 64,6% afirma-
ram utilizar tecnologias educacionais no cotidiano escolar. No entanto, dos 107 professores 27% 
desconhecem a diferença entre tecnologias educacionais e recursos tecnológicos. A maioria dos 
professores possui uma formação inicial em pedagogia e letras, entretanto, 70,4% deles afirma-
ram atuar no componente Arte/Música na sala de aula, o que vem reforçar o papel do professor 
polivalente. Apesar de 88,9% dos 107 professores mencionarem que as escolas onde trabalham 
possuem internet, o acesso é limitado para fins educativo-musicais, sendo mais utilizado para 
trabalhos burocráticos e leitura de e-mails. Por fim, mesmo não sabendo manusear esses equipa-
mentos de forma a tornar o ensino mais eficaz, 43,9% dos professores revelaram terem recebido 
alguma formação inicial na graduação ou continuada para trabalhar com esses equipamentos em 
suas aulas. Portanto, espera-se que essa pesquisa possa ampliar as discussões sobre o uso das 
tecnologias educativo-musicais possíveis de serem utilizadas no ambiente escolar.

O uso das tecnologias instrumentais na educação musical: revisão bibliográfica

- Denis Martino Cota

Neste texto apresento a revisão bibliográfica parcial a respeito do uso de tecnologias na Educação 
Musical brasileira. A pesquisa delimitou-se a publicações de periódicos e Anais de congressos da 



área entre os anos de 2006 e 2014. O critério de seleção de escolha para a análise foi a pertinên-
cia do tema em relação à Educação Musical escolar. Os resultados iniciais indicam que a pesquisa 
em Educação Musical brasileira ainda contempla de forma muito incipiente o uso das tecnologias 
instrumentais. A revisão aqui apresentada faz parte de pesquisa de mestrado em andamento, 
financiada pela CAPES.

GT 3.3 EDUCAÇÃO MUSICAL E INCLUSÃO SOCIAL 
Sala Araucária 05 (2o andar)

SESSÃO 1
06/10

14:30 – 14:55 O ensino de violino e a deficiência visual: a importância da psicomotricidade

Jéssica de Oliveira Sabino, Lucyanne de Melo Afonso
14:55 – 15:20 A música e a cegueira: realidade e equívocos

Edibergon Varela Bezerra
15:20 – 15:45 Procesos de decodificación de la partitura braille: los signos de nota y octava

Adriano Chaves Giesteira
15:45 – 16:10 Aulas de música para pessoas com deficiência visual: da teoria à prática, 

desafios e conquistas

Kleybson Soares Costa

O ensino de violino e a deficiência visual: a importância da psicomotricidade

- Jéssica de Oliveira Sabino, Lucyanne de Melo Afonso

Este artigo é resultado de uma pesquisa sobre o ensino de violino para uma criança com defi-
ciência visual. A pesquisa foi realizada com um aluno do Projeto de Intervenção da prática de 
ensino em Estágio Supervisionado II do Curso de Música da UFAM. Para manter a identidade do 
aluno, vamos chamá-lo de M.F, que são as iniciais do seu nome, tem 10 anos. No entanto, com 
a aplicação das aulas, percebemos que o aluno tinha problemas psicomotores, como a falta de 
equilíbrio, postura inadequada, dificuldades para manusear o arco e sustentar o violino no corpo.  
Assim, surgiu a necessidade de investigar sobre a importância da psicomotricidade para o ensino 
do violino para uma criança deficiente visual, tendo em vista que é necessário que a criança tenha 
os problemas psicomotores resolvidos antes de tocar um determinado instrumento. Desta forma, 
procuramos desenvolver atividades de musicalização que trabalhassem os aspectos psicomoto-
res do aluno para melhorar sua prática no instrumento. Este trabalho aborda sobre a psicomotri-
cidade e sua importância para o ensino de violino para crianças com deficiência visual, destacan-
do os elementos básicos da psicomotricidade e sua relação com a deficiência visual e a música.
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A música e a cegueira: realidade e equívocos

- Edibergon Varela Bezerra

O presente trabalho apresentará um recorte de uma pesquisa de mestrado que tem como tema 
a música e o cego. O objetivo desse trabalho é trazer uma breve ideia acerca do mundo musical 
do cego, sua adaptação ao mundo musical, equívocos no que tange sua aprendizagem musical 
e os fatores que contribuem para seu desenvolvimento musical. Como metodologia foi utilizada 
a pesquisa bibliográfica e os conhecimentos empíricos. Como resultado foi observado que se 
faz necessário conhecer o aluno cego a partir da sua singularidade. O mundo musical do cego é 
composto por uma variedade de possibilidades musicais e independente de sua condição física, 
cognitiva ou sensorial, é necessário dá condições para que o mesmo se desenvolva em toda sua 
plenitude.

Procesos de decodificación de la partitura braille: los signos de nota y octava

- Adriano Chaves Giesteira

Este artículo tiene como objetivo verificar la opinión de expertos en musicografía Braille sobre 
los procedimientos didácticos para el aprendizaje y compreensión de los signos de nota en la 
partitura braille, así como los procedimientos para la introduccíon de los signos de octava en las 
primeras etapas del aprendizaje de la lectura y escritura musical en Braille. Con el objetivo de 
contrastar los datos obtenidos en la revisón de bibliografía, se ha optado por aplicar cuestionarios 
en ocho expertos en musicografía Braille, a fin de verificar la opinión y las estratégias utilizadas 
por los participantes. Los datos obtenidos confirman la introducción de las notas en figura de 
corchea como medio más eficaz para la compreensión de los signos de nota. Con relación a los 
signos de octava, los participantes presentaron diversas estrategias para facilitar la compreensión 
y aplicación de este procedimiento.

Aulas de música para pessoas com deficiência visual: da teoria à prática, desafios e conquistas

- Kleybson Soares Costa

Este artigo trata-se de um relato de experiências vivenciadas no processo de monitoria no Pro-
jeto de extensão “Esperança Viva”, da Escola de Música da UFRN – EMUFRN, que tem atuado 
na formação do ensino de música para pessoas com deficiência visual no ensino de flauta-doce, 
musicografia braille, e percepção musical. Trataremos de algumas questões relacionadas às difi-
culdades e desafios que temos enfrentado nesse processo de monitoria, as conquistas e avanços, 
das novas perspectivas relacionadas à formação musical e docente do projeto, e da nossa como 
graduandos do curso de licenciatura em música da UFRN atuando na área da educação musical 
inclusiva para pessoas com deficiência visual.
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GT 4.1 EXPERIÊNCIAS E AÇÕES EDUCATIVO-MUSICAIS EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PRO-
FESSORES 

Sala Araucária 06 (2o andar)
SESSÃO 1

06/10
14:30 – 14:55 O PIBID na Formação de Professores de Música: a visão dos bolsistas

Jaqueline Câmara Leite, Flávia Candusso, Regiane Carvalho 
14:55 – 15:20 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em cursos 

de Música: levantamento da produção da Abem (2007-2014)

Luana Moína Gums, Regina Finck Schambeck
15:20 – 15:45 Arte e Interdisciplinaridade: O espaço da Arte nas escolas do PIBID Interdis-

ciplinar Artes Cênicas e Música da UEM

Andreia Veber
15:45 – 16:10 Música na educação infantil: um percurso sonoro vivenciado por bolsistas 

do projeto PIBID

Thamiris Aparecida Corrêa
16:10 – 16:35 Análise da intervenção do projeto Música no Campus na comunidade acadêmica

Quéops Arsênio Rodrigues, José Allisson Alves de Figueiredo Filho, Josefa 
Yara Brito, Lucas Bacelar Pires, Marco Antonio Silva

O PIBID na Formação de Professores de Música: a visão dos bolsistas

- Jaqueline Câmara Leite, Flávia Candusso, Regiane Carvalho

Os Cursos de Licenciatura em Música no Brasil estão constantemente desafiados pela necessi-
dade de melhorar a formação dos professores de música para que possam lidar com a complexa 
realidade da escola pública. Em muitos casos, o conhecimento transmitido ao longo do curso 
não está em sintonia com aquilo que seria necessário aprender. O objetivo deste artigo é discutir 
as contribuições do PIBID nessa formação fundamentando-se nas discussões de Nóvoa (2009) e 
Pimenta e Lima (2004). Através de um questionário foram coletadas 44 respostas. Os resultados 
apontam o impacto profundo do programa na vida das pessoas que por ele passaram no que diz 
respeito à construção de sua prática pedagógica, consciência da realidade sociocultural da escola 
pública, troca e produção de conhecimento, articulação entre teoria e prática.

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) em cursos de Música: levanta-
mento da produção da Abem (2007-2014)

- Luana Moína Gums, Regina Finck Schambeck
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O artigo é um recorte de uma pesquisa em andamento sobre o Programa Institucional de Bolsa 
de Iniciação à Docência (PIBID) na Universidade do Estado de Santa Catarina no curso de Licen-
ciatura em Música. O objetivo desse artigo é apresentar os dados referentes ao levantamento 
de literatura realizado a partir nas revistas da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) 
e anais dos encontros regionais e congressos nacionais da ABEM. A partir da sistematização dos 
textos encontrados foi possível fazer uma breve descrição das práticas do PIBID/Música relacio-
nando-os com os autores Nóvoa (1992; 2009) e Schön (1992), que discutem a formação de pro-
fessores. Até o presente momento foi possível identificar um número significativo de instituições 
que desenvolvem ações no programa PIBID, ressaltando a importância deste espaço de formação 
docente para os estudantes de licenciatura em Música.

Arte e Interdisciplinaridade: O espaço da Arte nas escolas do PIBID Interdisciplinar Artes Cêni-
cas e Música da UEM

- Andreia Veber

Este texto apresenta alguns dos resultados obtidos durante o primeiro ano de atuação do projeto 
PIBID Interdisciplinar Artes Cênicas e Música da Universidade Estadual de Maringá (UEM), no que se 
refere ao seu principal objetivo, qual seja, discutir sobre o espaço da Arte na escola a partir de ações 
integradas entre as Áreas de Música e Artes Cênicas. O PIBID proporciona uma experiência de imer-
são no ambiente escolar. As escolas abrem suas portas e há apoio e acompanhamento contínuo do 
professor supervisor, dando respaldo às ações propostas pelos acadêmicos que, com isso, se sentem 
parte da escola. A partir das experiências vividas neste projeto, acredita-se contribuir para com a mo-
tivação e desejo dos acadêmicos em atuar na escola. Em seu primeiro ano de ação, pode-se afirmar 
que o projeto tem alcançado seus objetivos. Observa-se que as discussões acerca do espaço da Arte 
na Educação Básica, que permeiam as ações, têm sido fundamentais para a consolidação do projeto 
e do espaço da Arte nas escolas envolvidas, para a formação continuada dos supervisores e para a 
solidificação da formação e interesse pela escola por parte dos acadêmicos, futuros licenciados.

Música na educação infantil: um percurso sonoro vivenciado por bolsistas do projeto PIBID

- Thamiris Aparecida Corrêa

A partir da realização de oficinas ministradas por participantes do Programa Institucional de Bol-
sa de Iniciação à Docência (PIBID), este artigo tem como objetivo demonstrar algumas vivências 
significativas para a formação inicial dos bolsistas e para o aprendizado dos alunos envolvidos. O 
projeto foi desenvolvido com alunos da pré-escola durante todo um ano letivo. As intervenções 
foram planejadas voltadas para o tema geral, que tinha como ideal a formação de ouvintes mais 
conscientes através da experiência com gêneros musicais diferentes, conhecendo e podendo as-
sim ter a percepção de distingui-los. Como resultados alcançados, podemos destacar a resposta 
das crianças sobre o tema abordado, sendo essa cada vez mais consciente e perceptiva ao longo 
do percurso. O aprimoramento das práticas didáticas dos bolsistas envolvidos também foi um 
resultado positivo dessa ação, efetivando assim o objetivo do PIBID.
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Análise da intervenção do projeto Música no Campus na comunidade acadêmica

- Quéops Arsênio Rodrigues, José Allisson Alves de Figueiredo Filho, Josefa Yara Brito, Lucas 
Bacelar Pires, Marco Antonio Silva

O grupo PET Música apresenta nesse resumo uma analise da proposta de intervenção musical no 
campus da Universidade. Essa ação acontece uma vez por mês no espaço acadêmico, na perspecti-
va de dialogo entre educação musical e etnomusicologia, considerando também o contexto cultural 
da região, sem o qual não é possível um entendimento significativo de uma cultura musical (QUEI-
ROZ, 2010). Diante desse cenário procuramos compreender: Qual o significado da música pratica-
da no espaço acadêmico? Que aspectos podem ser ressaltados da interação entre a comunidade 
acadêmica, os músicos convidados e os petianos? Diante desses questionamentos esse trabalho 
tem como objetivo geral analisar a intervenção do “Música no Campus” no espaço da universidade. 
Nessa pesquisa utilizamos o procedimento metodológico caracterizado como estudo de caso, em 
vista de um estudo intenso de um determinado objeto ou grupo (GIL, 2009).  Constata-se que a 
produção do evento, realizada pelos petianos, contribui para a formação dos discentes, pois desen-
volve a capacidade de autonomia para a elaboração de eventos, contribui com o fazer artístico dos 
bolsistas. Dessa forma os participantes do grupo vivenciam uma experiência artística, como tam-
bém adquirem conhecimento de como produzir um evento musical. Destaca-se também o conhe-
cimento produzido pelo grupo através de reflexões coletivas. Observa-se, sobretudo, que a música 
contribui para reunir a comunidade acadêmica (professores, funcionários, terceirizados e alunos) 
em um mesmo ambiente possibilitando uma apreciação musical e cultural.

GT 4.2 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – SESSÃO 1
GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SESSÃO 4 

Sala Jatobá – Hall do Hotel (Térreo)
SESSÃO 1

06/10
14:30 – 14:55 A formação docente em música e o PIBID: uma relação dialógica

Catarina Aracelle Porto do Nascimento, Jean Joubert Freitas Mendes
14:55 – 15:20 O PIBID na formação de educadores musicais: identidade profissional

Mariana Barbosa Ament, Ilza Zenker Leme Joly
15:20 – 15:45 Resultados preliminares de uma pesquisa exploratória sobre os subproje-

tos de Música do PIBID com foco na formação inicial de professores

Fernanda Silva da Costa
15:45 – 16:10 É possível dar aulas de música em um “micro-ônibus”? Uma experiência 

realizada por bolsistas do PIBID-Música da UFBA  

Regiane Santos Carvalho, Flávia Maria Chiara Candusso, Ainoã Santos Cruz
16:10 – 16:35 Definindo regras para a turma: gestão de sala de aula na ação docente de 

três professores de música de escolas públicas de Porto Alegre

Rafael Rodrigues da Silva
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A formação docente em música e o PIBID: uma relação dialógica

- Catarina Aracelle Porto do Nascimento, Jean Joubert Freitas Mendes

Este artigo é um recorte de uma dissertação de mestrado que teve como objetivo geral analisar a 
articulação de saberes docentes que o subprojeto de música do PIBID/XXXX proporciona no proces-
so formativo docente dos bolsistas participantes. Partindo da perspectiva de uma formação inicial 
docente em música articulada com os saberes necessários a uma prática docente significativa e 
enraizada no cotidiano dos contextos educacionais atuais, o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência – PIBID surge como uma tentativa de valorização e qualificação na formação 
desses futuros professores de música. Assim, esta comunicação tem como objetivo apresentar uma 
reflexão sobre a relação dialógica entre a formação docente em música e o PIBID a partir de uma 
pesquisa qualitativa. Este trabalho traz também alguns dados quantitativos, onde estes nos apon-
tam o cenário da Educação Musical em todo o Brasil dentro do PIBID, proporcionando a construção 
de um diálogo pertinente com a literatura da área (DEL BEN, 2003; CANDUSSO, 2014, OLIVEIRA, 
2011, entre outros). Como resultados, evidenciamos a necessidade que mais licenciaturas em músi-
ca participem do PIBID, oportunizando a mais licenciandos da área uma formação docente articula-
da com os desafios da educação musical contemporânea, bem como o fortalecimento do programa 
como instrumento potencializador na formação de professores de música.

O PIBID na formação de educadores musicais: identidade profissional

- Mariana Barbosa Ament, Ilza Zenker Leme Joly

Para que haja uma educação musical de fato humanizadora, é necessário formar professores mais 
humanizados, e que poderão auxiliar no processo de humanização de seus educandos. Acredita-
mos que, na formação inicial, os licenciandos aprendem e ensinam num processo que pode ser 
importante para sua atuação profissional como educador. Este artigo, é fruto de uma pesquisa 
de mestrado que se atentou em aprofundar conhecimentos sobre qual a influência do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência na formação de Educadores Musicais e na constru-
ção de sua identidade profissional considerando o programa, um dos principais incentivadores 
da docência e que proporciona parcerias entre escola e universidade em um processo de cons-
trução conjunta para a formação do licenciando. A fim de saber de educadores musicais, quais 
suas aprendizagens mais significativas durante a participação no PIBID, escolhemos três sujeitos 
que se formaram em licenciatura em Música e participaram do programa durante sua formação 
inicial. Por meio de análise documental e entrevistas abertas individuais os sujeitos puderam 
relembrar algumas aprendizagens e dialogar sobre suas práticas profissionais após a formação 
em licenciatura. Dessas coletas de dados, surgiram três categorias de análise, porém este artigo 
apresentará apenas a categoria “Identidade profissional”. Em sua análise, percebemos que, cada 
vez mais devemos valorizar e criar programas, projetos e ações na universidade que aproximem 
e ou inserem os licenciandos na rotina da escola e que promovam compromisso e respeito, ou 
seja, práticas mais humanizadoras.
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Resultados preliminares de uma pesquisa exploratória sobre os subprojetos de Música do 
PIBID com foco na formação inicial de professores

- Fernanda Silva da Costa

Este artigo discorre sobre um projeto de pesquisa de monografia em desenvolvimento que se 
propõe analisar os subprojetos de Música do PIBID, entre março de 2014 e março de 2015, discu-
tindo a formação inicial do professor de música. Para essa pesquisa apresenta-se um diagnóstico 
do quantitativo de subprojetos e bolsas ofertadas, utilizando como variáveis de classificação a 
região e as áreas de conhecimento, bem como a formação dos coordenadores dos subprojetos de 
música. Quanto às fontes consultadas, a pesquisa é documental e bibliográfica e quanto aos seus 
objetivos é exploratória e explicativa. Consultaram-se documentos publicados no site da Capes 
e da Plataforma Lattes, os dados são abordados de maneira quantitativa e estatística e para esta 
exposição elaborou-se gráficos representativos. Os resultados preliminares demonstram que a 
Música é a primeira, entre as áreas de conhecimento que não estão contempladas no currículo 
escolar obrigatório, com maior número de subprojetos aprovados bem como a linguagem mais 
contemplada com bolsas de iniciação à docência, entre as outras linguagens artísticas. Constatou-
-se também que 89% dos coordenadores dos subprojetos de música possuem mestrado, 41,59% 
possuem doutorado e 10% não possuem pós-graduação stricto senso. Portanto pode-se concluir 
que a Música está ganhando destaque na educação básica pública e ocupando o seu lugar en-
tre as demais áreas de conhecimento, desta forma, se constata um espaço assegurado para se 
aperfeiçoar a formação inicial do professor de Música, na tentativa de articular teoria e prática. 
Espera-se que esses dados possam servir para estudantes e pesquisadores e proporcionar maior 
visibilidade para exploração do campo.

É possível dar aulas de música em um “micro-ônibus”? Uma experiência realizada por bolsis-
tas do PIBID-Música da UFBA  

- Regiane Santos Carvalho, Flávia Maria Chiara Candusso, Ainoã Santos Cruz

Muitas escolas da rede municipal de Salvador estão alocadas em imóveis, que não possuem uma 
infraestrutura nem oferecem espaços adequados para as atividades escolares e recreativas das 
crianças do Ensino Fundamental I. A Escola Municipal Almerinda Costa parceira do PIBID Música, 
situada no bairro Uruguai, representa um típico exemplo desta situação. Este texto apresenta 
um relato de experiência realizado por um grupo de bolsistas do PIBID-Música da UFBA no ano 
letivo de 2014. As aulas de música eram ministradas no laboratório de informática pelo professor, 
que é deficiente visual. Após conhecermos o espaço, um dilema se instalou entre nós bolsistas: 
É possível dar aula de música em uma sala, cujo espaço poderia ser comparado com um “micro-
ônibus”? O objetivo deste texto é, portanto, discutir os desafios da educação musical escolar e 
relatar as soluções encontradas para proporcionar aulas de música pautadas na ludicidade e no 
movimento. Autores como Luckesi (1998), Brito (2003) e Bastião (2003) fundamentaram nossas 
atividades. Esse desafio tem oportunizado a nós educadores em formação a certeza de que é 
possível superar os problemas que inicialmente considerávamos sem solução.
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Definindo regras para a turma: gestão de sala de aula na ação docente de três professores de 
música de escolas públicas de Porto Alegre

- Rafael Rodrigues da Silva

A presente comunicação tem por objetivo apresentar resultados de uma pesquisa realizada no 
ano de 2013 junto a 3 professores licenciados em música ou em educação artística que traba-
lham com música em atividades curriculares na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre – RS. 
A questão que orientou a pesquisa foi de que forma professores de música na escola influenciam 
comportamentos discentes visando a criação ou manutenção de um ambiente favorável à reali-
zação das atividades que propõem? A presente comunicação apresenta de forma sucinta um dos 
critérios de análise empregados na pesquisa: como professores de música atuando em atividades 
curriculares em escolas de educação básica definem regras ou combinações com suas turmas 
visando a criação e manutenção de um ambiente favorável tanto ao ensino quanto à aprendiza-
gem. Foi possível perceber uma forte preocupação desses professores, não só com o estabeleci-
mento de regras relacionadas diretamente com as práticas musicais, mas também em formulá-las 
de maneira articulada com os demais professores e a equipe diretiva da escola.

GT 4.2 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
Sala Pau Brasil (4o andar)

SESSÃO 2
06/10

14:30 – 14:55 Uma proposta de capacitação na área da educação musical especial

Ana Célia de Lima Viana
14:55 – 15:20 Educação musical humanizadora e formação docente: uma pesquisa com 

licenciandos em música

Natália Búrigo Severino
15:20 – 15:45 Reflexões em torno da formação docente do bacharel em instrumento: 

espaços formativos

Vanessa Weber, Luciane Wilke Freitas Garbosa
15:45 – 16:10 Curso de Graduação em Música – Licenciatura da UERGS: analisando o 

Projeto Pedagógico e Discutindo sobre a Proposta de Formação

Ranielly Boff Scheffer, Cristina Rolim Wolffenbüttel, Daniele Isabel Ertel
16:10 – 16:35 Práticas musicais para a paz: relato de experiência docente na formação 

continuada de professores

Aline Lucas Guterres, Soraia Santana, Luciane Cuervo

Uma proposta de capacitação na área da educação musical especial

- Ana Célia de Lima Viana
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Este trabalho é resultado de uma pesquisa de mestrado que teve como principal objetivo pla-
nejar e ofertar um curso de capacitação voltado para professores de música e alunos do curso 
de licenciatura em música, visando capacitá-los para trabalharem com alunos com necessidades 
especiais. De maneira geral muitos professores alegam falta de preparo e material didático como 
principais impedidores para o trabalho junto a este público, inclusive professores de música. O 
curso foi ofertado entre os meses de março a junho de 2014, totalizando nove encontros, que 
ocorreram uma vez por semana, com duração de duas horas cada. As participantes da pesquisa 
foram três professoras de música, que trabalhavam em diferentes contextos. Os instrumentos de 
coletas de dados utilizados compreenderam um diário de campo contendo informações sobre os 
encontros, questionário de caracterização e identificação das expectativas em relação à disciplina 
e um questionário de avaliação da disciplina. Os resultados indicam que os conteúdos abordados 
na capacitação estão em consonância com as recomendações da literatura acerca da formação 
para atuação na educação musical especial, e foram considerados relevantes pelas participantes. 
O conjunto de materiais didáticos e as atividades de ensino e de aprendizagem produzidas nesta 
capacitação fornecem subsídios para serem utilizados em novos estudos e para serem disponibi-
lizados para educadores musicais em serviço e em formação inicial. Discute-se as limitações do 
estudo e as possibilidades de novas investigações.

Educação musical humanizadora e formação docente: uma pesquisa com licenciandos em música

- Natália Búrigo Severino

O presente artigo é um recorte de uma pesquisa de mestrado que acompanhou licenciandos em 
música, bolsistas do PIBID. A pesquisa, que durou dois anos, tinha como questão norteadora a 
formação desses bolsistas a partir dos pressupostos da educação libertadora de Paulo Freire. De 
que maneiras seria possível garantir um contato com a educação humanizadora, libertadora? 
Para isso, a pesquisadora, que atuou no PIBID como orientadora, através da pesquisa-ação, rea-
lizou intervenções, dinâmicas e estudos com esses licenciandos de modo a instiga-los, questio-
ná-los, e propor a reflexão sobre a própria prática pedagógica. Este artigo apresenta a concepção 
de educação musical humanizadora que foi utilizada na pesquisa e descreve três ações realizadas 
com os licenciados. Evidenciamos que para que o educador musical seja amoroso, respeitoso e 
dialógico, ou seja, um educador humanizado, é preciso que sua formação seja baseada nesses 
pressupostos. Esperamos, com este artigo, contribuir para a área de educação musical, apresen-
tando uma nova concepção de educação musical e mostrando a necessidade e a importância de 
se pensar, com compromisso e respeito, a formação de professores para atuarem como educado-
res musicais nas escolas brasileiras.

Reflexões em torno da formação docente do bacharel em instrumento: espaços formativos

- Vanessa Weber, Luciane Wilke Freitas Garbosa

O presente trabalho busca refletir sobre a formação docente do bacharel em instrumento a par-
tir de narrativas produzidas em uma pesquisa de mestrado, desenvolvida no âmbito do PPGE/
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UFSM, a qual teve por objetivo investigar o processo de construção da docência de professores 
de instrumento formados em cursos de bacharelado. Tendo como referência estudos de Gauthier 
et al. (2006), Glaser e Fonterrada (2007), e Tardif (2012), buscamos neste artigo refletir sobre os 
espaços em que o bacharel em instrumento busca a formação para a docência. Por meio da inves-
tigação biográfico-narrativa (BOLÍVAR; DOMINGO, 2006), foram produzidas narrativas de três ba-
charéis, professores de instrumento, as quais foram analisadas através da análise textual discursi-
va (MORAES; GALIAZZI, 2011). Observamos que cada professor vivenciou um processo formativo 
único, buscando diferentes modos de construção de conhecimentos que lhes auxiliassem em sua 
prática. Assim, compreendemos que o bacharelado se constitui em um espaço de construção 
de conhecimentos necessários ao professor de instrumento, os quais devem ser expandidos ao 
longo da vida profissional.

Curso de Graduação em Música – Licenciatura da UERGS: Analisando o Projeto Pedagógico e 
Discutindo sobre a Proposta de Formação

- Ranielly Boff Scheffer, Cristina Rolim Wolffenbüttel, Daniele Isabel Ertel

Este trabalho apresenta a pesquisa sobre o projeto pedagógico do Curso de Graduação em Mú-
sica: Licenciatura (CGML), da UERGS, que propõe a formação do artista/professor. Consideran-
do-se a existência de outros cursos de licenciatura em música no país e a legislação educacional 
atual, esta pesquisa objetivou investigar as características de um artista/professor expressas no 
projeto pedagógico do CGML da UERGS. A metodologia utilizada incluiu a abordagem qualitativa, 
a pesquisa documental e a coleta de documentos. A análise de conteúdo fundamentou a análise 
dos dados. A partir dos dados coletados e analisados concluiu-se que o projeto pedagógico do 
CGML da UERGS apresentase, em diversos aspectos, bastante avançado, atendendo grande parte 
da demanda necessária à educação musical na atualidade. Todavia, foram observadas algumas 
ausências relacionadas à regulamentação do ensino superior no Brasil, além de dificuldades para 
o alcance do objetivo de formação do artista/professor, expresso no projeto, considerando-se a 
constituição da grade curricular planejada e as possibilidades de atuação profissional. Dentre as 
possíveis atuações para os egressos do CGML da UERGS encontram-se Educação Básica, ONGS, 
projetos artísticos em orquestras, escolas de música, dentre outras possibilidades. Entende-se, 
portanto, a necessidade de uma revisão nesta proposta curricular e no projeto pedagógico do 
CGML da UERGS. Com a finalização desta pesquisa foi possível observar a contribuição da mesma 
para a reformulação do curso, já iniciada em meados de 2013. Entende-se que, além desta contri-
buição direta, esta pesquisa poderá contribuir para a área da educação musical com dados sobre 
esta proposta singular de formação superior como artista/professor.

Práticas musicais para a paz: relato de experiência docente na formação continuada de 
professores

- Aline Lucas Guterres, Soraia Santana, Luciane Cuervo

Este artigo visa relatar experiências docentes na formação continuada de professores da rede 
pública e particular do estado do Rio Grande do Sul ocorridas durante o módulo de educação a 
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distância “A Paz através das práticas musicais” do projeto de extensão Educação Integral: Escolas 
da Paz, promovido pela Rede Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação 
(RENAFOR/MEC). O relato compreende desde a construção do material desenvolvido para o am-
biente virtual, com análise das escolhas de conteúdo e referencial teórico até as discussões dos 
cursistas/professores registradas no Fórum Musicalidade, fórum virtual do curso. Através deste 
fórum os cursistas puderam expor o caminho de relações construídas pelo grupo através das suas 
respostas às primeiras atividades do módulo, relatando experiências musicais, concepções das 
funções da música na escola e musicalidade humana, além do tema da formação necessária para 
atuar com educação musical na escola e a música do cotidiano dos alunos. Possui fundamentação 
teórica articulada nas áreas de Educação Musical e Cultura da Paz. Como considerações finais, 
defende-se que educar para a Paz é saber que todos são capazes de construir diferentes apren-
dizagens, inclusive a musical, e que a expressão da musicalidade pode promover, potencializar e 
aprofundar espaços da Cultura de Paz no ambiente escolar.
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Dia 07 de outubro (quarta-feira)

GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Flamboyant 01 (Térreo)

SESSÃO 4 
07/10

14:30 – 14:55 Pedagogos e educação musical: um tema mapeado na Revista da Abem 
(2009-2014)

Vanessa Weber, Cláudia Ribeiro Bellochio
14:55 – 15:20 Educação musical e Pedagogia: mapeamento em Anais da ABEM (2001-2011)

Cláudia Ribeiro Bellochio
15:20 – 15:45 Grupo de Pesquisa em Música como laboratório de experimentações didáticas

José Ruy Henderson Filho, Jucélia Estumano Henderson
15:45 – 16:10 A produção sobre e a partir do Pibid nos anais dos Congressos Nacionais da 

ABEM (2008 – 2013)

Eduardo Airton Arruda, Rafael Rodrigues da Silva, Rubia Ness, Tayna dos 
Reis Soares

Pedagogos e educação musical: um tema mapeado na Revista da Abem (2009-2014)

- Vanessa Weber, Cláudia Ribeiro Bellochio

O presente artigo busca apresentar os resultados de uma pesquisa de caráter bibliográfico a res-
peito da relação entre pedagogos e educação musical. Por meio de uma pesquisa de Estado do 
Conhecimento (ROMANOWSKI; ENS, 2006) foram mapeados artigos sobre este tema nas Revistas 
da ABEM no período compreendido entre 2009 e 2014. A pesquisa buscou dar continuidade ao 
mapeamento realizado por Werle e Bellochio (2009). Assim, ao longo do texto são apresentados os 
artigos mapeados e tecidas algumas considerações e reflexões sobre a produção de pesquisas neste 
tema após 2009. Como resultado aponta-se uma diminuição de artigos publicados na temática. A 
despeito desta diminuição os seis artigos localizados mantiveram foco em estudos acerca da forma-
ção musical e pedagógico musical na Pedagogia. Assim, reitera-se a importância e a necessidade de 
uma dar continuidade a este tema de pesquisa, não somente como objeto de pesquisas e práticas, 
mas como produção científica em artigos que promovam a sua circulação mais ampla.

Educação musical e Pedagogia: mapeamento em Anais da ABEM (2001-2011)

- Cláudia Ribeiro Bellochio
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A relação educação musical, formação e práticas docentes de professores não especialistas em 
música/pedagogos tem estado na pauta de discussões em Congressos Nacionais da Abem, fato 
que motivou pesquisar a construção longitudinal deste tema, através de um estudo bibliográfico 
por mapeamento, em publicações nos Anais da ABEM (2001 a 2011). A pesquisa teve por objetivo 
geral compreender os sentidos, as tensões e as vicissitudes da educação musical, que são atribu-
ídos por professores-pesquisadores, no e para o processo de formação acadêmico-profissional 
unidocente, não especialista em música. Neste trabalho é apresentada parte do mapeamento 
realizado, através de análises quantitativas e qualitativas. Conclui-se evidenciando que existem 
dispersões na produção sobre o tema. A pesquisa aponta que existem possibilidades de trabalho 
com professores não especialistas em musica, no entanto, o tema ainda não está consolidado em 
grupos de pesquisa, considerando o macro contexto da Abem, que foi o lócus da investigação.

Grupo de Pesquisa em Música como laboratório de experimentações didáticas

- José Ruy Henderson Filho, Jucélia Estumano Henderson

Este artigo tem como objetivo apresentar um relato de experiência do Grupo de Estudo e Pes-
quisa em Música – GEPEM, da Universidade do Estado do Pará-UEPA, em que atividades de ex-
perimentações didáticas foram desenvolvidas por docentes e discentes, articulando-se teoria e 
prática, configurando o grupo como um laboratório profícuo para a realização dessas atividades, 
sempre associadas à pesquisa. Reflete ainda sobre a importância que tais atividades têm repre-
sentado para a formação do aluno de licenciatura em música. O texto foi desenvolvido com base 
nas experiências vivenciadas como membros do grupo, mais especificamente no período de 2013 
a março de 2015. Conclui-se neste trabalho que o grupo de pesquisa representa um importante 
espaço de reflexão e construção da/sobre a prática do professor de música, por meio de debates 
e realização de atividades didáticas experimentais associadas ao estudo e à pesquisa, aproximan-
do a teoria da prática.

A produção sobre e a partir do Pibid nos anais dos Congressos Nacionais da ABEM (2008 – 2013)

- Eduardo Airton Arruda, Rafael Rodrigues da Silva, Rubia Ness, Tayna dos Reis Soares

Esta comunicação apresenta o resultado de uma pesquisa do tipo Estado do Conhecimento que 
teve o objetivo de analisar o que vem sendo produzindo sobre o PIBID (Programa Institucional 
Bolsa de Iniciação a Docência) nos anais dos Congressos da ABEM entre os anos de 2008 a 2013 
com relação à educação musical no país. O trabalho foi uma produção coletiva entre os bolsistas 
do Pibid do subprojeto Música da UCS (Universidade de Caxias do Sul), é dividido em três partes, 
metodologia, análise de dados e conclusões. A elaboração desse trabalho se deu através de relei-
tura de um artigo já apresentado, reorganizando algumas informações com a proposta de suprir 
alguns dados, possibilitando a análise dos artigos. Ao final apresentamos algumas conclusões 
sobre a importância do Pibid na formação docente e acadêmica.
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GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Flamboyant 02 (Térreo)

SESSÃO 5
07/10

14:30 – 14:55 Música, experiência e cultura

Edson Hansen Sant Ana
14:55 – 15:20 O Ensino de Música em uma abordagem interdisciplinar

Rose Fátima Pinheiro Aguiar e Silva
15:20 – 15:45 Por educações musicais rizomáticas

Tiago Teixeira Ferreira
15:45 – 16:10 Formação musical e humana na perspectiva multicultural de jovens do IFB-

CSAM: delineando o tema da pesquisa em andamento

Gustavo Aguiar Malafaia de Araújo

Música, experiência e cultura

- Edson Hansen Sant Ana

Experiência e cultura como palavras que se desdobram em conceitos atuais com contingências 
que precisam ser operadas entre o educador musical e o aprendiz e todo entorno do que lhes 
é comum. O eixo do aprendizado funcionando abertamente entre o discípulo e o mestre: onde 
ambos aprendem de si e do outro em um ciclo mediado por essa rede inicial tangenciando outras 
redes de interesses musicais comuns. Aprendizado como um processo e não como o fim de um 
caminho em si mesmo. Um chamado à compreensão da ‘palavra-experiência’, abrindo possibili-
dades de fruição por qualquer participante imbuído de vontade e arbítrio. Arbítrio como desejo 
de experimentar e verificar, um tombamento entre prática, intelecto e emoção.

O Ensino de Música em uma abordagem interdisciplinar

- Rose Fátima Pinheiro Aguiar e Silva

Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa em andamneto de natureza qualitativa 
que tem como objetivo investigar como o ensino de música com abordagem interdisciplinar pode 
influenciar a prática dos professores nos anos finais do Ensino Fundamnetal em uma escola da 
Rede Municipal de Ensino. Ideias essenciais que caracterizam a interdisciplinaridade são apresen-
tadas à luz de autores da área e dos Parâmetros Curriculares Nacionais. O objeto de estudo deste 
trabalho é o projeto interdisciplinar desenvolvido durante o ano de 2014,em duas turmas de séti-
mo ano, envolvendo oito professores e cinco disciplinas: Artes-Música, Geografia, Educação Físi-
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ca, Ciências e História, além da coordenação da sala informatizada em parceria com a supervisão, 
orientação e direção escolar. São apresentados dados descritivos e reflexivos acerca da realização 
do referido projeto. Como resultados parciais aponta-se: a necessidade de desenvolver trabalhos 
em equipe no contexto escolar; as possibilidades e os limites de um projeto dessa natureza; e, as 
vantagens para o ensino de música enquanto componente curricular.

Por educações musicais rizomáticas

- Tiago Teixeira Ferreira

Este artigo tem como objetivo apresentar algumas reflexões no que se refere à conexão entre 
a concepção filosófica de rizoma, cunhada por Gilles Deleuze e Felix Guattari em Mil Platôs, e o 
campo da Educação Musical. Para tanto, buscará fazer referência a algumas imagens evocadas 
pela metáfora do rizoma e como elas podem contribuir para o processo de pensar acerca da edu-
cação musical. Tem o intuito, ainda, de elucidar, a partir dos princípios do rizoma, desenvolvidos 
pelos filósofos franceses, aspectos que permitam enxergar uma visão de educação musical não 
linear, heterogênea, conectante e mapeável.

Formação musical e humana na perspectiva multicultural de jovens do IFB-CSAM: delineando 
o tema da pesquisa em andamento

- Gustavo Aguiar Malafaia de Araújo

Esta comunicação acontece no intuito de apresentar o recorte de uma pesquisa de mestrado 
em andamento. O campus de Samambaia do Instituto Federal de Brasília (IFB), como cenário 
da pesquisa, se mostrou eclético pelas preferências musicais da sua comunidade, por meio de 
pesquisa anterior porém, conflituoso no cotidiano da sala de aula. A pesquisa em andamento, 
pretende por meio das narrativas, conhecer o processo formativo musical desses alunos em seu 
meio multicultural, antes de chegarem à escola. A pesquisa pode retornar dados sobre a maneira 
como esses alunos se formaram na diversidade musical, além de discutir conceitos sobre a mul-
ticulturalidade na perspectiva da filosofia da educação musical.
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GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Álamo 01 (Térreo)

SESSÃO 06
07/10

14:30 – 14:55 Metodologia de pesquisa para investigar a inclusão de práticas corporais no 
ensino-aprendizagem da técnica vocal para grupos corais infanto-juvenis

Thays Lana Peneda Simões, Patrícia Furst Santiago
14:55 – 15:20 O Facebook como campo empírico estendido em um estudo de caso com 

alunos do Curso Técnico em Instrumento Musical do IFCE – Campus Fortale-
za: discussões de ordem ética em pesquisa

Alexandre Vieira
15:20 – 15:45 Pesquisa em Educação Musical desenvolvida em um projeto de extensão

Helen Silveira Jardim de Oliveira, João Miguel Bellard Freire
15:45 – 16:10 O artesanato metodológico da organização e análise dos dados na pesquisa 

“Formação de músicos no bacharelado em música popular – um estudo de 
caso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul”

Jean Presser

Metodologia de pesquisa para investigar a inclusão de práticas corporais no ensino-aprendiza-
gem da técnica vocal para grupos corais infantojuvenis

- Thays Lana Peneda Simões, Patrícia Furst Santiago

Este artigo apresenta a primeira etapa de desenvolvimento da pesquisa intitulada Práticas corpo-
rais no ensino-aprendizagem da técnica vocal para grupos corais infanto juvenis, que foi iniciada 
no segundo semestre de 2014 como requisito do Doutorado em Música da UFMG. Considerando 
o impacto positivo que a educação somática baseada na Técnica de Alexander, na Bioenergética 
e no Tai Chi Chuan poderá ter sobre a formação vocal de membros corais, pretendemos elaborar 
um programa de práticas corporais a ser implementado naquele contexto. Neste sentido, o artigo 
oferece uma revisão bibliográfica preliminar sobre as práticas corporais supracitadas, a serem 
aplicadas na formação vocal em contextos de canto coral infanto-juvenil. Adicionalmente, é apre-
sentada uma proposta de investigação, adotando a pesquisa-acão, que será o fundamento para a 
realização da pesquisa empírica necessária para o desenvolvimento deste estudo.

O Facebook como campo empírico estendido em um estudo de caso com alunos do Curso Técni-
co em Instrumento Musical do IFCE – Campus Fortaleza: discussões de ordem ética em pesquisa

- Alexandre Vieira
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Este trabalho discute questões de ordem ética, a partir do uso do Facebook enquanto extensão 
do campo empírico de investigação. Tem por base a pesquisa de doutorado em andamento, a 
qual aborda a formação profissional em música e centra-se na compreensão dos significados 
emergentes das trajetórias formativas dos alunos do Curso Técnico em Instrumento Musical, do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Fortaleza. O texto par-
te do princípio de que as redes sociais virtuais devem ser compreendidas não mais como uma 
dimensão oposta às relações presenciais (on-line versus off-line), mas como parte integrante e 
indissociável das sociabilidades da vida contemporânea. No decorrer do texto é narrado o desen-
volvimento das inter-relações entre pesquisador e pesquisados através Facebook, as quais vêm 
não somente facilitando a inserção do primeiro no espaço presencial, mas, e principalmente, 
qualificando a experiência de ambos no decorrer da pesquisa. Entretanto, novos e complexos 
problemas de ordem ética emergem deste processo. Como exemplo, discute-se a sobreposição 
do campo empírico para com a vida privada do pesquisador dentro das redes sociais virtuais, 
assim como os dilemas enfrentados no desenvolvimento de critérios para a manipulação dos con-
teúdos on-line dos colaboradores da pesquisa. Conclui-se, assim, a necessidade de constante e 
sistemática reflexão a respeito do papel do pesquisador, na medida em que o plano virtual impõe 
novos e dinâmicos desafios metodológicos e éticos.

Pesquisa em Educação Musical desenvolvida em um projeto de extensão

- Helen Silveira Jardim de Oliveira, João Miguel Bellard Freire

A presente comunicação apresenta pesquisas acadêmicas realizadas no âmbito de um projeto 
de extensão. Elas compreendem seis monografias (Licenciatura), duas dissertações (Mestrado) e 
uma tese (Doutorado) elaboradas entre 2009 e 2014, abrangendo todo o período da existência 
do projeto. As pesquisas foram descritas e analisadas em termos dos procedimentos metodoló-
gicos adotados e de sua relação com a proposta pedagógica do projeto. A escola de música tem 
servido como laboratório de pesquisa sobre Educação Musical e tem contribuído para a formação 
docente e para a formação em pesquisa dos participantes. As pesquisas enfatizaram, principal-
mente, o ensino coletivo de instrumentos musicais e avaliações sobre a escola analisando as 
relações entre seus diferentes membros. Elas têm gerado conhecimento que enriquece a prática 
docente no projeto e que pode ser aplicável a outros contextos de ensino-aprendizagem musical.

O artesanato metodológico da organização e análise dos dados na pesquisa “Formação de 
músicos no bacharelado em música popular - um estudo de caso na Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul”

- Jean Presser

O presente texto é um recorte do terceiro capítulo da dissertação de Mestrado intitulada “Forma-
ção de músicos no bacharelado em música popular - um estudo de caso na Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul”. Neste capítulo, caminhos metodológicos, discorro sobre o processo de 
coleta e análise dos dados e da maneira “artesanal” como foi pensada e conduzida esta etapa. 
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A referência teórica que permeou esta condução baseou-se no texto “A imaginação sociológica” 
de Charles Wright Mills. Este autor, em linhas gerais, define a pesquisa nas ciências humanas 
como um processo artesanal cujo centro é o próprio pesquisador. Neste caso, o pesquisador é o 
artesão capaz de perceber nos dados brutos o seu potencial e, através da sua reflexão, torná-lo 
dados científicos. Levado a refletir sobre as minúcias dos fatos cotidianos, o autor sugere que 
todo e qualquer fato ligado à pesquisa pode e deve ser anotado em cadernetas de campo, bem 
como sonhos e conversas que possamos ter no dia-a-dia e que, por vezes, possam nos parecer 
sem importância. A linha de pesquisa deste trabalho pertence à Sociologia da Educação Musical, 
portanto, os autores desta área contribuem nas formas e abordagens mais próprias da pesquisa 
com um viés sociológico.

GT 1.2 EPISTEMOLOGIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL – SESSÃO 2
GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL – SESSÃO 07

Sala Álamo 02 (Térreo)
07/10

14:30 – 14:55 Análise da metodologia utilizada em “Music, Informal Learning and the 
School: A New Classroom Pedagogy”, de Lucy Green

Ana Carolina Nunes do Couto
14:55 – 15:20 As dimensões do conceito de “popular” em educação musical: aspectos 

epistemológicos e dimensões práticas

Jorge Luiz Ribeiro de Vasconcelos
15:20 – 15:45 Pensamento crítico e apropriação teórica em Educação Musical: o Proje-

to Carnavália

Beatriz Woeltje Schmidt, Vânia Beatriz Müller, Elaine Sallas
15:45 – 16:10 A pesquisa-ação e a contribuição para a prática docente na educação musical: 

uma ferramenta de reconhecimento e compreensão das identidades musicais

Jonathan Oliveira, Eliakim Rommel Santos de Lima, Leylliane Regina 
Figueiredo da Silva Cunha, Maria da Conceição Silva, João Paulo Silva Costa

Análise da metodologia utilizada em “Music, Informal Learning and the School: A New Class-
room Pedagogy”, de Lucy Green

- Ana Carolina Nunes do Couto

Este trabalho traz a descrição dos procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa de Green 
(2008). Acredito que tal descrição pode servir como ilustração e, assim, auxilie estudantes de mú-
sica em seu aprendizado referente a estruturação de projetos de pesquisa na área de Educação 
Musical. A partir de análise do livro de Green (2008), são descritos sua problematização, a meto-



dologia empregada, bem como os resultados obtidos. Para isto, excertos de outros livros sobre 
metodologia da pesquisa qualitativa foram utilizados enquanto suporte teórico.

As dimensões do conceito de “popular” em educação musical: aspectos epistemológicos e 
dimensões práticas

- Jorge Luiz Ribeiro de Vasconcelos

Nesta comunicação abordo os desdobramentos da utilização do conceito de “popular” em sua 
articulação na construção dos conceitos correlatos de “música popular” e “educação popular”. 
Em relação a esta analiso aspectos da obra de autores fundadores e fundamentais destes campos 
(Anísio Teixeira, Paulo Freire e Carlos Rodrigues Brandão) e proponho a reflexão sobre como as 
ideias destes autores podem inspirar reflexões e a construção de práticas adequadas ao território 
da educação musical. Sobre o conceito de popular na música, analiso como ele se configura na 
construção de um campo específico de atuação musical e as formas como o mesmo é percebido 
no universo do ensino de música. Neste âmbito, é problematizada a própria noção de música 
popular e como esta vertente está relacionada a uma rede de significações, negociações e ten-
sões entre as comunidades interpretativas de seus sentidos . Numa tentativa de síntese entre as 
contribuições dos vários campos enfocados, apontamos para a necessidade de envidar esforços 
para a construção de uma Educação Musical Popular como ferramenta teórica e prática de ação 
pedagógica.

Pensamento crítico e apropriação teórica em Educação Musical: o Projeto Carnavália

- Beatriz Woeltje Schmidt, Vânia Beatriz Müller, Elaine Sallas

Este trabalho relata a experiência de uma turma de licenciandos em música, no desenvolvimento 
do Projeto Carnavália, surgido como objetivo de uma disciplina curricular, no segundo semestre 
de 2014. O referido projeto teve como objetivo oportunizar aos futuros educadores musicais a 
compreensão, apropriação e o uso de fundamentos teóricos a partir das duas atividades nele 
solicitadas aos estudantes: atuações pedagógico musicais e performance musical, envolvendo as 
crianças de um 4º dos Anos Iniciais, em uma escola da rede pública de ensino e, também, turmas 
de disciplinas curriculares da Licenciatura em Música que tratam do canto, e outras de percussão; 
ou seja, um dos desafios colocados propositalmente era a interdisciplinaridade. A partir de ativi-
dades desenvolvidas durante o Projeto, discorremos sobre os conceitos teóricos característicos 
do neoliberalismo e as associações diretas que foi possível estabelecer, com o modo também sis-
têmico de organização escolar, tanto no ensino básico quanto na universidade: a fragmentação, o 
individualismo, a homogeneização e o produtivismo. Estes conceitos, tomados como alguns dos 
pressupostos do sistema neoliberal trouxeram dificuldades, para o seu desenvolvimento prático, 
envolvendo crianças e adultos; mas também uma ampliação e aprofundamento do pensamento 
crítico, bem como do desejo de atuar em Educação Musical. O Projeto em sua totalidade mostrou 
como a música pode sensibilizar e transformar os indivíduos envolvidos na performance musical, 
começando por nós próprios, criando um forte senso de coletividade.
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A pesquisa-ação e a contribuição para a prática docente na educação musical: uma ferramen-
ta de reconhecimento e compreensão das identidades musicais

- Jonathan Oliveira, Eliakim Rommel Santos de Lima, Leylliane Regina Figueiredo da Silva 
Cunha, Maria da Conceição Silva, João Paulo Silva Costa

Esta proposta de trabalho está estruturada sobre uma visão reflaxiva das fundamentações que 
alicerçam a construção metodológica da pesquisa-ação, quanto as ações reflexivas sobre a sua 
importância para a prática docente da Educação musical. Este centra-se sob a ótica de trazer 
para a área do ensino de música a perspectiva de relacionar o processo de ensino/aprendizagem 
com a identidade musical dos estudantes da Educação Básica. Partindo para uma contribuição 
mais efetiva, este se propõe a desenvolver uma pesquisa-ação voltada para a reflexão da prática 
pedagógida musical na expectativa de contribuir para a formação docente de alunos bilsistas do 
projeto PIBID Música, tendo como base realizar um processo investigativo que vise reconhecer, 
compreender, analisar, interagir e estabelecer ações que estejam relacionadas a formação da 
identidade musical dos estudantes da Educação Básica. O universo pesquisado trata-se de uma 
Escola Municipal de Ensino Fundamental situada em uma região periférica da cidade, que apre-
senta características comns a diversas outras.  De maneira geral, esta ação investigativa partici-
pante destina-se a observar e refletir sobre a construção de estratégias educativas musicais que 
valorizem o pensamento autnomo dos alunos, levando em consideração as vivências musicais 
adquiridas durante o seu processo de formação como indivíduo munido de identidade.

GT 1.3 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Ipê Amarelo (Térreo)

SESSÃO 2
07/10

14:30 – 14:55 A prática coral e a educação musical

Rogeria Tatiane Soares Franchini
14:55 – 15:20 Professores de música pioneiros na educação musical escolar no Distrito 

Federal: fontes documentais e análise interpretativa

Clarice Cabral, Delmary Vasconcelos de Abreu
15:20 – 15:45 Leopoldo Miguéz: compositor, diretor e educador musical nos primeiros 

anos da República

Frederico Silva Santos
15:45 – 16:10 A Influência de Martinho Lutero na Educação Musical

Cássia Neivert, Regiana Blank Wille
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A prática coral e a educação musical

- Rogeria Tatiane Soares Franchini

Este trabalho apresenta um recorte da revisão de literatura de pesquisa de mestrado em Música. 
A pesquisa tem como objetivo apontar para o fato de que a música, bem como a música vocal, 
está presente nas escolas desde o início da história da educação no Brasil, discorrendo de maneira 
suscinta sobre sua trajetória. A metodologia utilizada partiu de uma revisão de literatura de caráter 
multidisciplinar, envolvendo trabalhos na área da educação musical, musicologia histórica e regên-
cia coral. Este trabalho está organizado em dois tópicos. No primeiro, é apresentada uma breve 
retrospectiva da educação e políticas públicas educacionais brasileiras. O segundo tópico aborda o 
trabalho de Heitor Villa-Lobos e a proposta de educação musical através do Canto Orfeônico.

Professores de música pioneiros na educação musical escolar no Distrito Federal: fontes docu-
mentais e análise interpretativa

- Clarice Cabral, Delmary Vasconcelos de Abreu

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de iniciação científica em andamento,desenvolvido 
na Universidade de Brasília – UnB. O foco do projeto consiste em fazer um levantamento de fontes 
documentais no Museu da Educação da Faculdade de Educação da UnB. A pesquisa capturou três 
entrevistas transcritas pelo MUDE realizadas com professores de música pioneiros em escolas de 
educação básica do Distrito Federal. A abordagem utilizada é a pesquisa documental. Os critérios 
estabelecidos para a análise interpretativa serão baseadas em unidades temáticas elencadas em 
forma de palavras-chave. Os resultados trazidos em forma de resumos das entrevistas apontam 
para a relevante contribuiçãodas três professoras de música no cenário da educação musical es-
colar. Acreditamos que o aprofundamento das concepções e princípios em educação musical das 
professoras poderão ser melhorinvestigados a partir da análise das unidades temáticas quais se-
jam: música, educação, escola de música, clube de música; crianças, iniciação musical, bandinha 
infantil e corais; educação musical, corais, canto, orquestra sinfônica, instrumental,piano, aulas, 
hinos, sistema educacional.

Leopoldo Miguéz: compositor, diretor e educador musical nos primeiros anos da República

- Frederico Silva Santos

A reforma política e cultural, abarcada pela República, descortinou a polivalência do compositor 
Leopoldo Miguéz, e embora a historiografia o apresente de forma unilateral, os periódicos da 
época nos revelam a multiplicidade artística e administrativa desse grande músico brasileiro. O 
presente trabalho almeja evidenciar a importância de Miguéz para a história da Educação Musical 
no Brasil, sua ideologia e seus projetos, e tem como aporte metodológico a revisão de literatura 
e a pesquisa documental.
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A Influência de Martinho Lutero na Educação Musical

- Cássia Neivert, Regiana Blank Wille

Este artigo tem por objetivo apontar a influência e a importância de Martinho Lutero (reformador 
da Igreja Católica, criador do Luteranismo) dentro da Educação Musical, sendo uma pesquisa em 
andamento de um Curso de Música Licenciatura de uma Universidade pública. A pesquisa tem 
como objetivo identificar o legado deixado por Lutero, e seus efeitos na educação musical atual. 
Será utilizada como metodologia de pesquisa a análise de conteúdo de livros, artigos e outros do-
cumentos que tratam sobre o tema, ou algo relacionado. Dessa forma, o artigo traz Lutero como 
um dos precursores da educação pública e da educação musical dentro da Igreja, um importante 
meio formador de futuros profissionais na área da educação musical.

GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Sala Cedro 01 (Subsolo)

SESSÃO 5
07/10

14:30 – 14:55 A composição de Microcanções na Escola Básica: um relato de experiência

Jaqueline Câmara Leite, Katia Duarte, Helena de Souza Nunes
14:55 – 15:20 Criação musical com a Flauta Doce: uma experiência com alunos do quinto 

ano do Ensino Fundamental da Escola de Aplicação da UFPA

Thaynah Patricia Borges Conceição Pinheiro, Jefferson Aloysio Luz
15:20 – 15:45 Linhas, vozes e tracks: a textura na composição musical de crianças

Audrea da Costa Martins
15:45 – 16:10 Atividade de composição musical coletiva no ensino fundamental munici-

pal da cidade do Rio de Janeiro: um relato de experiência

Vinícius Pereira Rodrigues

A composição de Microcanções na Escola Básica: um relato de experiência

- Jaqueline Câmara Leite, Katia Duarte, Helena de Souza Nunes

Relata-se aqui a experiência de uma professora egressa do PROLICENMUS1 , ao conduzir a com-
posição de microcanções, em turmas do 1o e 2o anos do Ensino Fundamental I de uma escola da 
rede privada de Salvador/BA. Este texto tem por finalidade apresentar tal possibilidade de traba-
lho fundamentado na Proposta Musicopedagógica CDG2 . Depois de uma breve contextualização 
do tema e do relato da prática desenvolvida, segue-se a análise das peças compostas e do proces-
so em si, com destaque para desafios como descrenças da coordenação pedagógica e escassez de 
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condições ideais (tempo, espaço, lógica disciplinar), no ensino. Diante da possibilidade de ampliar 
a experiência, inclusive com viés científico, conclui-se que a mesma é de grande relevância, prin-
cipalmente por oportunizar a vivência da criação musical compartilhada entre professores e seus 
alunos. Para tanto, a composição de Microcanções CDG precisaria ser uma prática vivenciada 
durante a formação do professor de Música, fato que ocorreu no PROLICENMUS e que, por inter-
médio deste relato, se busca fomentar.

Criação musical com a Flauta Doce: Uma experiência com alunos do quinto ano do Ensino 
Fundamental da Escola de Aplicação da UFPA

- Thaynah Patricia Borges Conceição Pinheiro, Jefferson Aloysio Luz

Trata-se de um projeto que começou a ser desenvolvido no ano de 2014, com Crianças do 5º ano 
do Ensino Fundamental em uma escola Pública federal em Belém-PA. Conta com a participação 
efetiva de 4 turmas com aproximadamente 25 alunos cada uma, 2 professores de música, 2 bol-
sistas e 4 estagiários. O projeto tem como objetivo proporcionar aos alunos, uma introdução aos 
fundamentos da linguagem musical através da exploração da flauta doce. A implantação desse 
projeto nos colocou frente o desafio de intervir e propor mudanças para o redimensionamento 
de práticas educativas com a flauta doce no contexto desta escola. Fundamentado nos estudos 
em SWANWICK (2003), FRANÇA(2012), BRITO(2011), BEINECKE(2003) é possível apresentar aqui, 
algumas experiências envolvendo Criação musical com a flauta-doce.  Faz-se então um breve apa-
nhado teórico sobre criação musical e como pode ser explorada em um contexto educacional. Em 
seguida relata algumas atividades com o grupo, apresentando como e quais objetivos já foram 
alcançados.

Linhas, vozes e tracks: a textura na composição musical de crianças

- Audrea da Costa Martins

Esta pesquisa aborda a composição musical coletiva, acústica e eletrônica, de estudantes de mú-
sica com idades entre 10 e 12 anos. Tem como objetivo analisar as diversas manifestações envol-
vendo a textura musical, destacando o modo como se vinculam à noção de tempo e aos processos 
de inferência que subsidiam a atividade da criação musical. Os sujeitos são 16 alunos regulares de 
duas escolas públicas, que frequentaram oficinas de composição ministradas pela pesquisadora. 
A concepção do estudo situa a pesquisa na área da Epistemologia Genética de Jean Piaget, cujo 
corpo teórico dá sustentação à investigação na área da Educação Musical. Os dados foram cole-
tados no período de novembro de 2010 a abril de 2011, mediante a inserção da pesquisadora 
no ambiente de trabalho, onde observou e realizou entrevistas com base no referencial teórico 
adotado. A tomada de decisões durante o processo composicional encontra apoio nas inferências 
e nas noções de sucessão, duração e simultaneidade, inerentes à noção de tempo. Apesar das 
diferenças no que diz respeito à abordagem composicional e nos resultados sonoros dos produ-
tos musicais, as manifestações texturais presentes nas peças acústicas e eletrônicas apresentam 
similaridades em muitos aspectos. A textura musical, importante dimensão estrutural da música, 
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é parâmetro fundamental no exercício da composição musical, oferecendo ampla margem para 
experimentação e expressão criativa de seus autores. Sendo assim, este trabalho poderá suscitar 
novas abordagens frente à prática composicional em grupo na sala aula, contribuindo para uma 
melhor compreensão da produção musical dos estudantes.

Atividade de Composição Musical Coletiva no Ensino Fundamental Municipal da Cidade do 
Rio de Janeiro: Um Relato de Experiência

- Vinícius Pereira Rodrigues

Este artigo é um relato de uma experiência realizada no ensino fundamental municipal da cidade 
do Rio de Janeiro. As atividades aqui relatadas foram desenvolvidas nas aulas de educação musi-
cal da escola municipal Guatemala. Foi realizada uma atividade de composição musical coletiva 
dividida em várias etapas, com o objetivo principal de proporcionar aos alunos condições de se 
expressarem musicalmente de maneira organizada. A partir de leituras de autores como Swanwi-
ck, Shafer, Cavalieri, Beineke e Fonterrada, buscou-se constatar a credibilidade da composição 
musical na efetivação de um ensino criativo. Foi possível concluir que a composição é primordial 
para o ensino musical, e a mesma é responsável por desenvolver o espírito crítico e analítico em 
relação à música. Constatou-se também que, para o cumprimento de uma atividade de composi-
ção musical, o professor deve considerar o discurso musical dos alunos e todo o produto criativo 
realizado pelos mesmos.

GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Sala Cedro 02 (Subsolo)

SESSÃO 6
07/10

14:30 – 14:55 Ensino coletivo: método tocar-junto ferramenta didático pedagógica para 
bandas marciais da cidade de Goiânia

Aurelio Nogueira Sousa, Marcelo Eterno Alves
14:55 – 15:20 A memória e suas contribuições para pensar o processo de aprendizagem 

em aulas coletivas de violão

Fábio Amaral da Silva Sá, Eliane Leão
15:20 – 15:45 O ensino coletivo de violão nas escolas públicas estaduais de Manaus at-

ravés do Projeto Jovem Cidadão

Robert Ruan de Oliveira Barbosa
15:45 – 16:10 Adaptação de repertório musical: uma prática coletiva com as oficinas de 

violão, canto coral e flauta doce

Michel Araújo, Ewelter Siqueira Rocha, Luciana Rodrigues Gifoni
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Ensino coletivo: método tocar-junto ferramenta didático pedagógica para bandas marciais da 
cidade de Goiânia

- Aurelio Nogueira Sousa, Marcelo Eterno Alves

O objetivo desta pesquisa é estudar e compreender a aplicabilidade de um método de ensino 
coletivo para banda focado no uso de metodologia específica, proposta pelo autor (ALVES, 2014). 
Trata-se então de um estudo de caso, utilizando as bandas: Banda Marcial do Colégio Estadual 
Jayme Câmara e Banda Marcial do Colégio Ismael Silva de Jesus, em Goiânia, Goiás, nas quais 
grupos de alunos estão tendo seus primeiros ensinamentos através do método proposto. Até o 
presente momento o estudo está realizando a coleta de dados na aplicação junto às bandas. A 
pesquisa busca contribuir para compreender a dinâmica e funcionamento dos estudos coletivos 
de banda no âmbito brasileiro. O estudo já constatou a escassez de métodos brasileiros para en-
sino musical por meio da banda. Nesta perspectiva, a pesquisa sobre ensino coletivo de bandas 
poderá colaborar na formação de grupos musicais nas escolas, através da utilização de material 
didático-pedagógico que possa oferecer o aprendizado aos alunos. Desta forma, com a inclusão 
da música como conteúdo obrigatório nos currículos escolar, através da Lei 11.769/2008, vem 
intensificando ainda mais a presença da música na educação básica, assim espera-se que o mé-
todo pesquisado possa dar mais acessibilidade do fazer musical, como uma forma prazerosa de 
aprender música, ampliando-se à aprendizagem musical para além da opção curricular.

A memória e suas contribuições para pensar o processo de aprendizagem em aulas coletivas 
de violão

- Fábio Amaral da Silva Sá, Eliane Leão

O objetivo deste texto é realizar uma leitura sobre algumas características da memória humana, 
buscando compreender quais as possíveis contribuições para o desenvolvimento de estratégias 
de ensino em aulas coletivas de violão. No que tange à metodologia, utilizou-se revisão bibliográ-
fica a partir de autores da área da memória e da cognição musical, tais como Baddeley, Anderson 
e Eysenck (2011), Izquierdo (2011), Albano (2013), Leão (2013), Braz (2013), Ilari (2006), Sloboda 
(2008) e Sternberg (2008). A partir da leitura da literatura específica, foi possível constatar a 
existência de diversos procedimentos que podem ser utilizados para favorecer a manutenção da 
memória e, consequentemente, promover um melhor aprendizado em aulas coletivas de violão. 
Dessa forma, fica evidenciada a necessidade dos professores de violão em se dedicarem cada 
vez mais ao estudo dos processos de memorização para que possam desenvolver um ensino de 
música mais efetivo nas aulas coletivas.

O ensino coletivo de violão nas escolas públicas estaduais de Manaus através do Projeto Jo-
vem Cidadão

- Robert Ruan de Oliveira Barbosa
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Este artigo é resultado de uma pesquisa realizada entre 2013 e 2014, e propõe observar e analisar 
um dos cenários da educação musical na cidade de Manaus, o ensino coletivo de violão. Nossos 
objetivos foram Identificar as escolas públicas que realizam o ensino de violão; verificar o perfil do 
professor de música e averiguar suas metodologias utilizadas bem como Analisar as vantagens e 
desvantagens do ensino coletivo de violão em Manaus. Para esta análise da educação musical le-
vantamos importantes dados a partir de um questionário aplicado aos professores de violão atuan-
tes no Projeto Jovem Cidadão dentro das escolas públicas estaduais de Manaus. Dente esses dados 
coletados, destacam-se os relatos dos professores sobre as vantagens e desvantagens do ensino 
coletivo de violão. Portando, os resultados desta pesquisa nos mostram uma certa desigualdade 
desde o perfil dos professores até a estrutura das escolas onde ocorre o ensino de violão.

Adaptação de repertório musical: uma prática coletiva com as oficinas de violão, canto coral e 
flauta doce

- Michel Araújo, Ewelter Siqueira Rocha, Luciana Rodrigues Gifoni

Neste artigo, apresentamos algumas estratégias de ensino-aprendizagem de músicas utilizadas 
em uma experiência de ensino coletivo de instrumentos musicais na escola básica, desenvolvida 
por licenciandos em Música no contexto do projeto PIBID da CAPES. O trabalho analisa as precau-
ções consideradas na construção de arranjos elaborados pelo autor deste trabalho e por outro 
bolsista, direcionados a estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, no sentido de propor-
cionar uma experiência com o canto coral e com a prática instrumental. Aponto como problemáti-
ca central deste estudo a necessidade de arranjos musicais para serem praticados coletivamente 
por alunos iniciantes e a discussão sobre procedimentos didáticos e composicionais utilizados na 
elaboração desse repertório. Como referencial teórico central, a pesquisa se vale dos trabalhos 
desenvolvidos por Cruvinel (2003) e Tourinho (2007) no campo do ensino coletivo de instrumen-
tos musicais, autoras que defendem uma democratização do ensino musical nas escolas. Como 
técnica de pesquisa, utilizamos a observação participante, com aplicação direta dos arranjos em 
oficinas musicais. Os registros foram sendo construídos em diário de campo, fotografias e vídeos. 
As atividades pedagógicas contempladas por este relato de experiência foram desenvolvidas por 
08 bolsistas do PIBID que ministraram oficinas de violão, flauta doce e canto coral em uma escola 
da rede municipal de Fortaleza, entre maio e dezembro de 2014. Como resultados, apontamos as 
experiências das relações sociais vivenciadas de modo mais sensível e crítico, proporcionando aos 
jovens, descobertas e reflexões de si mesmos e do meio onde estão inseridos.
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GT 2.2 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM ESCOLAS ESPECIALIZADAS 
Sala Cedro 03 (Subsolo)

SESSÃO 2
07/10

14:30 – 14:55 Estratégias Pedagógicas para a Musicalização Infantil

Letícia Caroline Souza, Patrícia Furst Santiago
14:55 – 15:20 O ensino do violão para iniciantes dialogando com o modelo artístico aber-

to de musicalização: estratégias possíveis

Fábio Carrilho Santos Barros
15:20 – 15:45 Docência em Música e a Teoria das Representações Sociais

Lisette Jung Loiola

Estratégias Pedagógicas para a Musicalização Infantil

- Letícia Caroline Souza, Patrícia Furst Santiago

O relato de experiência, intitulado Estratégias Pedagógicas a de Musicalização Infantil Crianças 
descreve as bases pedagógicas e algumas das atividades realizadas em uma turma de musicaliza-
ção infantil, no [nome da instituição] entre os anos de 2012 e 2014. As aulas foram ministradas 
por uma aluna/professora bolsista da Licenciatura em Música da UFMG. O relato procura evi-
denciar a importância da musicalização infantil e identifica possíveis abordagens pedagógico-
-musicais que são adequadas à realização deste trabalho. Conclui-se que a musicalização infantil 
refletiu positivamente no desenvolvimento humano e musical das crianças. E que a experiência 
pedagógica de alunos da Licenciatura da [nome da instituição], sob a orientação de seus profes-
sores, tem tido um impacto decisivo na sua formação profissional.

O ensino do violão para iniciantes dialogando com o modelo artístico aberto de musical-
ização: estratégias possíveis

- Fábio Carrilho Santos Barros

Neste artigo, comentarei sobre a pesquisa realizada como trabalho de conclusão de curso da 
minha graduação. Meu objetivo foi apontar possíveis estratégias pedagógicas a serem realizadas 
em aula individual de violão para iniciantes orientadas pelo modelo artístico aberto de musicali-
zação. O foco esteve no desenvolvimento inicial do aluno, trabalhando de maneira ativa, criativa 
e reflexiva as diversas possibilidades sonoras e expressivas deste instrumento, assim como as 
questões técnicas envolvendo sua prática, os assuntos de ordem teórica, a escuta e a construção 
de um pensar musical artístico.
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Docência em Música e a Teoria das Representações Sociais

- Lisette Jung Loiola

Este trabalho se propõe a pensar a Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici (2012) 
como fundamentação teórico-metodológica nas pesquisas de educação musical.  A TRS estuda o 
sistema de convenções simbólicas que o indivíduo desenvolve em meio às inter-relações sociais 
e que o orienta na sua prática social. A partir da conceituação da TRS e um levantamento de pes-
quisas das representações sociais na Educação, de forma geral e também especifica, este estudo 
apresenta um recorte da pesquisa em andamento que tem como objetivo compreender a prática 
docente em escolas de música, por meio das representações sociais dos professores de piano 
sobre a docência.

GT 2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NO ENSINO SUPERIOR
Sala Cedro 04 (Subsolo)

SESSÃO 3
07/10

14:30 – 14:55 Ensino Superior de Música: possíveis contribuições da Didática Crítica In-
tercultural para a superação do Paradigma Tradicional

Fernando Stanzione Galizia, Emília Freitas Lima
14:55 – 15:20 Compreendendo o curso de música – PARFOR da UEM: uma pesquisa ex-

ploratória (Simpósio)

Vânia Gizele Malagutti, Vania Malagutti Fialho, Andreia Chinaglia Oliveira

15:20 – 15:45
15:45 – 16:10

Ensino Superior de Música: possíveis contribuições da Didática Crítica Intercultural para a 
superação do Paradigma Tradicional

- Fernando Stanzione Galizia, Emília Freitas Lima

O texto relata uma pesquisa de doutorado em andamento cujo tema é o Ensino Superior de Mú-
sica. O objetivo geral do estudo é investigar possibilidades de práticas pedagógicas para superar 
o Paradigma Tradicional de Ensino que ainda prevalece no Ensino Superior de Música, em direção 
a uma perspectiva intercultural. Desta forma, ele foi norteado pela seguinte questão: quais são as 
possibilidades e limites de uma disciplina de fundamentos teóricos da música ser organizada se-
gundo princípios da Didática Crítica Intercultural? Amparado no paradigma qualitativo, o estudo 
se caracteriza como uma pesquisa-intervenção e foi realizado a partir das premissas da Didática 
Crítica Intercultural, segundo Candau (2012a). Os dados já foram coletados por meio de observa-
ção participante semiestruturada na disciplina Linguagem e Estruturação Musical 2, obrigatória 
para o curso de Licenciatura em Música de uma Universidade Federal. Sua análise será efetuada 
ao longo de todo o ano de 2015, com vistas à defesa da tese no início de 2016. Uma verificação 
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inicial parece indicar, dentre outras coisas, que uma das possibilidades de superação do caráter 
monocultural do paradigma tradicional foi representada pelo estudo a partir de diferentes gêne-
ros musicais trazidos pelos estudantes para as aulas.

Compreendendo o curso de música – PARFOR da UEM: Uma pesquisa exploratória

- Vânia Gizele Malagutti, Vania Malagutti Fialho, Andreia Chinaglia Oliveira

Este simpósio tem por objetivo apresentar os resultados de uma pesquisa exploratória sobre o 
curso de música – 2ª licenciatura – na modalidade PARFOR, da Universidade Estadual de Maringá 
(UEM). Este curso é específico para professores em exercício na Educação Básica, que possuem 
formação em outra área de conhecimento, mas que trabalham, ou desejam trabalhar, com mú-
sica em sala de aula. O curso atende a uma demanda emergencial defendida pelo Ministério da 
Educação do Brasil (MEC) que desenvolveu um Plano Nacional de Formação dos Professores da 
Educação Básica (PARFOR). Os objetivos da pesquisa foram conhecer o perfil do licenciandos do 
curso, compreender o que os levou a optarem por esta formação e, ao mesmo tempo, analisar o 
curso com relação a dois aspectos, a formação musical, e a formação pedagógico-musical ofere-
cida, a partir da ótica deles. Para isso, os licenciandos foram convidados a discorrerem sobre al-
gumas questões, que abordavam: a escolha e os sentidos do curso para eles; a formação musical/
instrumental oferecida pelo curso, e, a formação pedagógico-musical/a experiência no estágio 
supervisionado em música. No texto 1s ão abordados aspectos gerais do curso de Música – PAR-
FOR da UEM, no que se refere à sua estruturação e legitimidade, focando no perfil dos licencian-
dos Música-PARFOR, no que os levou a optarem pelo curso, e, qual o seu significado na profissão 
e na vida pessoal dos mesmos. Os dados indicam a heterogeneidade dos licenciandos tanto no 
aspecto etário, como nas áreas de conhecimento e nas funções que ocupam na escola. Dentre as 
razões que os levaram a ingressarem neste curso destacam-se a realização do sonho de estudar 
música e o interesse em complementar a formação. Para os licenciandos este programa de for-
mação docente (PARFOR) trouxe uma oportunidade de revisar a prática pedagógica, ampliando 
as possibilidades de atuação docente. O texto 2 aborda a formação musical do curso, discutindo 
as Práticas Instrumentais e iniciação à leitura e escrita musical. A prática instrumental é coletiva 
e a iniciação à leitura e escrita musical são realizadas junto às disciplinas práticas. As experiências 
vivenciadas mostram que os docentes que atuam nesse curso precisam ser flexíveis para lidar 
com situações como a dificuldade de tempo para estudos dos licenciandos que, além de frequen-
tarem o curso aos sábados também tem as atividades escolares sem carga horária reduzida. Por 
fim, no texto 3, discute-se como os licenciandos avaliam sua formação prático-pedagógica por 
meio dos estágios supervisionados, Os licenciandos destacam que o estágio é uma disciplina 
primordial para a constituição do professor de música. O receio e a insegurança em atuar como 
professor de música são amenizados pelo fato das aulas serem práticas, terem a reflexão como 
um elemento transversal, além do trabalho colaborativo entre os licenciandos.
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GT 2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NO ENSINO SUPERIOR 
Sala Cedro 05 (Subsolo)

SESSÃO 4
07/10

14:30 – 14:55 Os desafios no processo ensino aprendizagem do instrumento violão em 
um curso de Licenciatura em Música a distância

Simone Lacorte Recôva
14:55 – 15:20 Perspectivas e práticas do ensino de piano na Licenciatura em Música da UERN

Andersonn Araújo
15:20 – 15:45 O ensino de trompa: um estudo dos materiais didáticos utilizados no pro-

cesso de formação do trompista

Radegundis Feitosa
15:45 – 16:10 Aspectos do ensino de viola no Brasil: perspectivas teóricas e metodológi-

cas de uma pesquisa com três professores do instrumento

Camila Meirelles

Os desafios no processo ensino aprendizagem do instrumento violão em um curso de Licenci-
atura em Música a distância

- Simone Lacorte Recôva

O presente artigo busca fomentar a discussão sobre o processo de ensino e aprendizagem das 
disciplinas de Instrumento Principal Violão em um curso de Licenciatura em Música na modalida-
de de educação a distância. O foco concentra-se no levantamento dos problemas e dificuldades 
enfrentados por coordenadores, professores, tutores e estudantes na realização dessas discipli-
nas desde o início do curso. A metodologia abrange análise dos fóruns, entrevistas semiestru-
turada, análise de vídeos e observação participante em três turmas já formadas e uma turma 
em andamento. Os resultados apontam o olhar para uma reflexão e discussão em três âmbitos 
principais: I) Organização do Curso; II) Recursos educacionais; III) Metodologia do ensino a distân-
cia. Estes dados são relevantes na medida em que contribuem para a reestruturação do Projeto 
Pedagógico do Curso.

Perspectivas e Práticas do Ensino de Piano na Licenciatura em Música da UERN

- Andersonn Araújo

Este trabalho objetiva problematizar as perspectivas e práticas do ensino de piano na licenciatura 
em música da UERN. Para tal, dividimos este artigo em três focos específicos e complementares: 
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o primeiro consiste em contextualizar o ensino de piano no Brasil. Após isso, elencamos alguns 
autores que tratam do ensino de piano na atualidade e que têm influenciado o ensino de piano 
nas licenciaturas. E como terceiro foco, elencamos algumas perspectivas, dentre muitos fatores 
importantes, destacando práticas para o ensino de piano nas licenciaturas em música. Nesse sen-
tido, problematizaremos as nossas reflexões com base em revisão de referenciais do ensino de 
piano coletivo e concomitantemente a isso, trarei a minha atuação enquanto professor de piano 
coletivo no curso de licenciatura em música da UERN para aprofundar as questões propostas.

O ensino de trompa: um estudo dos materiais didáticos utilizados no processo de formação 
do trompista

- Radegundis Feitosa

Este trabalho apresenta resultado de pesquisa de mestrado em Educação Musical onde estudei 
o ensino de trompa na região Nordeste. Dessa forma, o trabalho está inserido na temática de 
ensino de instrumento, que, apesar de ter sido pouco estudada até o fim do século passado, tem 
apresentado crescimento significativo nos últimos anos. A dissertação teve como objetivo identi-
ficar e analisar os objetivos, conteúdos e metodologias que caracterizam os principais materiais 
didáticos utilizados no ensino de trompa nos cursos de graduação das universidades federais da 
região Nordeste que oferecem a habilitação em trompa. A coleta de materiais foi feita à partir 
de entrevistas com professores dessa universidades e a análise à partir da minha experiência 
como trompista e professor do instrumento. À partir desta pesquisa, foi possível constatar que os 
principais materiais didáticos utilizados por esses professores são o “Sixty Selected Studies”, de 
Georg Kopprasch, e o “200 Études nouvelles mélodiques et progressives pour cor”, de Maxime 
Alphonse.

Aspectos do ensino de viola no Brasil: perspectivas teóricas e metodológicas de uma pesquisa 
com três professores do instrumento

- Camila Meirelles

O presente projeto tem a proposta de identificar e analisar os principais aspectos contemporâne-
os relacionados ao ensino da viola no Brasil. Com base na minha experiência empírica e na lite-
ratura sobre ensino de instrumento e viola, relacionarei as metodologias e concepções utilizadas 
por três dos principais professores do instrumento no Brasil, buscando apontar as principais ca-
racterísticas de suas respectivas práticas pedagógicas. Nesse contexto, a pesquisa estará inserida 
na educação musical, mais especificamente, relacionada a temática de ensino de instrumento. 
Espero a partir desse trabalho identificar os elementos específicos que caracterizam o ensino 
da viola e o diferenciam do ensino do violino e como essas praticas de ensino tem resultado na 
formação de violistas.
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GT 3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM CONTEXTOS SOCIOMUSICAIS NÃO-FORMAIS 
Sala Cedro 06 (Subsolo)

SESSÃO 4
07/10

14:30 – 14:55 Educação Musical em Projetos Sociais: Analises reflexões e possibilidades 
(Simpósio)

Anderson Brasil, Elisama da Silva Gonçalves Santos, Leonardo Moraes 
Batista, Mônica Luchese Marques

14:55 – 15:20
15:20 – 15:45
15:45 – 16:10

Educação Musical em Projetos Sociais: Analises reflexões e possibilidades (Simpósio)

- Anderson Brasil, Elisama da Silva Gonçalves Santos, Leonardo Moraes Batista, Mônica 
Luchese Marques

A proposta desse simpósio visa construir um diálogo entre quatro pesquisas de Mestrado e Dou-
torado em andamento, no campo da Educação Musical em espaços socioculturais de Educação. 
Tratamos aqui questões acerca do ensino, da aprendizagem, da música como elemento cultural 
e desenvolvimento humano e de aspectos que rodeiam o educador musical atuante em projetos 
sociais. As pesquisas aqui apresentadas estão em sob a ótica qualitativa se constituem em aná-
lise reflexiva e crítica em pilares institucionais, históricos, socioculturais e pedagógicos musicais. 
Os pressupostos teóricos utilizados pelos autores trazem conceitos filosóficos e sociológicos do 
campo da Educação e da Educação Musical que dialogam com um ensino em busca dos direitos 
humanos e emancipação da realidade social vivida pelo indivíduo, a partir de uma pedagogia crí-
tica e autônoma frente ao processo aprendizagem tecendo relações com a música, com a cultura 
e com a sociedade. Tais conceitos estão em consonância com Freire (1987, 1996, 2005), Kleber 
(2009, 2012, 2014), Tardif (2010), Candau (2008), Gohn (2006, 2010, 2011) e Souza (2009, 2014). 
Como os Projetos Sociais são sobremodo emergentes no campo da Educação Musical, propõe-se 
nesse texto a ampliação do objeto aprender e ensinar música, para adiante dos aspectos que per-
meiam o contexto social em que os projetos sociomusicais estão inseridos, objetivamos analisar, 
refletir e descrever o que a música favorece para a vida dos alunos participantes.
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GT 3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM CONTEXTOS SOCIOMUSICAIS NÃO-FORMAIS 
Sala Araucária 03 (2o andar)

SESSÃO 5
07/10

14:30 – 14:55 Reconfiguração de Política Cultural em Política Curricular: aspectos 
metodológicos de investigação sobre os Painéis Funarte de Regência 
Coral (1981-1989)

Manoel Câmara Rasslan
14:55 – 15:20 A voz do corpo: percepções formativas no canto coral

Evaldo Pereira da Silva, Simone Santos Sousa, Quésia de Carvalho dos Santos
15:20 – 15:45 Prática coral no Programa Conquista Criança: um estudo de caso em andamento

Cláudia Cavalcante Fonseca, Leila Miralva Martins Dias
15:45 – 16:10 Boi Pai do campo da Faceira: um olhar nos processos de transmissão musi-

cal e no estudo Etnomusicologico

Ítalo Soares da Silva

Reconfiguração de Política Cultural em Política Curricular: aspectos metodológicos de investi-
gação sobre os Painéis Funarte de Regência Coral (1981-1989)

- Manoel Câmara Rasslan

O presente texto tem como objetivo apresentar os aspectos metodológicos que orientaram pes-
quisa de doutorado concluída, cujo objeto de investigação foram os Painéis Funarte de Regência 
Coral, no período de 1981 a 1989. Esses Painéis estavam sintonizados com a política cultural do 
governo brasileiro e tinham como objetivo a formação e aperfeiçoamento de regentes corais na 
perspectiva de estimular e desenvolver o canto coral no país. O desenho teórico-metodológico 
que deu forma a esta investigação estava delineado, de um lado, pela perspectiva das sociologias 
da cultura e crítica do currículo e, de outro, pela pesquisa bibliográfico-documental, acrescida das 
técnicas do estudo comparado. Este último orientado/organizado em torno de quatro áreas de 
comparação, a saber: regência coral, canto, metodologia e técnica de ensaio, e coro como espaço 
de educação musical. A eleição dessas áreas foi conduzida pela percepção do cruzamento dos 
campos artístico e educativo, que revelaram as orientações acerca dos processos de seleção e 
distribuição dos conhecimentos musicais na formação do regente junto aos coros brasileiros. Em 
conclusão, revelou-se que os conteúdos selecionados e distribuídos para a formação do regente 
coral manifestaram a hegemonia de processos próprios da música erudita, aplicados à música 
folclórica e popular. Neste contexto, a forma escolar apresentou-se como principal estratégia de 
conversão da política cultural em curricular, expressão do controle na seleção e distribuição de 
conhecimento musical.
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A voz do corpo: percepções formativas no canto coral

- Evaldo Pereira da Silva, Simone Santos Sousa, Quésia de Carvalho dos Santos

O Vocal UFC é um projeto artístico de extensão vinculado ao curso de Licenciatura em Música da 
Universidade Federal do Ceará em Sobral. O grupo tem como proposta a pesquisa das diversas 
possibilidades do coro cênico (entendido como mescla de linguagens que envolve artes cênicas e 
música). A partir deste objetivo, técnicas corporais desenvolvidas no teatro e na fisioterapia são 
usadas como ferramentas na busca de um corpo presente e disponível para o desenvolvimento 
de um trabalho artístico que una voz cantada e movimento corporal. Assim, tendo em vista que 
o grupo é formado em sua maioria por pessoas sem experiência de cena, este trabalho funda-
menta-se na ideia de jogo teatral proposta por Augusto Boal e Viola Spolin, autores que sugeri-
ram um trabalho voltado para não-atores. Além disso, baseamo-nos na Antiginástica de Thérèse 
Bertherat na busca de um corpo por inteiro, no qual voz e movimento possam ser vivenciados de 
forma integral. Essas ações corporais proporcionam ao grupo equilíbrio, força e resistência, além 
de uma maior interação entre os cantores e uma melhor percepção e consciência do próprio 
corpo. Dessa forma, entendemos, a partir da observação do grupo, a importância do trabalho de 
preparação corporal unido à técnica vocal por um corpo único, integral e orgânico, no qual corpo, 
voz e movimento sejam um só.

Prática coral no Programa Conquista Criança: um estudo de caso em andamento

- Cláudia Cavalcante Fonseca, Leila Miralva Martins Dias

Este artigo faz parte de uma pesquisa de mestrado que trata das interações na prática coral, 
em andamento no PPGMUS/UFBA. Será tomado como campo de investigação o coral Conquista 
Criança que faz parte de um Programa Social da Prefeitura de Vitória da Conquista/BA. Nele, 
pretende-se compreender as interações que acontecem na aprendizagem musical dessa Prática 
Coral. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, um estudo de caso, no qual ocorrerá observações 
passivas dos ensaios e das apresentações de um coral vespertino de jovens com produções de 
diários de campo. A coleta de dados se dará também por meio de entrevistas semiestruturadas 
com questionários aplicados aos cantores, regentes, coordenador e familiares.

Boi Pai do campo da Faceira: um olhar nos processos de transmissão musical e no estudo 
Etnomusicologico 

- Ítalo Soares da Silva

Esse trabalho tem como objetivo apresentar o processo de transmissão musical e refletir a 
historicidade e tradição do Boi Pai do Campo da Faceira de Limoeiro do Norte, Ceará, sendo 
resultado de uma pesquisa realizada no período de janeiro e fevereiro de 2015, observando assim 
as relações entre música e cultura, o processo de aprendizagem musical, como a cultura é repassada 
para gerações futuras, dentre outros aspectos observados no campo em pesquisa, pertinente tanto 
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a etnomusicologia como a educação musical. Para isso apresentamos um relato de informações 
obtidas durante a pesquisa. O estudo foi tido como base em uma metodologia qualitativa, utilizando-
se assim de pesquisa bibliográfica, documental, registos áudio visual do campo, onde fez necessário 
a realização de entrevista e gravação de áudio. Com base nessa pesquisa fazemos uma reflexão 
diante os processos de ensino e aprendizagem musical dentro desse contexto cultural.

GT 3.2 EDUCAÇÃO MUSICAL A DISTÂNCIA E RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A 
EDUCAÇÃO MUSICAL 

Sala Araucária 04 (2o andar)
SESSÃO 2

07/10
14:30 – 14:55 Educação a distância no Brasil: formando professores para atender à de-

manda da lei nº 11.769 de 2008

Estela Ferreira
14:55 – 15:20 Educação musical a distância: uma alternativa na formação inicial de pro-

fessores não especialistas na área da música

Luciana Requião
15:20 – 15:45 Instrumento de sopro na modalidade a distância

Josué Berto dos Santos Júnior, Arthur de Souza Figueirôa

Educação a distância no Brasil: formando professores para atender à demanda da lei nº 
11.769 de 2008

- Estela Ferreira

Este trabalho é um recorte elaborado a partir de uma pesquisa concluída como requisito parcial 
de conclusão do curso de graduação em Licenciatura em Música. Tem como tema a educação a 
distância como solução para a formação de professores de música para atender a demanda da lei 
nº 11. 769. A pesquisa empregou como metodologia uma revisão de literatura sobre os cursos de 
licenciatura em Música na modalidade a distância das universidades do programa Universidade 
Aberta do Brasil, além da Sinopse Estatística da Educação Superior 2011. O objetivo principal do 
estudo é demonstrar a importância dos cursos a distância para a formação dos professores de 
música. Os resultados mostram que a EAD é uma modalidade de ensino de qualidade, além de 
ser uma solução muito viável para a formação superior de professores de música.

Educação musical a distância: uma alternativa na formação inicial de professores não espe-
cialistas na área da música

- Luciana Requião
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A comunicação trata da avaliação realizada sobre um material didático audiovisual destinado a 
professores da rede pública, não especialistas na área da música, e seu desdobramento em um 
curso a distância através da plataforma moodle. O material foi elaborado a partir de um curso de 
extensão realizado em 2012, no município de Mangaratiba, localizado no litoral do estado do Rio 
de Janeiro. A avaliação do material mostrou ser viável o desenvolvimento e aplicação de propos-
tas de ensino que contem com a supervisão de um professor, mas que se desdobrem a partir de 
um material previamente estruturado apresentado de forma não presencial.

Instrumento de sopro na modalidade a distância

- Josué Berto dos Santos Júnior, Arthur de Souza Figueirôa

O presente artigo propõe a adaptação de um curso de introdução à clarineta para a modalidade 
de educação a distância. O objetivo é apresentar o ensino de instrumentos de sopro, focado na 
aprendizagem colaborativa. O curso baseia-se em um formato conteúdo suporte, em que o co-
nhecimento é construído por meio da interação entre tutor e aluno e entre os alunos, levando 
para o ensino de música a distância metodologias aplicadas em outras áreas. A proposta busca 
ir além do conteúdo transmitido por mídia impressa ou vídeos tutoriais, eliminar as distâncias e 
inserir a prática no contexto da aprendizagem colaborativa e compartilhada.

GT 3.3 EDUCAÇÃO MUSICAL E INCLUSÃO SOCIAL 
Sala Araucária 05 (2o andar)

SESSÃO 2
07/10 

14:30 – 14:55 Dislexia e Educação Musical: intervenção a partir da Educação Musical 
Inclusiva no ensino coletivo de violoncelo

Letícia Silva Silva, Áureo Déo DeFreitas
14:55 – 15:20 Contribuição da educação musical: na prática instrumental e educação 

inclusiva com cadeirantes

João Paulo Silva Costa
15:20 – 15:45 A inclusão social para crianças surdas através da educação musical

Márcia Nepomuceno, Adriana do Nascimento Araújo Mendes
15:45 – 16:10 Educação musical para crianças surdas e ouvintes: uma proposta de inclusão

Márcia Nepomuceno, Lúcia Reily

Dislexia e Educação Musical: Intervenção a partir da Educação Musical Inclusiva no ensino 
coletivo de violoncelo

- Letícia Silva Silva, Áureo Déo DeFreitas
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O presente estudo é um relato de experiência sob o olhar de uma arte-educadora e educadora 
musical a respeito da educação musical como forma de intervenção para estudantes com Dislexia 
por ser um tema abrangente por envolver questões inseridas no contexto de pesquisas sobre 
inclusão social e musical. Os pesquisadores da presente investigação visam promover a inclusão 
social de crianças e adolescentes com Dislexia, e com dificuldades de aprendizagem em aulas 
coletivas de violoncelo, objetivando sugerir uma metodologia adaptativa para os estudantes com 
dislexia, além de estabelecer uma interação entre os alunos do curso de Licenciatura Plena em 
Música, os alunos do Programa de Pós-Graduação em Artes e os alunos do Programa de Pós-
-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento de uma universidade pública em Belém do 
Pará. Esta pesquisa se justifica por viabilizar a educação musical como uma prática auxiliadora no 
processo de aprendizagem da escrita e da leitura aos disléxicos. O método consistiu em ativida-
des elaboradas após revisão da literatura sobre dislexia e educação musical, assim como de ob-
servações durante o ensino coletivo de violoncelo. Os resultados sugerem alcançar uma proposta 
de adaptação metodológica musical voltada para disléxicos.

Contribuição da educação musical: na prática instrumental e educação inclusiva com cadeirantes

- João Paulo Silva Costa

Este trabalho tem o objetivo de expor o relevo da prática da educação musical na musicalização 
de cadeirantes no projeto Acordes Eficiente, buscando proporcionar reflexões e discussões so-
bre a metodologia de ensino em relação a pedagogia musical na diversidade cultural e social no 
processo de ensino aprendizagem de cada um dos participantes do projeto. Abordando alguns 
aspectos como a criação, adaptação de atividades, dificuldade de aprendizagem, formação de 
músicos, atividades socioculturais e artísticas, direcionada a educação inclusiva musical como 
meio de oportunidades e direitos, partindo na perspectiva da uma formação docente específica 
para o fortalecimento das práticas pedagógicas musicais e políticas públicas em nosso país.

A inclusão social para crianças surdas através da educação musical

- Márcia Nepomuceno, Adriana do Nascimento Araújo Mendes

A presente pesquisa teve por propósito analisar o papel da educação musical no processo for-
mativo da criança surda, sobretudo esta enquanto instrumento na construção da identidade do 
surdo e do mundo que o cerca. Mais propriamente dito, o objetivo da pesquisa busca entender a 
relação música e surdez como uma relação possível e não paradoxal. O estudo foi realizado com 
um grupo de 6 crianças surdas (meninas) em fase de desenvolvimento escolar com idade entre 8 
e 11 anos atendidas pelo CEPRE/UNICAMP. Basicamente a pesquisa foi dividida em duas etapas 
durante o período de um ano (2013/2014). Na primeira etapa foi feita uma pesquisa bibliográfica 
que sustentasse o tema escolhido pela autora. A segunda etapa centrou-se no desenvolvimento 
de atividades musicais constituídas de jogos e brincadeiras de forma lúdica e prazerosa. No de-
correr da pesquisa, as crianças se perceberam capazes de apreciar as sensações provocadas pela 
música. Além da compreensão maior do universo sonoro e musical no qual estão inseridas, as 
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experiências também auxiliaram na compreensão de si enquanto indivíduos surdos. Constatou-
-se, ao longo da pesquisa, a necessidade da formação de profissionais capacitados para atuarem 
nesta área da educação, enfatizando-se que a música não é parte constituinte apenas do mundo 
dos ouvintes.

Educação musical para crianças surdas e ouvintes: uma proposta de inclusão

- Márcia Nepomuceno, Lúcia Reily

A presente pesquisa tem por objetivo discutir a educação musical no processo formativo da crian-
ça surda considerando a realidade da escola inclusiva. Tendo em vista tanto as políticas públicas 
de inclusão escolar quanto a lei 11.769/2008, que determina a educação musical como conteúdo 
obrigatório na educação básica, pergunta-se: como lidar com a realidade de um grupo de alunos 
heterogêneos que inclui crianças surdas e a aula de música na escola? E ainda, como a educação 
musical pode ser apropriada por alunos surdos que não são considerados aptos a realizarem ati-
vidades como canto, propostas rítmicas, melódicas e de percussão? Na nossa perspectiva, a ques-
tão recai sobre o direito ao acesso a bens culturais para alunos com deficiência. Nesse sentido, 
o projeto pretende contribuir para um processo de reflexão sobre a pessoa surda e sua relação 
com a música, de tal forma que o professor deste conteúdo possa repensar sua prática para via-
bilizar o acesso à educação e ao fazer musical de alunos surdos. O projeto visa a perceber como 
os alunos e o professor participam, de diferentes maneiras, das vivências musicais na aula de 
música. O objetivo é propor e avaliar experiências musicais acessíveis envolvendo experimentos 
com som, construção de instrumentos e vivências coletivas de fazer musical. Assim, este projeto 
tem a intenção de proporcionar a alunos surdos incluídos na escola regular experiência de acesso 
à conteúdos musicais de um lado, e, do outro, subsídios ao professor especialista.

GT 3.3 EDUCAÇÃO MUSICAL E INCLUSÃO SOCIAL 
Sala Araucária 06 (2o andar)

SESSÃO 3
07/10

14:30 – 14:55 Aplicações de técnicas e exercícios vocais para o aprimoramento do canto 
individual e coletivo: um relato de experiência sobre as práticas profission-
ais em múltiplos espaços musicais

Acenísia Rodrigues Souza de Azevedo
14:55 – 15:20 Educação musical para adultos: definindo o campo e elementos de distinção

Magno Augusto Job Andrade
15:20 – 15:45 O Pronatec da EMUFRN em Monte Alegre: a voz dos estudantes

Lucas Bonfim Lima, Raquel Carmona
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Aplicações de Técnicas e Exercícios Vocais para o Aprimoramento do Canto Individual e Coleti-
vo: um relato de experiência sobre as práticas profissionais em múltiplos espaços musicais

- Acenísia Rodrigues Souza de Azevedo

As vivências musicais cotidianas permitem o desenvolvimento e aprimoramento da voz cantada. 
De acordo com Fucci Amato (2007) eAzevedo (2011), contribuem também para o aprendizado 
musical nos mais variados contextos. Além disso, segundo Behlau (2005), promovem a comuni-
cação prazerosa e propiciam o aperfeiçoamento vocal através de procedimentos técnicos. Este 
relato de experiência descreve sobre as práticas profissionais realizadas em múltiplos espaços 
que têm como objetivo geral de contribuir para o aprimoramento do canto individual e coletivo, 
através das aplicações de técnicas e exercícios vocais. Os trabalhos práticos foram iniciados no 
mês de maio de 2013 e realizados em diversos espaços, no período de três semestres, com carga 
horária total de 781 horas. Conforme os resultados alcançados, as técnicas e exercícios vocais 
contribuíram para o desenvolvimento e aprimoramento do canto individual e coletivo. Entre elas: 
relaxamento corporal, respiração, articulação e de ressonância. As práticas em vários contextos e 
modalidades permitiram a satisfação pessoal e profissional, inclusive no empenho de aprimorar 
a voz cantada. Os trabalhos práticos ajudaram a compreender e refletir sobre as estratégias me-
todológicas para o aprendizado musical. A sensibilidade, autonomia, criticidade e a pluralidade 
cultural foram observadas e consideradas. Além disso, a solidariedade, motivação e o interesse 
de aprender cooperaram também para o processo de aprendizagem dos procedimentos técnicos. 
Portanto, as práticas profissionais realizadas em diversos espaços musicais contribuíram para o 
aprimoramento vocal dos participantes envolvidos nos trabalhos práticos. Além disso, colabora-
ram também para aminha ascensão pessoal e profissional, através das interações, discussões, 
oportunidades e vivências musicais.

Educação musical para adultos: definindo o campo e elementos de distinção

- Magno Augusto Job Andrade

O presente artigo tem como finalidade apresentar um recorte da pesquisa de mestrado em de-
senvolvimento a respeito da educação musical para adultos na realidade brasileira, evidenciando 
de que forma os significados atribuídos a essa prática também são alvo de disputas simbólicas. 
As questões relacionadas a forma como se dá a educação musical, que são diferentes em crian-
ças e adultos, emergiram da experiência enquanto docente e discente e foram posteriormente 
confrontados com uma revisão bibliográfica sobre o tema, acompanhada de pesquisa de campo 
exploratória. Nossa abordagem identificou que dentro do campo da educação musical a idade 
em que se inicia o processo de musicalização ou de prática instrumental aparece atrelada a vá-
rias representações que são incorporadas de maneira diferente por professores e por alunos. Os 
resultados até agora alcançados apontam para uma abordagem dos espaços educacionais como 
campos de disputa com valores próprios os quais tendem a atribuir significados, representações 
e valores diferenciados às práticas de educação musical do adulto, sobretudo de iniciação, em 
relação as práticas da educação musical para crianças.
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O Pronatec da EMUFRN em Monte Alegre: a voz dos estudantes

- Lucas Bonfim Lima, Raquel Carmona

Este artigo trata de um recorte de monografia sobre umestudo de caso realizado no Curso Músico 
de Banda no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) 
da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN), na cidade de 
Monte Alegre-RN. O objetivo do trabalho foi investigar como tem se desenvolvido a qualificação 
profissional nesse contexto, tomando como foco a visão de egressos. O estudo constatou que as 
bandas filarmônicas no Estado do Rio Grande do Norte são importantes espaços de socialização 
e desenvolvimento musical; contudo, os músicos ainda não possuíam oportunidades de qualifi-
cação profissional em suas cidades. Visto que o deslocamento para a capital era um dos obstácu-
los para a formação continuada, o Pronatec da EMUFRN contribuiu para o acesso à qualificação 
profissional, proporcionando novas aprendizagens, novas expectativas de futuro e favorecendo a 
conquista de novos espaços no mercado de trabalho.

GT 4.1 EXPERIÊNCIAS E AÇÕES EDUCATIVO-MUSICAIS EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Sala Jatobá – Hall do Hotel (Térreo)

SESSÃO 2
07/10

14:30 – 14:55 Apenas a Lei não basta: o processo de implementação da Educação Musical 
em um curso de pedagogia do litoral sul fluminense

Luciana Requião
14:55 – 15:20 Particularidades da voz e metodologias de ensino: identidades profission-

ais típicas de professores de canto

Luísa Vogt Cota
15:20 – 15:45 O som de dentro: práticas vocais nas séries iniciais

Thamiris Aparecida Corrêa, Cristiane Muller
15:45 – 16:10 O que se canta e escuta na educação infantil: uma investigação em espaços 

pedagógicos do município de Gaspar / Santa Catarina

Melita Bona, Rozenei Maria Wilvert Cabral

Apenas a Lei não basta: o processo de implementação da Educação Musical em um curso de 
pedagogia do litoral sul fluminense

- Luciana Requião

O artigo apresenta reflexões sobre um processo que culminou na implementação da educação 
musical como componente curricular obrigatório de um curso de pedagogia em uma universida-
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de pública do litoral sul fluminense. Argumenta-se que, a despeito da Lei 11.769/08, o reconheci-
mento da educação musical como uma disciplina essencial à formação do pedagogo necessita de 
processos que levem à sua legitimação perante a comunidade acadêmica. Nesse sentido, apre-
sentamos o contexto onde se deram esses processos, iniciados em 2009 e que culminaram em 
2015 com a primeira turma de Educação Musical como disciplina obrigatória.

Particularidades da voz e metodologias de ensino: identidades profissionais típicas de profes-
sores de canto

- Luísa Vogt Cota

A comunicação traz um recorte da pesquisa de mestrado concluída intitulada “Configurações 
identitárias profissionais de professores de canto”. O texto propõe desvelar alguns aspectos que 
formam identidades típicas dos professores de canto, ou seja, identidades relacionadas às espe-
cificidade da área. Além disso, os dois tópicos desse recorte, trazem aspectos que fazem parte da 
cultura profissional do professor de canto. A investigação se configurou como um estudo de caso. 
A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas. Participaram da entrevista 
quatro professores de canto que atuam na cidade de Uberlândia-MG. A pesquisa teve como apor-
te teóricos alguns pressupostos sobre identidade no processo da socialização de Claude Dubar 
(1998,2005,2009)

O som de dentro: práticas vocais nas séries iniciais

- Thamiris Aparecida Corrêa, Cristiane Muller

O presente artigo relata experiências do estágio supervisionado de acadêmicos do Curso de Li-
cenciatura em Música, sob a temática da utilização da voz cantada com foco no canto em grupo 
e sua importância no fazer musical da idade. Buscando utilizar exercícios lúdicos de preparação 
e um repertório adequado para a prática, a abordagem foi feita a partir do princípio de que toda 
criança pode e deve cantar e, se bem direcionada, pode fazer com qualidade e consciência. O 
trabalho foi realizado numa escola de educação básica com alunos do segundo ano do ensino 
fundamental. Através de leituras bibliográficas, planejamentos, intervenções, vídeos, fotos e re-
latórios obtiveram-se os materiais necessários para a análise dos resultados. Sob o ponto de vista 
dos estagiários a resposta das crianças sobre temas específicos como preparação vocal e o desen-
volvimento da voz foi sendo mais consciente a cada intervenção.

O que se canta e escuta na educação infantil: uma investigação em espaços pedagógicos do 
município de Gaspar / Santa Catarina

- Melita Bona, Rozenei Maria Wilvert Cabral

O trabalho apresenta os resultados iniciais de uma investigação realizada por professoras da edu-
cação infantil do município de Gaspar / Santa Catarina. Formadas em Pedagogia, as professoras, 
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integrantes de um grupo de estudos desde 2009, orientadas pelo Projeto Formação Continuada 
do Programa Institucional Arte na Escola – Polo Universidade Regional de Blumenau / FURB, que 
integra as áreas de Artes Visuais, Música e Teatro, visam conhecer o tipo de repertório musical e 
o modo como a música é utilizada nos espaços de educação infantil do referido município. A pes-
quisa foi realizada em 2014 e partiu do próprio grupo que vinha enfrentando desafios para tra-
balhar com a música nos espaços educativos, tendo em vista a ausência da formação específica 
em música. Provocadas por questões como: a falta de conhecimento e desvalorização da música 
local, a reprodução da música de cultura de massa e a falta de conscientização de professores 
em relação à diversidade e à qualidade da música ofertada às crianças, as professoras decidiram 
realizar uma pesquisa de campo, para diagnosticar e identificar a realidade da escuta musical e 
do uso da música na prática pedagógica, tendo como objetivo a elaboração posterior de projeto 
educativo na área de música. Considera-se que a investigação poderá contribuir para o campo da 
educação musical e da pedagogia, em especial no que se refere à formação do professor que atua 
na Educação Básica.

GT 4.2 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
Sala Pau Brasil (4o andar)

SESSÃO 3
07/10

14:30 – 14:55 Desafios e perspectivas para a formação do licenciando através do estágio 
supervisionado em música

Carla Pereira dos Santos
14:55 – 15:20 Formação de professores e as contribuições dos estagiários nas aulas de 

música da Rede Municipal

Gislene Natera
15:20 – 15:45 Relações entre motivação autônoma e motivos de escolha pela licenciatura 

em música: um estudo de caso

Taís Dantas da Silva
15:45 – 16:10 Os egressos do curso de Licenciatura em Música da UFMS: um estudo de 

caso sobre sua ausência nas escolas de educação básica

Lohaine Marques Martins

Desafios e perspectivas para a formação do licenciando através do estágio supervisionado em 
música

- Carla Pereira dos Santos

Esta comunicação tem como tema a formação inicial do professor de música através do estágio 
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supervisionado. O trabalho foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica na área de edu-
cação e educação musical, com o objetivo de destacar os principais desafios, bem como discutir 
as atuais perspectivas que têm embasado o processo de formação do professor de música na 
construção de seu saber-fazer docente. A concepção de professor crítico-reflexivo proposta por 
Pimenta e Anastasiou (2002) e Pimenta e Lima (2005/2006; 2012) foi tomada como base para as 
discussões do estudo, que apontou para novos caminhos e ações para a formação inicial do pro-
fessor, prevendo uma relação encadeada entre prática-teoria e prática.

Formação de professores e as contribuições dos estagiários nas aulas de música da Rede Municipal

- Gislene Natera

Este relato de experiência aborda as contribuições de estagiários em música dentro do espaço 
escolar. Trata-se de reflexões realizadas por uma profissional que atua como professora de mú-
sica na escola pública (cooperante) e professora orientadora (universidade) no campo de está-
gio, ao mesmo tempo. Tem como objetivo estimular o debate sobre a formação de professores 
(em construção ou permanente) tendo como base os pilares do conhecimento, observando as 
relações vivenciadas nesse processo. As reflexões fundamentam-se a partir de Delors (2003), 
mas também com profissionais da área de educação musical como Hentschke; Azevedo; Araujo 
(2006), Penna (2007) e Mateiro (2003). Para ser professor é preciso experimentar novos sabores 
e saberes, cotidianamente.  Conclui-se que o Estágio é uma grande oportunidade de pesquisas 
e reflexões que atingem e fortalecem os conhecimentos de todos os professores e estudantes 
envolvidos, tanto da escola como da universidade.

Relações Entre Motivação Autônoma e Motivos de Escolha pela Licenciatura em Música: um 
estudo de caso.

- Taís Dantas da Silva

Este artigo apresenta um recorte de pesquisa de doutorado em educação musical sobre a mo-
tivação acadêmica de estudantes da licenciatura em música da Universidade Federal da Bahia, 
bem como os desdobramentos do estudo na Universidade Estadual de Feira de Santana. Tendo 
como referência a Teoria da Autodeterminação (DECI; RYAN, 1985), os resultados ora apresen-
tados tiveram como base duas das subteorias que compõem a Teoria: Integração Organísmica e 
Necessidades Psicológicas Básicas. Especificamente, o artigo aborda as relações entre motivação 
autônoma e motivos de escolha do curso. Participaram do estudo 71 estudantes de um curso 
de Licenciatura em Música. Em um primeiro momento, para mensurar os tipos de motivação 
predominantes foi utilizada a versão brasileira da Escala de Motivação Acadêmica (Guimarães; 
Bzuneck, 2008). Na segunda etapa, foram realizadas entrevistas com uma amostra de 12 estudan-
tes, com questões baseadas nas necessidades psicológicas básicas. Os resultados demonstraram 
uma predominância de comportamentos autônomos evidenciados nos dados numéricos e nas 
entrevistas com os estudantes. As maiores médias apresentadas foram: regulação integrada 5,53; 
motivação intrínseca 5,31; e regulação identificada 4,80. As respostas às entrevistas denotaram 
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a presença marcante do comportamento autodeterminado: gostar de ensinar e compartilhar ex-
periências em música; identificação com a profissão docente; querer ser educador musical; atu-
ação como professor de música antes da licenciatura. Ressalta-se a importância de dar voz aos 
estudantes para melhor entender os processos motivacionais, sendo desejável que se torne uma 
prática constante em sala de aula por meio da reflexão e ao criarmos espaços de discussão sobre 
a motivação acadêmica.

Os egressos do curso de Licenciatura em Música da UFMS: um estudo de caso sobre sua aus-
ência nas escolas de educação básica

- Lohaine Marques Martins

Este artigo tem por base discutir a atuação profissional dos egressos de licenciatura em música 
da UFMS. Através de um estudo de caso com abordagem qualitativa, buscamos entender a au-
sência dos licenciados em música no campo de atuação na docência nas redes regular de ensino 
público em Campo Grande, MS. Tomamos como objeto de estudo sete egressos que atuam como 
docentes na rede pública de ensino e os ingressos do primeiro semestre de 2015 no curso de 
licenciatura em música da UFMS, para uma entrevista semiestruturada. Com base nos resultados 
obtidos, iremos mapear o lócus de atuação dos egressos e as perspectivas dos ingressos dentro 
do curso de licenciatura e após sua formação.
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Dia 08 de outubro (quinta-feira)

GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Flamboyant 01 (Térreo)

SESSÃO 7
08/10

14:30 – 14:55 A Teoria Ator-Rede e o ensino de violão na modalidade EaD: primeiras 
aproximações

Bruno Westermann
14:55 – 15:20 O uso de tecnologias digitais para aprendizagem musical: um estudo com 

guitarristas licenciandos em música

Luciano Luan Gomes Paiva, Jean Joubert Freitas Mendes
15:20 – 15:45 O uso das tecnologias digitais na motivação para aprender e ensinar 

música (Simpósio)

Francine Kemmer Cernev, Giann Mendes Ribeiro, Cristina Mie Ito Cereser

15:45 – 16:10
16:10 – 16:35

A Teoria Ator-Rede e o ensino de violão na modalidade EaD: primeiras aproximações

- Bruno Westermann

Este trabalho apresenta as primeiras aproximações acerca da Teoria Ator-Rede (LATOUR, 2012) 
como fundamentação teórica para a pesquisa sobre o ensino de instrumentos musicais na moda-
lidade a distância. Inicialmente a teoria é introduzida, seguida pela Cartografia de Controvérsia, 
nome dado à metodologia de pesquisa utilizada dentro dessa teoria. Em seguida são feitas as 
primeiras considerações acerca do ensino de instrumentos musicais a distância enquanto objeto 
de pesquisa e as possíveis análises feitas a partir da Teoria Ator-Rede.

O uso de tecnologias digitais para aprendizagem musical: um estudo com guitarristas licen-
ciandos em música

- Luciano Luan Gomes Paiva, Jean Joubert Freitas Mendes

Levando-se em consideração a alta procura pelas tecnologias digitais para ensinar e aprender no 
ambiente musical, este trabalho tem como principal objetivo apresentar perspectivas de guitar-
ristas licenciandos em música sobre o uso destas tecnologias. Para a coleta de dados foi realizado 
um mapeamento dos guitarristas estudantes do curso de licenciatura em música da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e, em seguida, aplicado um questionário com o intuito de traçar o 
perfil destes alunos e identificar os seus pontos de vistas sobre estas tecnologias. O texto tem iní-
cio com uma breve apresentação sobre o avanço do acesso às tecnologias para aprendizagem da 
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guitarra elétrica, depois o uso dos programas de acompanhamento musical, edição de partitura e 
gravação musical no ensino do instrumento e conclui trazendo a reflexão dos entrevistados sobre 
o uso das tecnologias digitais para formação discente/docente. Os dados revelaram que os entre-
vistados são músicos experientes com atuação em diversos contextos. A partir dos resultados é 
possível acreditar no uso das tecnologias não somente como aplicações técnicas e imediatistas, 
mas como recursos que permitem o acesso a uma diversidade de formas e experiências que po-
dem impactar fortemente em nossa formação.

O uso das tecnologias digitais na motivação para aprender e ensinar música (Simpósio)

- Francine Kemmer Cernev, Giann Mendes Ribeiro, Cristina Mie Ito Cereser

O presente simpósio tem como objetivo relatar pesquisas desenvolvidas no grupo de pesquisa For-
mação e Atuação de Profissionais em Música (FAPROM) da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul sobre a motivação para aprender e ensinar música utilizando as tecnologias digitais. O primeiro 
trabalho envolve uma tese de doutorado cujo objetivo foi de investigar a aprendizagem musical co-
laborativa utilizando as tecnologias digitais e a motivação dos alunos para aprender amparado pela 
Teoria da Autodeterminação. A metodologia foi delineada por meio da pesquisa ação com alunos do 
7º ano do ensino fundamental II em uma cidade no norte do Estado do Paraná. A coleta de dados foi 
realizada a partir de entrevistas semi estruturadas, questionários online, fotografias, gravações em 
vídeo, diários de campo, redes sociais e blog criado colaborativamente. A autora relata como o uso 
de uma abordagem colaborativa apoiada pelo uso das tecnologias digitais pôde auxiliar na satisfação 
das necessidades psicológicas básicas e promover motivação dos alunos para as aulas de música no 
contexto da educação básica. Com este mesmo referencial teórico o segundo trabalho envolve a mo-
tivação para aprender música em ambientes de aprendizagem online, com o objetivo de investigar 
as necessidades psicológicas de autonomia de estudantes em interações online, em aulas de violão 
a distância, no curso de Licenciatura em Música da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O 
método utilizado foi a metodologia da pesquisa ação com dados coletados por meio de observação 
participante, entrevistas semiestruturadas, filmagens das interações realizadas nas videoconferências 
e registros de diálogos em fóruns síncronos e assíncronos. O autor discute a motivação dos alunos 
para esse tipo de aprendizagem no contexto universitário e como os alunos puderam suprir as ne-
cessidades psicológicas de autonomia, bem como possibilitar uma alternativa viável e efetiva para 
a formação musical desses estudantes. Por fim, o terceiro trabalho, desenvolvido no pós-doutorado 
da pesquisadora, investiga as crenças de autoeficácia dos professores de música para atuarem com 
as tecnologias digitais na educação básica nas escolas municipais de Porto Alegre. Ométodo utilizado 
foi o survey baseado na internet e a coleta de dados ocorreu por meio de um questionário autoadmi-
nistrado online. A autora destaca que os professores de música investigados possuem moderadas a 
fortes crenças de autoeficácia e que os homens possuem maior crenças de autoeficácia para ensinar 
música utilizando tecnologias digitais. Os resultados desta pesquisa foram utilizados para a elaboração 
de um curso de formação continuada promovido pelo grupo de pesquisa FAPROM com professores de 
música deste mesmo município. Com os trabalhos aqui apresentados, este simpósio espera contribuir 
para uma discussão sobre o uso das tecnologias digitais na educação musical e propiciar uma reflexão 
sobre o uso das TIC como uma das ferramentas possíveis para contribuir com a motivação para ensi-
nar e aprender música nos diferentes contextos educativos.
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GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Flamboyant 02 (Térreo)

SESSÃO 8
08/10

14:30 – 14:55 Implementação da Lei 11.769/2008: concepções dos gestores de educação 
da cidade de Blumenau/SC

Helena Villas Garcia Vasconcelos, Regina Finck Schambeck
14:55 – 15:20 A implementação da Lei 11.769/08 nas escolas da Rede Pública de Ensino 

do Município de Palmeira-PR

Renata Filipak, Rosane Cardoso de Araújo
15:20 – 15:45 A normatização da lei 11.769/2008 na educação básica do DF

Ibsen Perucci Sena
15:45 – 16:10 O Sistema de Ensino Paraense e o Ensino de Música

Tainá Maria Façanha
16:10 – 16:35 A Matriz Curricular Ensino Fundamental de 9 anos (em construção) da Rede 

Municipal de Educação de Florianópolis – SC: conquistas e perspectivas 
para a área de Música

Juliana Lhullier Borghetti

Implementação da Lei 11.769/2008: concepções dos gestores de educação da cidade de Blu-
menau/SC

- Helena Villas Garcia Vasconcelos, Regina Finck Schambeck

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa de mestrado que visa compreender as ações e es-
tratégias adotadas pelo sistema de educação Estadual de Santa Catarina na implementação da 
Lei 11.769/2008. Neste artigo fizemos um recorte desta pesquisa, tendo como base a cidade de 
Blumenau. Pretende-se compreender como a Lei foi e/ou está sendo implementada nas escolas 
da rede municipal e estadual desse município. Como técnica de pesquisa usamos a entrevista 
semiestruturada. Os dados apontam para a predominância de práticas musicais extracurriculares 
e em salas da educação infantil. Há poucos relatos de atividades musicais direcionadas para o 
ensino médio e ensino fundamental.

A implementação da Lei 11.769/08 nas escolas da Rede Pública de Ensino do Município de 
Palmeira-PR

- Renata Filipak, Rosane Cardoso de Araújo
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O foco do presente texto é apresentar os resultado de uma pesquisa cujo objetivo foi investigar a 
implementação da Lei 11.769/08 em escolas da rede estadual de ensino do município de Palmei-
ra (PR), refletindo sobre ações pedagógicas e estratégias de gestão para esse fim, com o intuito 
de discutir sobre a importância, relevância, consolidação e efetivação da implementação da nova 
lei. O método utilizado foi uma survey (ou levantamento de dados) realizada por meio de ques-
tionários semiestruturados, ministrados para todos os professores de arte e para representantes 
das equipes pedagógicas de todas as escolas do referido município. A partir dos resultados, ob-
teve-se um panorama geral da situação atual quanto à implementação da Lei 11.769/08. Como 
principais resultados destacam-se: (1) a valorização da disciplina de arte após a promulgação da 
lei; (2) a continuidade do modelo polivalente, resquício da Lei de Diretrizes e Bases de 1971; (3) 
e as poucas ações de formação continuada para os professores que já ministram essa disciplina.

A normatização da lei 11.769/2008 na educação básica do DF

- Ibsen Perucci Sena

O presente trabalho é o recorte de uma pesquisa em andamento que tem como objetivo com-
preender como tem sido implementada a Lei 11.769/2008 na educação básica do Distrito Federal 
– DF. O lócus da investigação é a Secretaria de Educação do Distrito Federal – SEDF e o objeto de 
estudo são os documentos oficiais elaborados pelo órgão considerando a lei mencionada. A abor-
dagem metodológica consiste na pesquisa documental e na pesquisa bibliográfica, com foco na 
análise de documentos oficiais do governo e trabalhos da área de educação musical, que refletem 
o campo na dimensão política. Considerando este contexto, o presente trabalho apresenta a nor-
matização vigente para o ensino de música no DF, buscando refletir como a SEDF vem interpre-
tando a Lei 11.769/08 e sua implementação. Como revisão bibliográfica trago estudos de Del-Ben 
(2009), Penna (2008), Queiroz (2012) e Sobreira (2008). Os resultados revelam que a SEDF tem se 
articulado para ampliar o ensino de música na rede pública de educação básica, porém partindo 
de uma normatização que considera, entre outros aspectos, o componente curricular Arte, como 
contexto de atuação profissional do professor de música.

O Sistema de Ensino Paraense e o Ensino de Música

- Tainá Maria Façanha

Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre como se configura o funcionamento da Secretaria 
de Estado de Educação do Pará (SEDUC–Pa), realizada no ano de 2013, onde verificou a sua or-
ganização e quais as iniciativas aplicadas pelo governo do Estado do Pará para efetivação da Lei 
Federal nº 11.769/2008, que institui a música como conteúdo obrigatório na educação básica. 
Além disso, investigou e pontuou algumas percepções dos professores de música acerca das me-
didas adotadas, se foram ou não eficientes para implantação da música na escola. Para tanto foi 
realizado levantamento de dados no site da Secretaria e entrevistas com professores de quatro 
estabelecimentos de ensino do Estado do Pará.
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A Matriz Curricular Ensino Fundamental de 9 anos (em construção) da Rede Municipal de Edu-
cação de Florianópolis - SC: conquistas e perspectivas para a área de Música

- Juliana Lhullier Borghetti

Esta pesquisa documental pretende apresentar a Matriz Curricular Ensino Fundamental de 9 anos 
da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis – SC (FLORIANÓPOLIS, 2011, em construção), infor-
mações sobre o contexto onde o documento foi produzido e seu processo de construção apon-
tando sua relevância no município, no cenário atual da educação musical no Brasil e as perspec-
tivas delineadas a partir de sua reelaboração prevista para o ano de 2015.

GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Álamo 01 (Térreo)

SESSÃO 9
08/10

14:30 – 14:55 Prática coral: um panorama das publicações de anais de encontros e con-
gressos da ABEM e ANPPOM dos últimos dez anos (2003-2013)

Luiz Eduardo Silva, Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo
14:55 – 15:20 Canto coral com adolescentes: publicações brasileiras

Rogeria Tatiane Soares Franchini
15:20 – 15:45 Reflexões sobre a prática do coro cênico a partir da trajetória do Coro 

Jovem da FAMES

Hellem Pimentel Figueiredo
15:45 – 16:10 A ação pedagógica no Projeto “Um Canto em Cada Canto”

Klesia Garcia Andrade
16:10 – 16:35 Percepção musical na prática coral

Doraneide Tosta de Santana Limeira, Leila Miralva Martins Dias

Prática coral: um panorama das publicações de anais de encontros e congressos da ABEM e 
ANPPOM dos últimos dez anos (2003-2013)

- Luiz Eduardo Silva, Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo

Este artigo traz os resultados de uma pesquisa de um trabalho de conclusão de curso em Li-
cenciatura em Música, onde foi realizado um estudo exploratório, utilizando-se como método 
o levantamento bibliográfico, que analisou as produções referentes à prática coral nos anais de 
encontros e congressos da ABEM e da ANPPOM disponíveis online nos últimos dez anos (2003-
2013). O levantamento foi realizado em 19 anais disponíveis e a partir dos títulos, resumos e 
palavras-chave foram selecionados 145 trabalhos que fizeram menção à prática coral, que foram 
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organizados em doze categorias. Os resultados apontam que existe uma constate produção de 
trabalhos sobre prática coral nos últimos anos abrangendo diversas temáticas. Foi ainda possí-
vel constatar que existem temáticas que são mais discutidas nas publicações, enquanto outras 
tratam de assuntos que ainda poderiam ser ampliados na perspectiva da prática coral, indicando 
lacunas que poderão ser aprofundadas em futuros trabalhos.

Canto coral com adolescentes: publicações brasileiras

- Rogeria Tatiane Soares Franchini

Este trabalho apresenta um recorte da revisão de literatura de pesquisa de mestrado em Música. 
A pesquisa tem como objetivo apresentar um levantamento das produções científicas brasileiras 
sobre canto coral com adolescentes no período de 1998 a abril de 2014. A metodologia utilizada 
partiu de uma revisão de literatura, buscando-se por trabalhos relacionados ao tema na Revis-
ta da ABEM, Revista OPUS, Revista Canto Coral, Revista Per Musi, Revista Música em Contexto, 
Revista do Conservatório de Música UFPel e Revista Música na Educação Básica, além de disser-
tações e teses defendidas por alguns programas de Pós-Graduação em Música em universidades 
brasileiras. O trabalho está dividido em dois tópicos: Adolescência e canto coral, que aponta al-
gumas características da fase da adolescência, e Publicação brasileiras, que apresenta a listagem 
dos trabalhos publicados com a temática canto coral com adolescentes.

Reflexões sobre a prática do coro cênico a partir da trajetória do Coro Jovem da FAMES

- Hellem Pimentel Figueiredo

O presente artigo tem por objetivo compartilhar o processo de desenvolvimento do Coro Jovem 
da FAMES quanto à linguagem cênica inserida em seu trabalho, considerando alguns aspectos da 
prática do coro cênico a partir da trajetória de doze anos do grupo. Após um breve relato sobre 
o início do projeto e os espetáculos montados pelo coro, serão observadas questões como: o 
trabalho em parceria com profissionais especializados; os benefícios dessa prática para o enri-
quecimento da atividade coral; a performance sem regência; e a proporcionalidade das artes 
envolvidas na modalidade coro cênico.

A ação pedagógica no Projeto “Um Canto em Cada Canto”

- Klesia Garcia Andrade

Apresentamos nesta comunicação resultados da pesquisa de mestrado que teve como objetivo 
central compreender concepções, conteúdos e metodologias de ensino e de aprendizagem que 
caracterizam a formação musical no Projeto “Educação Musical Através do Canto Coral – um 
canto em cada canto”. O referencial teórico considera a perspectiva sociocultural da educação 
musical, cujos processos de ensino e aprendizagem são compreendidos no seu contexto, espaço 
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onde são construídos e colocados em prática. A partir da abordagem qualitativa e da realização 
de uma etnografia, organizamos o percurso metodológico que abrangeu a pesquisa documental, 
observação participante, entrevistas semiestruturadas, grupos focais e aplicação de questionário. 
De forma sucinta, apresentamos informações relativas a ação pedagógica no Projeto UCCC por 
meio dos conteúdos trabalhados, situações e processos nos quais o ensino e a aprendizagem são 
efetivados.

Percepção musical na prática coral

- Doraneide Tosta de Santana Limeira, Leila Miralva Martins Dias

Este texto trata de uma revisão de literatura que faz parte dos primeiros movimentos de uma 
pesquisa de mestrado que tem como objetivo geral investigar os elementos presentes na Prá-
tica Coral que promovem o desenvolvimento da percepção musical e a ação efetiva destes no 
desenvolvimento dessa percepção. Portanto, fez-se um levantamento de autores que tratam da 
Prática Coral dentro de uma perspectiva pedagógica.  Como fontes, foram consultadas bases de 
dados eletrônicas, periódicos, artigos no formato original, livros e outros textos, que trouxeram 
contribuições para situar melhor o estado da arte que transita entre a Prática Coral e a Educação 
Musical, mais especificamente no trato com a percepção musical.

GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Álamo 02 (Térreo)

SESSÃO 10
08/10

14:30 – 14:55 De pais pra filhos: ensino e aprendizagem musical na relação entre pais e filhos

João Paulo Rezende Oliveira, Cintia Thais Morato
14:55 – 15:20 A educação corporal integrada à formação do violonista

Cledinaldo Alves Pinheiro Júnior
15:20 – 15:45 Uma análise microssociológica do ensino particular de música

Antonio Chagas Neto
15:45 – 16:10 Ferramentas Tecnológicas para a Pesquisa em Música: Dinâmicas de um 

estudo aplicado

Daniel Augusto, Edite Rocha, Andrea Peliccioni
16:10 – 16:35 A Musicalização Infantil na UFPB, onde o discente explora e refaz sua práti-

ca docente: uma abordagem inicial

Igor de Tarso Maracajá Bezerra
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De pais pra filhos: ensino e aprendizagem musical na relação entre pais e filhos

- João Paulo Rezende Oliveira, Cintia Thais Morato

Pensando que a aprendizagem musical pode ultrapassar as paredes das escolas de música, sendo 
vista, portanto, como uma prática social, esse texto apresenta resultados parciais de uma pes-
quisa de graduação em andamento que investiga as formas de transmissão do conhecimento 
musical na relação entre pais e filhos. Como se dá a prática educativo-musical adotada pelos pais 
a seus filhos? Como os filhos aprendem música com seus pais? Quais aspectos são envolvidos 
nesse processo educativo-musical? Estas são as perguntas que têm orientado a pesquisa, cujo 
objetivo geral é conhecer e entender a transmissão do conhecimento musical dos pais na forma-
ção de seus filhos. Para alcançar tal objetivo está sendo preciso percorrer os seguintes objetivos 
específicos: identificar os tempos e espaços pelos quais filhos aprendem música com seus pais; 
conhecer as formas como ocorrem à aprendizagem musical dos filhos com os pais; conhecer os 
processos de ensino musical que os pais empreendem aos seus filhos; identificar os conhecimen-
tos relacionados à música aprendidos pelos filhos; identificar o repertório que perpassa o pro-
cesso educativo-musical dos pais a seus filhos. A coleta de dados está sendo realizada a partir da 
entrevista semiestruturada embasada no método de história oral, com cinco (5) alunos do Curso 
de Música da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), MG. O método de história oral se faz 
necessário para resgatar as experiências musicais dos entrevistados em suas infâncias. Os resul-
tados alcançados até o momento mostram que as aprendizagens musicais dos filhos resultam de 
projetos, práticas e vontades culturais dos pais.

A educação corporal integrada à formação do Violonista

- Cledinaldo Alves Pinheiro Júnior

O presente artigo traz um recorte da pesquisa realizada durante o curso de Licenciatura em Mú-
sica, habilitação em instrumento, na Universidade Federal da Paraíba- UFPB, e apresentada na 
forma de trabalho de conclusão de curso (TCC). Considerando perspectivas acerca da formação 
de professores de música na atualidade, esse trabalho tem como objetivo apresentar, analisar 
e refletir sobre os aspectos centrais do desenvolvimento corporal integrado à formação do Vio-
lonista. O texto tem como base estudos bibliográficos no campo da educação musical, e obras 
direcionadas para o universo violonístico e temáticas afins que dão ênfase ao estudo do corpo, 
buscando as inter-relações existentes entre o ensino e a prática do violão na contemporaneidade 
e as dimensões educativas relacionadas à educação e prática corporais. A partir das reflexões 
realizadas no trabalho, é possível apontar para a necessidade de maior ênfase nos aspectos cor-
porais envolvidos no processo de formação do violonista, merecendo maior sistematização dos 
processos formativos e metodológicos do ensino de instrumentos musicais.

Uma Análise Microssociológica do Ensino Particular de Música

- Antonio Chagas Neto
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Como análise preliminar de uma pesquisa em andamento, este artigo traz reflexões sobre o ensi-
no particular de instrumento musical, tendo como foco, as interações ocorridas entre professor-
-aluno nas aulas em domicílio. Aqui, será abordada uma breve revisão de literatura e o quadro 
teórico que dá suporte à pesquisa. Através de uma abordagem qualitativa e com o olhar da mi-
crossociologia, espera-se uma melhor compreensão desta relação através de interações empiri-
camente observáveis. Com isso, busca-se ter uma melhor reflexão sobre fatores que envolvem 
a relação professor-aluno e que agem sobre o ensino musical. Os resultados da pesquisa podem 
ser expandidos para outros ambientes onde ocorrem a transmissão de conhecimento, sendo 
também usado como fonte de consulta e referência para futuras investigações.

Ferramentas Tecnológicas para a Pesquisa em Música: Dinâmicas de um estudo aplicado

- Daniel Augusto, Edite Rocha, Andrea Peliccioni

No âmbito da disciplina “Ferramentas Tecnológicas para Pesquisa em Música” (2013), foi propos-
ta a elaboração de um questionário que, mediante aplicação, pudesse avaliar quantitativamente 
o conhecimento e a utilização de ferramentas tecnológicas em Música, especificamente no con-
texto acadêmico. A partir da elaboração e aplicação de um formulário destinado a um público 
da graduação e pós-graduação em Música de duas universidades brasileiras, os dados coletados 
neste estudo permitiram uma análise quantitativa, além da interpretação e reflexão sobre os câ-
nones atuais em termos da performance de pesquisa e construção de trabalhos acadêmicos em 
Música. Destes resultados, pôde-se verificar que, na sua maioria, os dados salientaram a neces-
sidade de um aprofundamento na utilização e repercussão da utilização de recursos tecnológicos 
para a realização de trabalhos acadêmicos e outras produções científicas.

A musicalização Infantil na UFPB, onde o discente explora e refaz sua prática docente: uma 
abordagem inicial

- Igor de Tarso Maracajá Bezerra

O presente artigo apresenta um projeto de pesquisa no qual objetiva-se identificar e compreen-
der quais são as principais contribuições que o projeto “Musicalização Infantil da UPFB” traz para 
o aluno do curso de Licenciatura em Música participante do mesmo. Para este trabalho apresen-
taremos uma breve revisão sobre o que a literatura tem a nos dizer sobre a extensão universitária 
e a musicalização de crianças pequenas como discussão central da pesquisa de caráter inicial, 
junto a alguns direcionamentos metodológicos para a realização da mesma. Iniciamos com uma 
breve reflexão acerca da literatura utilizada sobre a temática proposta, em seguida tratamos do 
rumo que a pesquisa tomará em paralelo com suas opções metodológicas e objetivos. Por fim, 
indicamos direcionamentos futuros da investigação, possíveis resultados esperados e algumas 
considerações finais.
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GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Ipê Amarelo (Térreo)

SESSÃO 11
08/10

14:30 – 14:55 Concepções de três professores sobre criatividade no ensino de música

Alessandro Felix Mendes e Silva, Viviane Beineke
14:55 – 15:20 Práticas criativas no ensino e aprendizagem da música – um estudo dos 

artigos dos Anais e Revistas da ABEM

Marisa Trench de Oliveira Fonterrada
15:20 – 15:45 Os processos criativos no contexto dos jogos de mãos

Fernanda Souza
15:45 – 16:10 Composição na Educação de Jovens e Adultos: mobilizando ideias de música

Rafael Dias Oliveira, Viviane Beineke
16:10 – 16:35 Improvisação livre a partir de vídeos: estratégias de realização, consider-

ações e hipóteses

Stênio Biazon

Concepções de três professores sobre criatividade no ensino de música

- Alessandro Felix Mendes e Silva, Viviane Beineke

Este trabalho apresenta um recorte da dissertação de mestrado que teve como tema a criativi-
dade no ensino de musica. A pesquisa teve como objetivo principal investigar as concepções de 
criatividade de três professores que atuam com o ensino de música em escolas. O estudo tam-
bém apresenta os resultados referentes às perspectivas desses professores sobre criatividade 
focalizando o aluno, o ambiente, o processo e o produto. Para captar o pensamento dos profes-
sores sobre criatividade, esse estudo foi fundamentado em Odena e Welch (2012). Os dados são 
analisados a partir de trabalhos na psicologia da criatividade (ALENCAR, 1995; AMABILE, 1997; 
BODEN, 1999; CSIKSENTMIHALYI, 1998; LUBART, 2007). Optou-se por realizar duas entrevistas 
semiestruturadas com cada professor, com base no modelo metodológico proposto por Odena 
(2012), dividida em duas etapas: a) a primeira entrevista buscou conhecer as experiências mu-
sicais, de formação e pedagógica dos professores; e b) a segunda entrevista busca conhecer as 
perspectivas dos professores sobre quatro categorias: o aluno criativo, o ambiente para criativi-
dade, o processo criativo e o produto criativo. Esse trabalho apresenta os resultados das entrevis-
tas, focalizando as concepções de criatividade dos três professores participantes. Os resultados 
da análise dos dados apontaram que as concepções dos professores envolvem inventividade e 
solução de problemas. As perspectivas relatadas pelos professores participantes da pesquisa, 
sobre o aluno, o ambiente, o processo e o produto, foram relevantes, uma vez que contribuíram 
na compreensão de suas concepções de criatividade.
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Práticas criativas no ensino e aprendizagem da música - um estudo dos artigos dos Anais e 
Revistas da ABEM

- Marisa Trench de Oliveira Fonterrada

Trata-se da exposição de um segmento da pesquisa Práticas Criativas em Educação Musical de-
senvolvida em 2012/2013 pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Musical – sob a orien-
tação deste autor, com apoio da FAPESP, em que se propôs conhecer o estado da arte das práticas 
criativas nas propostas musicais no país.  Apresentar-se-ão os resultados da análise desta prática 
em artigos encontrados nos Anais da ABEM e Revista da ABEM que tratam dessa questão. A 
busca no portal da CAPES deu-se pela utilização de palavras-chave. O exame permite perceber 
os caminhos tomados pelos pesquisadores na relação música/criatividade o crescente interesse 
pela criatividade no ensino da música.

Os processos criativos no contexto dos jogos de mãos

- Fernanda Souza

Esse artigo apresenta uma reflexão sobre os processos criativos musicais vivenciados por um 
grupo de crianças quando envolvidas com os jogos de mãos. Tal discussão resulta de uma pes-
quisa mais abrangente, realizada com o objetivo de compreender como as crianças aprendem e 
desenvolvem habilidades musicais a partir das relações construídas com seus pares no contexto 
dos jogos de mãos, vivenciados por elas espontaneamente no recreio escolar. O delineamento 
metodológico da pesquisa esteve voltado para o estudo de caso tendo como principal ferramenta 
de coleta de dados a observação participante. A análise dos resultados destaca que os jogos de 
mãos fornecem um contexto apropriado para que a aprendizagem musical ocorra, sendo este 
construído a partir das perspectivas das próprias crianças, o que nos traz ricas possibilidades de 
compreender melhor o seu pensamento musical.

Composição na Educação de Jovens e Adultos: mobilizando ideias de música

- Rafael Dias Oliveira, Viviane Beineke

Este texto apresenta pesquisa de mestrado iniciada no primeiro semestre de 2014 com o objetivo 
de investigar a transformação e ampliação das ideias de música de alunos da modalidade Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) no decorrer de atividades de composição musical. O desenho metodoló-
gico envolve a realização e registro em vídeo de sete encontros com atividades de composição, a 
apresentação das músicas na escola e entrevistas em grupos focais com os alunos buscando ouvi-
-los sobre o processo de composição. O marco teórico foi construído em cima de três pilares: ideias 
de música, composição na educação musical e conscientização. No momento desta submissão a 
pesquisa encontra-se na fase inicial de coleta de dados com o registro de dois dos sete encontros 
previstos. Os resultados preliminares permitem reconhecer a movimentação das ideias de música 
dos alunos por meio de experimentação, descoberta, negociações e fusão de ideias.
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Improvisação livre a partir de vídeos: estratégias de realização, considerações e hipóteses

- Stênio Biazon

Desde 2012, temos elaborado estratégias para a realização de performances de improvisação 
livre a partir de vídeos através da pesquisa de iniciação científica Improvídeo: estratégias pedagó-
gicas para a improvisação livre a partir de imagens em movimento. O objetivo do presente artigo 
é, além de apresentar duas de nossas propostas de improvisação, expor considerações e hipóte-
ses referentes ao que elas podem proporcionar aos educandos. No geral, as estratégias consistem 
em, enquanto se assiste a trechos de filmes, improvisar coletivamente a partir de diferentes pro-
postas de interação com estes. Todavia, também realizamos improvisações a partir da imagina-
ção (rememoração) de cenas assistidas anteriormente. Nossas considerações fundamentam-se 
na escuta das performances que propomos e em entrevistas realizadas posteriormente com os 
improvisadores. Estes têm sido voluntários de perfis variados: adultos musicistas com e sem ex-
periência em improvisação, adultos não-musicistas e crianças que participam de aulas de música 
regularmente. A partir destes registros e vivências, temos refletido sobre como nossas propostas 
de improvisação podem contribuir, entre outros desenvolvimentos, para o aprofundamento da 
escuta e da pré-disposição para a interação. Estas reflexões fundamentam-se em conceitos de 
Alfred Schutz, Manuel Falleiros e Rogério Costa.

GT 1.3 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL 
Salão Jacarandá (Térreo)

SESSÃO 3
08/10

14:30 – 14:55 “Consciência histórica” e “Horizontes de expectativas”: reflexões para uma 
história da “Educação Musical”

Gilberto Vieira Garcia
14:55 – 15:20 Perspectivas historiográficas para análise do currículo

Juliana Maria Chrispim Campelo Lima, Inês Rocha
15:20 – 15:45 Professores de música pioneiros na educação musical escolar do Distrito 

Federal: um levantamento de fontes documentais

Ester Elke Costa Macedo, Juliana Maria da Cunha
15:45 – 16:10 Memórias e esquecimentos da cena musical da cidade de Fortaleza

Caio Benevides
16:10 – 16:35 A presença do piano na cidade de Uberlândia: um estudo documental so-

bre as ações pedagógico-musicais no período de 1888 a 1957

Daniela Franco, Lilia Gonçalves
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“Consciência histórica” e “Horizontes de expectativas” Reflexões para uma História da “Edu-
cação Musical”

- Gilberto Vieira Garcia

Esta comunicação tem como problema central fazer algumas reflexões sobre qual seria a relevân-
cia das pesquisas sobre a História da “Educação Musical” no atual contexto. Partindo do pressu-
posto de que o aprofundamento do diálogo teórico e metodológico entre a História, a Educação e 
a Música seja fundamental para o desenvolvimento epistemológico, identitário e, mesmo, políti-
co, da nossa área, por conta da brevidade de tempo e espaço, optou-se por trazer para discussão 
os seguintes pontos: Dimensão Estética como forma e representação histórica; Memória e Cons-
ciência histórica; História das “Disciplinas” Escolares; e História da profissão docente. Pontos que 
podem contribuir com as nossas reflexões acerca da importância da consciência histórica para o 
campo da Educação Musical, da compreensão crítica de seu passado e presente e, sobretudo, de 
suas perspectivas de futuro, isto é, de seus horizontes de expectativas.

Perspectivas historiográficas para análise do currículo

- Juliana Maria Chrispim Campelo Lima, Inês Rocha

A comunicação de pesquisa ora apresentada tem como objetivo destacar o referencial teórico 
utilizado na análise curricular do primeiro documento escrito para referenciar as práticas pedagó-
gico-musicais nas turmas do primeiro segmento do ensino fundamental do Colégio Pedro II, cria-
do na década de 1980, no Rio de Janeiro.  Para tanto, a pesquisa em andamento para obtenção do 
grau de mestre utilizou metodologia de revisão bibliográfica sobre historiografia e concepção de 
currículo, ressaltando o conceito de tradição inventada de Hobsbaw na leitura de Goodson (2013) 
para análise curricular.  Pode-se adiantar como conclusões preliminares elemento do passado e 
do tempo contemporâneo são identificados no documento analisado.

Professores de música pioneiros na educação musical escolar do Distrito Federal: um levanta-
mento de fontes documentais

- Ester Elke Costa Macedo, Juliana Maria da Cunha

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa de iniciação de pesquisa em andamen-
to. A pesquisa tem como foco o levantamento de fontes documentais que tratam da Educação 
Musical Escolar no Distrito Federal. A pesquisa é uma continuidade dos estudos de ABREU (2013). 
O lócus da pesquisa será o Museu da Educação – MUDE, e espaço do Arquivo Público do Governo 
do Distrito Federal. Por meio do levantamento de fontes documentais orais e escritas, materiais 
audiovisuais e bibliográfico, será possível colher elementos para futuras análises que evidenciem 
como a Secretaria de Educação do Distrito Federal tem organizado a estrutura educacional para o 
ensino de música na escola. Acredito que essas compreensões permitem evidenciar a necessida-
de da análise histórica para o campo da pesquisa em direção à construção de epistemologias que 
contemplem aspectos explicativos, compreensivos e narrativos do discurso histórico.
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Memórias e esquecimentos da cena musical da cidade de Fortaleza

- Caio Benevides

O presente trabalho destaca a pertinência do estudo acadêmico da cena musical de Fortaleza 
como processo de legitimação desta diante daquilo que se entende por música brasileira. O con-
ceito acadêmico de cena musical tem origem nos estudos sobre subcultura urbana realizados a 
partir da década de 1990 e desde então passa a se adequar a realidades sociais e tecnológicas 
cada vez mais cambiantes. O objetivo da pesquisa é analisar de que maneiras a cena musical de 
Fortaleza tem sido registrada nos últimos quinze anos e por que razões ela não se contextualiza 
nacionalmente. Como aporte teórico, teremos ponto de partida no conceito de “enquadramento 
da memória” (POLLAK, 1989) e na dicotomia entre “tradição” e “modernidade” na música brasi-
leira (ARAÚJO, 2005), segundo a qual a cena de Fortaleza não ocupa nenhuma destas duas me-
mórias hegemônicas, mas sim uma outra, periférica. A partir dos estudos realizados, acredita-se 
que a escassez de estudos acadêmicos e pouca preservação de outros registros formais sobre a 
música de Fortaleza esteja diretamente relacionada ao fato de esta não afirmar seu espaço na 
memória coletiva ou afetiva dos brasileiros, mesmo dos fortalezenses.

A presença do piano na cidade de Uberlândia: um estudo documental sobre as ações ped-
agógico-musicais no período de 1888 a 1957

- Daniela Franco, Lilia Gonçalves

O objetivo dessa pesquisa de mestrado apresentada nessa comunicação de pesquisa foi estudar 
as ações pedagógico-musicais que envolveram o piano na cidade de Uberlândia no período de 
1888 a 1957. É uma pesquisa documental que teve como fonte de pesquisa jornais que circula-
ram na cidade durante esse período.  A educação musical como prática social (SOUZA, 2004), as 
práticas musicais como processos de civilização (ELIAS, 1994) e as atividades pianísticas enquanto 
elementos de distinção social (BOURDIEU, 2007b) foram o suporte teórico para a reflexão sobre 
os dados analisados. Concluiu-se que o piano foi um instrumento com forte presença na vida das 
pessoas da cidade, o que favoreceu o ensino/aprendizagem do instrumento sob as mais diversas 
práticas e espaços.
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GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Sala Cedro 01 (Subsolo)

SESSÃO 7
08/10

14:30 – 14:55 Casa da Música: de todas as paixões, um espetáculo de criativa construção

Jaderson Aguiar Teixeira, João Paulo Ribeiro, Bruno Queiroz Alves, 
Alexssandro Da Silva Freitas

14:55 – 15:20 Educação musical e a prática de projetos: um relato de experiência sobre 
o processo de criação de um musical com alunos do Instituto Federal do 
Maranhão - Campus Centro Histórico

Tayane da Cruz Trajano
15:20 – 15:45 Educação Musical e Projetos de Trabalho: relato de prática docente inter-

disciplinar na Educação Infantil

Eglem Lucena das Neves
15:45 – 16:10 Uma proposta de uso da notação musical como conteúdo no Ensino Médio

Robson Silva Cardoso
16:10 – 16:35 A escola botando a(s) música(s) no mapa

Mariana Figueredo, Gabriela Garibaldi Vidal, Marlon Castilhos

Casa da Música: De todas as paixões, um espetáculo de criativa construção

- Jaderson Aguiar Teixeira, João Paulo Ribeiro, Bruno Queiroz Alves, Alexssandro Da Silva Freitas

O propósito desse artigo é relatar uma experiência artística singular, De Todas as paixões, um 
espetáculo de criativa construção. Idealizado no Programa Institucional de Bolsas de Inicição a 
Docência, realizado e aplicado em parceria aos alunos da Escola Municipal José Alcides Pinto, na 
periferia de Fortaleza do sexto ao nono ano do ensino básico. A proposição de tal iniciativa se deu 
através dos bolsistas de música-licenciatura  da Universidade Federal do Ceará e trabalha edu-
cação musical e sua performance em uma  abordagem holística. Usando o espaço intraescolar 
denominado Casa Da Música, lugar antes ocioso na escola, usado como uma espécie de almoxari-
fado. Sendo este o nosso principal palco de criação. Tal experiência proporcionou o fazer artístico 
musical ativo por parte dos envolvidos, viabilizando uma educação musical bem articulada entre 
teoria e pratica.

Educação musical e a prática de projetos: um relato de experiência sobre o processo de criação 
de um musical com alunos do Instituto Federal do Maranhão – Campus Centro Histórico

- Tayane da Cruz Trajano
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O referido artigo relata uma experiência do ensino de música no ensino médio do Instituto Fede-
ral do Maranhão - Campus Centro Histórico, a partir de uma proposta interdisciplinar com pro-
jeto de intervenção. Tal proposta envolvendo música, teatro e dança é materializada na criação 
e aplicação do teatro musical intitulado A voz do povo por João do vale e objetiva experenciar 
o conhecimento em música compreendendo a cultura musical maranhense de forma contextu-
alizada através das diversas manifestações culturais existentes no meio musical regional. O tra-
balho baseia-se em teóricos da arte-educação como John Dewey e pressupostos que norteiem 
caminhos para repensar a elaboração de novas propostas curriculares e a inserção de projetos 
de intervenção como forma de ampliação das práticas pedagógico-musicais. O resultado deste 
relato perpassa a relevância da experiência apresentada, podendo assim ser aplicada em outras 
situações, servindo como colaboração à práxis metodológica da educação.

Educação Musical e Projetos de Trabalho: relato de prática docente interdisciplinar na Edu-
cação Infantil

- Eglem Lucena das Neves

O presente artigo é um relato de prática docente de musicalização realizada com crianças de 2 a 
5 anos. As crianças freqüentavam uma escola de Educação Infantil durante o ano de 2013 e pos-
suíam a disciplina de música como componente curricular obrigatório. O relato inicia-se por uma 
breve descrição da história do ensino de música enquanto conteúdo organizado dentro da escola 
básica brasileira e busca demonstrar como a utilização da pedagogia por projetos de trabalho, 
objeto de pesquisa do educador espanhol Fernando Hernandez (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998), 
possibilitou e potencializou a inserção do ensino de música dentro da referida escola como uma 
prática integradora, interdisciplinar e promovedora da formação integral dos alunos.

Uma proposta de uso da notação musical como conteúdo no Ensino Médio

- Robson Silva Cardoso

O presente trabalho relata uma experiência de utilização da notação musical como conteúdo para 
aulas de música na Educação Básica desenvolvida por bolsistas do Programa Institucional de Bol-
sas de Iniciação a Docência (PIBID)1 dentro do Subprojeto Musicando a Escola da Universidade 
Estadual de Feira de Santana. As atividades foram realizadas em uma turma de 1º ano do Ensino 
Médio do Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand (CEIAC). O objetivo da experiência 
foi proporcionar aprendizagens musicais significativas, a partir de atividades práticas e mediadas 
pelos conhecimentos sobre notação musical. Para realizar as atividades, os conteúdos de nota-
ção musical foram adaptados a realidade discente e as necessidades do processo de aprendiza-
gem em questão. Incialmente foram realizadas atividades práticas de criação e execução musical 
usando notação não convencional e instrumentos musicais construídos com materiais reapro-
veitáveis. Posteriormente, os conteúdos de notação convencional foram sendo apresentados à 
medida que eram necessários para viabilizar as atividades práticas propostas. Como resultado, os 
estudantes apreenderam os conceitos base da grafia tradicional, conhecimento que pode ser útil 
a uma possível continuidade nos estudos em música.
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A escola botando a(s) música(s) no mapa

- Mariana Figueredo, Gabriela Garibaldi Vidal, Marlon Castilhos

O presente artigo consiste em um relato de experiência realizado pelo subprojeto de música do 
Pibid no ano de 2014. Teve como objetivo promover uma reflexão sobre o que é música e quem 
são os sujeitos que a criam, mapeando as manifestações musicais e interagindo com os sujeitos 
da comunidade. Para promover essa reflexão utilizamos de teorias do cotidiano e da cartografia 
para organizar uma saída de campo com os alunos. Durante as saídas de campo, foram realizadas 
entrevistas com os músicos do bairro para, então, a partir das informações obtidas, criar uma ex-
posição interativa constituída de uma maquete representativa do bairro, localizando os músicos 
que encontramos e permitindo que o público assistisse aos vídeos. A primeira parte deste relato 
trata do uso do cotidiano e da cartografia na educação musical, a segunda é dedicada ao breve 
relato de experiência do projeto promovido pelo Pibid Música e a terceira é dedicada às conside-
rações finais.

GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Sala Cedro 02 (Subsolo)

SESSÃO 8
08/10

14:30 – 14:55 A Identidade dos Professores de Música na Escola Pública de São Paulo

Gabriel Costa de Souza 
14:55 – 15:20 Programa Mais Educação: um relato de experiência com aulas de música 

no contraturno

Midiam de Souza Fernandes, José Simião Severo
15:20 – 15:45 O Ensino de Instrumentos Musicais na Educação Básica

Elder Pereira Alves
15:45 – 16:10 A Integração das Artes na mediação de aulas de música na Educação Básica

Lucas Barbosa Silva
16:10 – 16:35 O Ensino de Música na Educação Infantil Pré-Escolar: uma visão sistêmica a 

partir da metodologia ativa

Marcia Victorio

A Identidade dos Professores de Música na Escola Pública de São Paulo

- Gabriel Costa de Souza

Este projeto busca analisar e refletir sobre a transição entre o espaço de formação nos cursos 
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de licenciatura em educação musical e a atuação profissional dos professores de música na rede 
pública da cidade de São Paulo. Pretende descrever a visão deste processo segundo os próprios 
sujeitos de pesquisa, os professores de música atuantes na rede pública cidade de São Paulo, a 
partir do contexto proposto por Tardif (2002) e Schön (2000), em que a formação nos cursos de 
licenciatura segue um modelo aplicacionista, onde a prática é vista apenas como uma consequ-
ência da teoria, e da crise da profissão docente discutida por Nóvoa (1991 e 2007). Para alcançar 
estes objetivos o projeto propõe relacionar a noção de identidade proposta por Dubar (2005) e 
a concepção de sujeito como ser social, ativo e histórico a partir as contribuições da abordagem 
sócio-histórica em Vigotski (1998 e 2000), Freitas (1994 e 2002) e Bock (1996 e 1999). As ferra-
mentas metodológicas utilizadas neste projeto serão o grupo focal e a entrevista semi-estrutura-
da, por possibilitarem que os sujeitos da pesquisa verbalizem e se posicionem com relação aos 
processos vivenciados durante a própria formação e atuação docente. Espera-se que ao final do 
projeto seja possível identificar elementos de aproximação e de distanciamento entre a formação 
universitária e a atuação nas escolas públicas para, desta forma, contribuir para que a formação 
nos cursos de licenciatura em música seja debatida e se torne mais próxima das demandas reais 
do ensino de música.

Programa Mais Educação: um relato de experiência com aulas de música no contraturno

- Midiam de Souza Fernandes, José Simião Severo

Este artigo traz para reflexão, as atividades que são oferecidas nos contraturnos das escolas de 
educação básica, mais precisamente sobre o programa Mais Educação em Música, praticado em 
duas escolas da rede municipal de ensino da cidade de Natal-RN. O interesse por este tema nasce 
a partir da pesquisa realizada pelo GRUMUS (Grupo de Pesquisa em Música da UFRN) que nos 
anos de 2013 e 2014 pesquisou a realidade da oferta de aulas de música dentro da matriz curri-
cular das escolas municipais de Natal /RN. Percebese que dentro da mesma rede de ensino o pro-
grama adquire uma personalidade própria e diversificada, na qual o apoio vindo da gestão escolar 
é definitivo para que o programa tenha ou não êxito como agente integrador na escola. Discorrer 
sobre este tema implica falarmos sobre uma mudança de paradigma, pois a escola está abrindo 
os seus portões para a presença da comunidade e seus saberes, assim valorizando a sabedoria 
que vem do povo e de certa forma mudando o modelo vertical de poderes dentro da escola, fa-
zendo assim, emergir um novo modelo que propõe agregar os valores da própria comunidade ao 
aprendizado de seus alunos.

O Ensino de Instrumentos Musicais na Educação Básica

- Elder Pereira Alves

As discussões e ações acerca do ensino da música na educação básica têm sido bastante enfati-
zadas nos últimos anos, tendo em vista, principalmente, a promulgação da Lei nº 11.769/08, que 
tornou o ensino da música obrigatório na escola. Tenho atuado nesse contexto como professor 
de Música responsável pelo Ensino Médio no IFCE. Através dessa atuação, venho buscando al-
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ternativas para o fortalecimento de uma presença significativa da música na educação básica 
dessa instituição. Com a presente pesquisa, proponho a construção de uma proposta de ensino 
de instrumentos musicais nesse espaço. Assim, o objetivo desse estudo é elaborar, implantar e 
analisar um projeto de iniciação instrumental no Ensino Médio do IFCE. A pesquisa terá como 
metodologia a pesquisa-ação, que tem como principais características a busca pela resolução de 
um problema coletivo e a participação efetiva dos envolvidos na questão, transformando a reali-
dade e produzindo conhecimento relativo a essas transformações. Essa investigação se encontra 
em sua fase inicial, na qual tenho buscado analisar a literatura da área, verificando o cenário do 
ensino instrumental nas escolas. Especificamente nesse trabalho, apresento uma breve revisão 
de literatura sobre ensino de instrumentos musicais nas escolas de educação básica no Brasil. 
Com esse trabalho espero contribuir no amadurecimento das discussões acerca do ensino de 
instrumentos musicais no ensino básico.

A Integração das Artes na mediação de aulas de música na Educação Básica

- Lucas Barbosa Silva

Este artigo tem como objetivo relatar a experiência vivenciada pelos bolsistas de Iniciação a Do-
cência do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) do curso de Licenciatu-
ra em Música da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) no ensino de música, no Cen-
tro Integrado de Educação Municipal Professor Joselito Falcão Amorim. Com os estudantes que 
cursaram o 6º ano e a 8ª série do ensino fundamental nos anos de 2012 e 2013, foi desenvolvida 
nas turmas do componente curricular Arte, a Abordagem da Integração das Artes a partir da me-
diação de conteúdos musicais que dialogaram com o cinema, a poesia, o teatro, as artes visuais 
e a dança, a fim de fomentar um ensino de música mais significativo ao estudante da Educação 
Básica. Por ventura, nestas intervenções, lançou-se mão do uso de atributos de diversas modali-
dades artísticas a fim de favorecer o ensino de música de forma holística e lúdica.

O Ensino de Música na Educação Infantil Pré-Escolar: uma visão sistêmica a partir da metod-
ologia ativa

- Marcia Victorio

O artigo enfoca o ensino de música regular na educação infantil considerando três eixos: experi-
mentar, ouvir/escutar e expressar/comunicar. As reflexões são oriundas de dois instrumentos de 
coleta de dados: revisão bibliográfica e observação participante. O primeiro instrumento contem-
plou teóricos das áreas de educação, música e psicologia com o objetivo de analisar os aspectos 
psicoemocionaissociais que envolvem o desenvolvimento global da criança, bem como a música 
como um dos componentes da educação. O segundo, as reações da criança frente às propostas 
musicais desenvolvidas no ambiente escolar. Pondera que atendendo as especificidades de cada 
ciclo de vida, a educação formal acompanha as demandas e necessidades sociais e a educação 
infantil inserida neste contexto possui especificidades que apontam para um ensino de música 
também diferenciado. Conclui que dentro de uma concepção sistêmica, as atividades pedagógi-
co-musicais devem privilegiar os aspectos ativo-intuitivos e sócio-afetivos.
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GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Sala Cedro 03 (Subsolo)

SESSÃO 9
08/10

14:30 – 14:55 Música Senegalesa na sala de aula: relato de uma experiência no contexto do estágio

Paola Menegat Delazzeri
14:55 – 15:20 Formação e atuação de professoras que trabalham com música em escolas 

públicas: um estudo multicasos

Daniele Isabel Ertel, Cristina Rolim Wolffenbüttel, Ranielly Boff Scheffer
15:20 – 15:45 Iniciando o trabalho com música: uma experiência no 6º e 7º ano do 

Ensino Fundamental

Ana Paula Silva da Silva Amaral, Mara Pereira da Silva
15:45 – 16:10 A aplicabilidade das práticas informais de aprendizagem musical como estímu-

lo à prática musical - primeiros resultados de uma pesquisa em andamento

Fernando Macedo Rodrigues
16:10 – 16:35 Imprevisibilidade e surpresas na aula de música: análise e reflexões de 

um professor

Ana Ester Correia Madeira, Teresa Mateiro

Música Senegalesa na sala de aula: relato de uma experiência no contexto do estágio

- Paola Menegat Delazzeri

Esta comunicação objetiva relatar um projeto de estágio de graduação que ocorreu no ano de 
2014 com alunos do sétimo ano de uma escola estadual no município de Caxias do Sul, o qual 
pertence ao estado do Rio Grande do Sul. Em decorrência da situação em que se encontra o mu-
nicípio, que desde 2013 recebeu mais de mil imigrantes senegaleses, o presente projeto intencio-
nou promover aos jovens caxienses uma reflexão acerca dos processos de fluxo migratório, assim 
como aprofundar o conhecimento dos estudantes em relação à cultura senegalesa e, sobretudo, 
à música do país em questão. Para isso, foram ministradas vinte horas/aulas nas quais os alunos 
trabalharam com pesquisa sobre a cultura geral do Senegal, dialogaram com os imigrantes, can-
taram, dançaram e, por fim, realizaram uma apresentação para a comunidade escolar.

Formação e Atuação de Professoras que Trabalham com Música em Escolas Públicas: um Estu-
do Multicasos

- Daniele Isabel Ertel, Cristina Rolim Wolffenbüttel, Ranielly Boff Scheffer



124

Este trabalho apresenta a pesquisa sobre a atuação de professoras não formadas em música, 
partindo dos questionamentos: A música está sendo trabalhada no currículo de escolas públicas? 
Quais são as atividades musicais desenvolvidas em sala de aula por professoras não formadas em 
música? A escola prevê o desenvolvimento de algum trabalho ou apresentação musical? Quais 
os recursos disponibilizados pela rede pública de ensino para realização das atividades musicais? 
Qual tipo de formação musical é disponibilizado para que as professoras possam trabalhar com 
educação musical em sala de aula? Esta pesquisa objetivou, portanto, investigar a atuação de 
professoras não formadas em música, mas que trabalham com educação musical em escolas pú-
blicas de Educação Básica. A metodologia utilizada incluiu a abordagem qualitativa, o método es-
tudo multicasos, a realização de entrevistas, observações e coletas de documentos como técnicas 
para a coleta dos dados. A análise dos dados teve por base a análise de conteúdo. O referencial 
teórico utilizado foi constituído por conceitos da educação musical e da legislação educacional. 
Dentre os resultados obtidos identificou-se realização de atividades musicais em sala de aula, 
através de audições musicais, trabalhos artísticos voltados à letra das canções, construção de 
instrumentos musicais com materiais de sucata, ensino teórico-musical, a partir da nomenclatura 
dos instrumentos musicais, trabalhos com ritmo, harmonia e melodia, reflexões sobre o conteú-
do de canções e práticas instrumentais. Entende-se que este estudo possa contribuir com a área 
da educação musical, considerando-se a Lei nº 11.769/08, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
ensino de música nas escolas.

Iniciando o trabalho com música: uma experiência no 6º e 7º ano do Ensino Fundamental

- Ana Paula Silva da Silva Amaral, Mara Pereira da Silva

Este texto descreve e analisa algumas atividades desenvolvidas nas turmas de 6º e 7º ano do En-
sino Fundamental, nas aulas de Arte, durante o primeiro semestre de 2013 vivenciada na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Major Cornélio, localizada no Município de Santo Antônio do 
Tauá, na mesorregião metropolitana da Capital Belém, no estado do Pará. A atividade foi uma 
alternativa para se iniciar um trabalho relacionado a Educação Musical, dentro da disciplina Arte, 
considerando que os alunos envolvidos, acreditavam que aulas de Arte, consistia em atividades 
para desenhar e pintar. Acredita-se ser importante a apresentação deste trabalho para poder re-
fletir sobre as dificuldades e os desafios em se trabalhar com a música na educação básica, e que 
mesmo com a aprovação da Lei 11. 769, a qual torna obrigatório o ensino de conteúdos musicais, 
ainda precisamos romper com muitos concepções e conceitos pré estabelecidos sobre as aulas 
de Arte, primordialmente com os educandos os quais são os principais atores neste processo.

A aplicabilidade das práticas informais de aprendizagem musical como estímulo à prática mu-
sical - primeiros resultados de uma pesquisa em andamento

- Fernando Macedo Rodrigues

Esta pesquisa destina-se ao estudo das adaptações e aplicações das práticas informais de apren-
dizagem musical em contextos formais de ensino. O entendimento dos processos de aprendiza-
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gem musical em ambientes extracurriculares vem, há tempos, despertando o interesse de pes-
quisadores da área. O intuito é conhecer a articulação destes processos, seus procedimentos e 
suas inter-relações, visando auxiliar a atuação dos professores e enriquecer o ensino musical 
de uma maneira geral. Utilizando o suporte metodológico da Teoria Fundamentada (Grounded 
Theory), conjuntamente com a utilização de técnicas etnográficas de coleta de dados como ob-
servação participante, questionários, entrevistas e análise documental, poderemos traçar a pos-
sibilidade de adaptação e aplicação das técnicas informais de aprendizagem musical nas escolas 
de música. A pesquisa encontra-se em andamento e contou com a formação de grupos de alunos 
nas oficinas de música realizadas na Escola Estadual Hilton Rocha, em Belo Horizonte, Minas Ge-
rais/Brasil, no ano de 2014. Nestes grupos foram aplicadas, estudadas e discutidas as principais 
práticas informais de aprendizagem musical previamente identificadas num estudo bibliográfico 
sobre o tema. Neste artigo apresenta-se uma breve descrição das atividades práticas executadas 
e os primeiros resultados obtidos através dos questionários. Dentre as respostas, destacamos a 
presença de alunos que já tocam algum instrumento, bem como o intenso uso de celulares, por 
parte dos participantes, para a escuta e o compartilhamento de músicas. Ao final da pesquisa, 
espera-se obter resultados que sugiram como as práticas musicais informais podem atuar como 
abordagens facilitadoras para o ensino musical.

Imprevisibilidade e surpresas na aula de música: análise e reflexões de um professor

- Ana Ester Correia Madeira, Teresa Mateiro

Um estudo qualitativo com abordagem fenomenológica foi realizado com um professor de músi-
ca da rede pública de ensino de um município de Santa Catarina com o objetivo de compreender 
as situações indicadas por ele como surpreendentes ao analisar e refletir sobre sua prática. Os 
fundamentos teóricos apoiaram-se em diversos autores da área da educação, sociologia e educa-
ção musical para discutir temas acerca do professor como pesquisador e da imprevisibilidade na 
sala de aula como parte integrante da prática pedagógica. Os dados foram coletados nas aulas de 
música por meio de observações participantes, com registro em vídeo, entrevistas semiestrutu-
radas e de estimulação de recordação realizadas com o professor. Em suas análises, o professor 
destacou quatro situações surpresas: duas geradas por fatores externos à sala de aula e duas 
resultantes de atividades desenvolvidas por ele. Os resultados apontam para: a importância de 
desviar a aula, por vezes, centrada no professor para o interesse dos alunos; a descontinuidade 
de ações rotineiras a fim de fomentar outras possibilidades pedagógicas; e a ruptura entre a ex-
pectativa do professor e os resultados obtidos na interação com os alunos.
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GT 2.2 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM ESCOLAS ESPECIALIZADAS 
Sala Cedro 04 (Subsolo)

SESSÃO 3
08/10

14:30 – 14:55 O ensino do trombone na Escola de Música de Macaíba

Ricardo Félix de Morais
14:55 – 15:20 Coral de Trombones: uma experiência com alunos de uma escola especial-

izada em música em Belém-PA

Kelson Luiz Pinheiro, Thaynah Patrícia Borges Conceição
15:20 – 15:45 Relevância da prática de orquestra na formação de instrumentistas de cor-

das: uma análise do projeto Orquestra Experimental de Cordas da Fames

Raquel Rohr, Luciana Rodrigues, Eliézer Anderson Batista Isidoro
15:45 – 16:10 O ensino do violino em Luís Gomes/RN: uma ação de parceria com o Pronatec 

da EMUFRN

Israel Victor Lopes da Silva, Rucker Bezerra de Queiroz, Raquel Carmona 
Torres Félix

O ensino do trombone na Escola de Música de Macaíba

- Ricardo Félix de Morais

Este relato de experiência expõe como se deu o primeiro contato dos alunos de faixa etária entre 
12 a 16 anos com o trombone na Escola de Música de Macaíba, na qual, iniciei uma experiência 
como professor do referido instrumento. Para conduzir o processo de aprendizado dos estudan-
tes, foi essencial o uso de informações provenientes de métodos voltados ao ensino do trom-
bone, além de conhecimentos adquiridos no decorrer de minha trajetória como estudante do 
referido instrumento. Aqui estão registradas preocupações direcionadas aos fundamentos técni-
cos referentes ao processo inicial de estudo e aprendizado do aluno trombonista, sempre enfati-
zando a importância de se criar uma técnica solidificada (onde não deve existir maus hábitos que 
possam prejudicar a evolução técnica do aluno durante sua vida estudantil), possibilitando assim, 
que o mesmo obtenha sucesso, através de uma constante evolução diante do instrumento que 
se propôs a estudar: o trombone. No contexto da experiência, os resultados alcançados foram 
satisfatórios, no que se refere ao processo inicial do estudo do trombone.

Coral de Trombones: Uma experiência com alunos de uma escola especializada em música em 
Belém-PA

- Kelson Luiz Pinheiro, Thaynah Patrícia Borges Conceição
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Trata-se de um relato de experiência de um projeto desenvolvido com alunos da classe de trom-
bone, desde o ano de 2012 em uma escola especializada em música em Belém-Pa. O projeto en-
contra-se em seu quarto ano de execução e visa desenvolver a musicalidade dos alunos individual 
e em grupo, proporcionando a eles um momento de aprendizagem musical coletiva e aos profes-
sores, a avaliação e ressignificação de sua prática. Baseado em educadores e pesquisadores como 
Tourinho (2003) e Martinez (2014) é feito uma breve fundamentação sobre o aprendizado cole-
tivo; em seguida é feito um relato de algumas ações desenvolvidas ao longo do projeto e como 
é realizada a rotina dos encontros do grupo.  Ainda em andamento, é possível concluir o quanto 
o trabalho com ensino coletivo de instrumento, tem demostrado reflexos no desenvolvimento 
individual do aluno, bem como no Coral de trombones desta instituição.

Relevância da prática de orquestra na formação de instrumentistas de cordas: uma análise do 
projeto Orquestra Experimental de Cordas da Fames

- Raquel Rohr, Luciana Rodrigues, Eliézer Anderson Batista Isidoro

Este trabalho apresenta e discute os resultados do projeto de extensão Orquestra Experimental 
de Cordas da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) a partir de pressupostos teóricos da 
Educação Geral, tais como a teoria da zona de desenvolvimento proximal de Vigotsky (2007) e a 
abordagem de grandes pedagogos dos instrumentos de cordas friccionadas. É traçado um diag-
nóstico de como a prática de conjunto desenvolvida no âmbito do projeto impacta o aprendizado 
dos estudantes envolvidos, além de refletir nos cursos oferecidos pela instituição. As análises são 
feitas a partir de indicadores como rendimento escolar, taxa de evasão, dentre outros, além de 
dados de questionários com os atuais integrantes do projeto. Foi possível aferir que a convivência 
no grupo facilitou trocas de informações, contribuindo para melhor desempenho dos integrantes 
tanto técnica quanto musicalmente. Ademais, a possibilidade de percepção de uma construção 
de um trabalho completo, desde a leitura de uma obra individualmente até sua execução em 
conjunto num concerto, foi determinante no aumento da motivação dos integrantes do projeto, 
notadamente se os compararmos aos demais alunos dos cursos de formação musical da Fames.

O ensino do violino em Luís Gomes/RN: uma ação de parceria com o Pronatec da EMUFRN

- Israel Victor Lopes da Silva, Rucker Bezerra de Queiroz, Raquel Carmona Torres Félix

Este artigo aborda um relato de experiência que trata da atuação da classe de violino no Pronatec 
da Escola de Música da UFRN, na cidade de Luís Gomes/RN, distante da Capital do Estado, 439 
km. Apresenta os trâmites do processo de implantação do curso de formação inicial e continuada 
que beneficiou 39 estudantes. Aborda ações pedagógico-musicais que enriqueceram a formação 
discente e contribuíram para suprir necessidades locais, destacando a apreciação musical como 
elemento de relevância na interpretação da performance.
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GT 2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NO ENSINO SUPERIOR
Sala Cedro 05 (Subsolo)

SESSÃO 5
08/10

14:30 – 14:55 O feedback visual em tempo real por meio de softwares de análises acústi-
cas no ensino do canto

Greyce Ornelas Viana Teixeria, Maria Betânia Parizzi
14:55 – 15:20 O ensino de composição e a técnica de construção de melodias: algumas 

considerações sobre o método pedagógico de Arnold Schoenberg

Ernesto Frederico Hartmann, Geraldo Alexandre Pereira Júnior
15:20 – 15:45 A abordagem da música popular brasileira nos materiais didáticos para ins-

trumentos de metais: perspectivas para o ensino de trompa

Radegundis Feitosa
15:45 – 16:10 Estudo técnico da mão direita no violão: estratégias de estudo utilizadas pe-

los violonistas do curso de música da Universidade Federal de Uberlândia

Armando César Silva
16:10 – 16:35 O processo de formação do cantor lírico no ensino superior: discussão dos 

conceitos de Formação, Competências e Conteúdos e suas articulações no 
ensino e aprendizagem do canto lírico

Lucíola Fernandes dos Santos

O feedback visual em tempo real por meio de softwares de análises acústicas no ensino do canto

- Greyce Ornelas Viana Teixeria, Maria Betânia Parizzi

Este artigo apresenta uma revisão de literatura sobre a utilização do feedback visual em tempo real 
por meio de softwares de análise acústica como uma ferramenta pedagógica para o ensino do can-
to. Uma busca sistematizada nas bases de dados mais relevantes foi feita e vinte e três artigos foram 
identificados. Destes, quinze apresentaram um foco mais direcionado à temática da pesquisa. Três 
livros-texto e uma tese sobre o assunto também foram relevantes para fundamentar as questões 
estudadas. Foram enfatizados nesse trabalho aspectos do ensino do canto na atualidade, a im-
portância do feedback para a aquisição de comportamentos motores e performáticos corretos e a 
importância do conhecimento embasados na literatura cientifica, por parte do professor de canto, 
para otimizar o processo de ensino. A incorporação de novas tecnologias na prática pedagógica traz 
ao pedagogo da voz alternativas mais objetivas para a prática e ensino do canto. O feedback visual 
em tempo real por meio de análises acústicas é uma dessas tecnologias que se apresenta como 
uma alternativa aos desafios que os professores de canto enfrentam em descrever fenômenos “in-
visíveis“ da produção vocal, além de ser uma ferramenta de grande valor para tornar a pedagogia 
da voz mais objetiva e apoiada em aspectos fisiológicos e acústicos da voz.
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O ensino de composição e a técnica de construção de melodias: algumas considerações sobre 
o método pedagógico de Arnold Schoenberg

- Ernesto Frederico Hartmann, Geraldo Alexandre Pereira Júnior

O presente trabalho propõe discutir as condições pedagógicas do ensino da construção de melo-
dias tal qual é ensinada nos cursos de graduação de composição. Para tal, realiza um breve exame 
dos métodos disponíveis através da obra teórica de autores consagrados focando na metodologia 
de ensino de Harmonia/Contraponto/Composição de Arnold Schoenberg, em particular no Fun-
damentals of Musical Composition, o Tratado de Harmonia e o Models for Beginners in Compo-
sition. Como conclusão aponta-se para a insuficiência desta metodologia por sua aderência a um 
principio, a rigor, negado pelo autor, mas que se manifesta de forma evidente em seu método, o 
de compor a melodia a partir da estrutura harmônica, privilegiando esta técnica sobre sua inver-
sa, tão necessária ao desenvolvimento do compositor.

A abordagem da música popular brasileira nos materiais didáticos para instrumentos de me-
tais: perspectivas para o ensino de trompa

- Radegundis Feitosa

Este trabalho apresenta resultado parcial de pesquisa de doutorado em andamento, onde pro-
blematizo o ensino da música popular brasileira para instrumentos de metal. Por muito tempo, o 
ensino da nossa música esteve às margens do ensino formal, o que tem contribuído para a falta 
de sistematização no ensino dessas práticas. Nesse sentido, busco neste trabalho verificar os 
materiais didáticos utilizados no ensino da música popular brasileira para instrumentos de metal 
e verificar a aplicação desses materiais no ensino da trompa. Para identificar como nossa música 
tem sido abordada no ensino superior, além dos materiais publicados, estou coletando apostilas 
e planos de curso, apliquei questionário, estou realizando entrevistas com os professores de ins-
trumentos de metal das universidades federais brasileiras e da UNICAMP e realizarei entrevista 
com os professores que apresentem de forma consistente o uso da música popular brasileira em 
suas práticas de ensino. Até o momento, não encontrei e não foi mencionado por nenhum dos 
professores com quem apliquei os questionários e realizei entrevista nenhum material didático 
publicado para o ensino da música popular brasileira para instrumentos de metal.

Estudo técnico da mão direita no violão: Estratégias de estudo utilizadas pelos violonistas do 
curso de música da Universidade Federal de Uberlândia

- Armando César Silva

O tema deste trabalho é: Estudo técnico da mão direita no violão – Estratégias de estudo utiliza-
das pelos violonistas do curso de música da Universidade Federal de Uberlândia. Essa pesquisa 
teve como objetivo compreender as estratégias de estudo utilizadas pelos alunos do curso de 
música/habilitação em violão da Universidade Federal de Uberlândia – UFU para o aperfeiçoa-
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mento técnico da mão direita. Os objetivos específicos consistiram em verificar quais estudos técni-
cos voltados para a mão direita são empregados pelos estudantes, compreender as percepções dos 
estudantes em relação à sistematização do estudo da mão direita, identificar as principais dificul-
dades enfrentadas na hora do estudo e relacionar a abordagem metodológica utilizada pelos pro-
fessores sobre a mão direita e as estratégias de estudo dos alunos. A pesquisa adotou a abordagem 
qualitativa. Para a coleta de dados utilizou-se a entrevista semiestruturada com professores e alu-
nos do Curso de Música – Instrumento Violão – da Universidade Federal de Uberlândia. O trabalho 
apresenta questões organizacionais e procedimentais da prática de estudo dos estudantes entre-
vistados, suas dificuldades e quais são as soluções encontradas para resolver os problemas técnicos 
de mão direita. É enfatizado também, como é abordada a técnica de mão direita pelos professores 
entrevistados. O estudo aponta para a importância da mão direita no violão e a elaboração de es-
trátegias de estudo para serem aplicadas na prática instrumental para formação do instrumentista, 
bem como para a relevância desse tipo de abordagem no ensino de instrumento.

O processo de formação do cantor lírico no ensino superior: discussão dos conceitos de For-
mação, Competências e Conteúdos e suas articulações no ensino e aprendizagem do canto lírico

- Lucíola Fernandes dos Santos

O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma discussão inicial sobre os conceitos de 
Formação, Competências e Conteúdos articulados nessa pesquisa sob a perspectiva da formação 
do cantor lírico no ensino superior. A pesquisa tem como objetivo investigar que competências, 
conteúdos e metodologias têm caracterizado o processo de formação do cantor lírico em institui-
ções de ensino superior de música a partir da prática de dois professores. Para isso, pretende-se 
realizar observações participantes, pesquisas bibliográficas e documentais, gravações e entrevis-
tas que auxiliem no desenvolvimento da investigação.
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GT 2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NO ENSINO SUPERIOR
Sala Cedro 06 (Subsolo)

SESSÃO 6
08/10

14:30 – 14:55 Solidariedade musical: uma abordagem sobre as práticas musicais compar-
tilhadas em grupos de estudos

Patrick Mesquita Fernandes
14:55 – 15:20 Música: experiência lúdica no ambiente hospitalar infantil

Paulo César Cardozo de Miranda
15:20 – 15:45 Educação Musical no curso de Licenciatura em Educação no Campo: um 

relato de experiência

Luana Roberta Oliveira de Medeiros Pereira
15:45 – 16:10 Narrativas religiosas de licenciandos em música: aproximações com o mun-

do vivido no processo formativo

André Reck, Ana Lúcia Louro
16:10 – 16:35 Interdisciplinaridade, música e colaboração na construção do saber

Gerardo Silveira Viana Jr., Felipe Tadeu Breier, Hayrles da Conceição Freitas 
de Moraes Alcântara, Catherine Furtado dos Santos

Solidariedade musical: uma abordagem sobre as práticas musicais compartilhadas em grupos 
de estudos

- Patrick Mesquita Fernandes

Esta comunicação é um recorte de uma dissertação de mestrado que teve como tema central 
os processos formativos de dois grupos de estudos curricularmente não obrigatórios existentes 
do Curso de Licenciatura em Música de uma Universidade Federal. O objetivo geral é apresentar 
as características de coletiva solidariedade presentes nos grupos de estudos que se afina com a 
proposta no projeto pedagógico da referida Licenciatura.Procuramos caracterizar o processo de 
aprendizagem musical, bem como a influência dos grupos de estudo no processo de formação do 
educador musical que se forma na Universidade onde a pesquisa foi realizada. O aporte teórico 
deste recorte de pesquisa está centrado na teoria sócio-interacionista de Vygotsky (1984). De 
acordo com esta pesquisa, os grupos de estudos possibilitam os estudantes se perceberem como 
educadores musicais no sentido de estar praticando o exercício docente a partir do momento em 
que possuem, sob sua responsabilidade, a organização das atividades dos grupos de estudos, a 
definição de objetivos a serem alcançados, bem como o trabalho de organização e implementa-
ção das práticas musicais compartilhadas no âmbito acadêmico.
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Música: experiência lúdica no ambiente hospitalar infantil

- Paulo César Cardozo de Miranda

O presente estudo tem por base a iniciativa de integração das áreas de Arte, Saúde e Educação, 
em que se observaram lacunas de pesquisas em relação às demandas atuais de conhecimentos 
práticos, teóricos e didáticos, desses setores. Propõe-se a apresentar, em recorte, uma análise 
bibliográfica relacionada ao tema da música praticada em contextos hospitalares, na atualidade. 
A motivação está alicerçada nas experiências que seu autor realizou ao trabalhar como docente, 
orientador de TC e supervisor de estágios práticos em curso de formação de músicos atuantes em 
hospitais. Observações realizadas permitiram levantar dados iniciais que apontaram indícios de 
que a ação da música desenvolve esferas relacionais não somente com os internos mas, também, 
com seus acompanhantes, com os profissionais da saúde e com os próprios músicos envolvidos, 
gerando situações facilitadoras e propícias para que um ambiente hospitalar mais humanizado se 
estabeleça. A metodologia utilizada foi o levantamento e a análise de textos publicados em livros, 
revistas e artigos sobre o assunto pesquisado. Encontraram-se indicativos de que a vivência da 
música na relação com o paciente internado viria a produzir mudanças em seu estado geral de 
bemestar e saúde, sua disposição, sua motivação, sua autoestima e poderia contribuir para a hu-
manização dos ambientes hospitalares, assim, como, gerariam reflexões teóricas e práticas para 
que se desenvolvam conhecimentos nas áreas estudadas.

Educação Musical no curso de Licenciatura em Educação no Campo: um relato de experiência

- Luana Roberta Oliveira de Medeiros Pereira

Este texto apresenta um relato de experiência referente à atuação docente no curso de Licen-
ciatura em Educação do Campo (LEDUCAMPO), na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS). O objetivo deste relato é refletir sobre as práticas docentes no ensino superior a partir 
das idiossincrasias da Educação do Campo, procurando estabelecer relações entre as orienta-
ções ideológicas que norteiam esta Licenciatura e as práticas pedagógicas referentes ao trabalho 
com educação musical no interior das disciplinas do curso. Nos limites deste texto, apresento as 
primeiras aproximações dos alunos nas aulas do Tempo Comunidade. As atividades trabalhadas 
envolveram a exploração da paisagem sonora, bem como a criação a partir da manipulação dos 
sons coletados e analisados.

Narrativas religiosas de licenciandos em música: aproximações com o mundo vivido no pro-
cesso formativo

- André Reck, Ana Lúcia Louro

Partindo de um projeto de tese em andamento, desenvolvido junto ao programa de pós-gradua-
ção em Educação de uma universidade pública no sul do país, o presente texto procura apresen-
tar as linhas gerais da pesquisa. Enquanto o tema central trata da formação de professores de 
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música no ensino superior, as principais transversalidades abrangem a discussão sobre a consi-
deração do mundo vivido dos licenciandos a partir de suas narrativas, produzidas no âmbito de 
uma abordagem (auto)biográfica. O objetivo da pesquisa ganha contornos ao se questionar como 
(e se) as experiências religiosas cotidianas dos professores em formação podem transbordar em 
suas práticas docentes e, ampliando a questão, como elas podem ser tensionadas na construção 
identitária do professor de música. O referencial teórico busca elementos de reflexão na sociolo-
gia da música, particularmente em suas imbricações com as teorias do cotidiano, e também na 
sociologia das ausências, que considera a ecologia dos saberes como possibilidade de realização 
no mundo contemporâneo. O espaço da pesquisa será uma DCG (Disciplina Complementar de 
Graduação) ofertada em um curso de licenciatura em música de uma universidade pública, abor-
dada a partir de um estudo de caso com diferentes entradas de coleta de dados: entrevistas, rela-
tos autobiográficos, observações participantes, escrita de diários, assim como diversos materiais 
produzidos pelos licenciandos no decorrer da disciplina.

Interdisciplinaridade, música e colaboração na construção do saber

- Gerardo Silveira Viana Jr., Felipe Tadeu Breier, Hayrles da Conceição Freitas de Moraes Alcân-
tara, Catherine Furtado dos Santos

O presente trabalho apresenta o projeto Trilhas, que desenvolve, junto aos estudantes de gradu-
ação do curso de Música da Universidade do Ceará uma abordagem interdisciplinar de um tema 
proposto semestralmente. O projeto Trilhas, que já está em seu terceiro semestre de existência, 
tem como objetivo o desenvolvimento de atividades interdisciplinares em Educação Musical no 
Ensino Superior. Para isso, utilizamos de uma metodologia que possibilite, a partir de uma te-
mática musical escolhida, a realização de atividades que integrem diversas áreas da Música tais 
como a História da Música, a Apreciação Musical,Solfejo, Análise e Composição, empregando 
uma abordagem interdisciplinar e integrada. Além disso, pretende-se que essas atividades culmi-
nem na produção de material didático a partir das experiências vivenciadas. A partir disso, esta-
mos desenvolvendo uma pesquisa ação, de caráter qualitativo, com o intuito de analisar a com-
plexidade dos conceitos musicais e educacionais envolvidos na introdução de uma abordagem 
interdisciplinar para se ensinar Música. Com encontros semanais, as atividades desenvolvidas 
são estruturadas tendo como base a Pedagogia de Projetos. Como resultados parciais dos dois 
primeiros semestres de atividades (2014.1 e 2014.2), cujo os temas desenvolvidos foram respec-
tivamente, Baião e Dorival Caymmi, observou-se o envolvimento dos participantes do projeto, 
criando uma aprendizagem compartilhada e contextualizada, onde são aproveitadas as bagagens 
teóricas de todos os participantes envolvidos. Percebemos ainda que a abordagem interdiscipli-
nar suscitou a necessidade da compreensão de conteúdos inicialmente não previstos no planeja-
mento do projeto, de forma a tornar a aprendizagem observada mais rica e aprofundada.
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GT 2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NO ENSINO SUPERIOR
Sala Araucária 03 (2o andar)

SESSÃO 7
08/10

14:30 – 14:55 A música no contexto universitário: um estudo dos processos educativos 
no coral da UFPB, Campus II, entre 1978 e 1982

Jeter Maurício da Silva Nascimento, Vladimir Alexandro Pereira Silva, João 
Valter Ferreira Filho

14:55 – 15:20 A prática coletiva da flauta doce no contexto do ensino superior: uma in-
vestigação de três grupos musicais ligados à universidade

Laís Figueiroa Ivo
15:20 – 15:45 Perspectivas para uma formação musical holística: a flauta doce no ensino 

superior de música (Simpósio)

Cláudia Maradei Freixedas, Paula Andrade Callegari, Cesar Marino Villavicencio
15:45 – 16:10

16:10 – 16:35

A música no contexto universitário: um estudo dos processos educativos no coral da UFPB, 
Campus II, entre 1978 e 1982

- Jeter Maurício da Silva Nascimento, Vladimir Alexandro Pereira Silva, João Valter Ferreira Filho

O Núcleo de Extensão Cultural (NEC) da UFPB, Campus II, iniciou suas atividades em 1978, ano 
no qual também ocorreu a criação do Coral da UFPB, sob a direção de Nelson Mathias e Célia 
Bretanha. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a práxis musical no Coral da UFPB, entre 
1978-1982, abordando os aspectos pedagógicos e artísticos, colaborando para a preservação e o 
resgate da memória e história da educação musical local. Os resultados demonstram que o tra-
balho de Nelson Mathias e Célia Bretanha foi relevante em várias dimensões, contribuindo para 
o desenvolvimento da prática coral no âmbito universitário e em outras instâncias da sociedade.

A prática coletiva da flauta doce no contexto do ensino superior: uma investigação de três 
grupos musicais ligados à universidade

- Laís Figueiroa Ivo

Relata pesquisa de Iniciação Científica que buscou investigar os aprendizados musicais e extra-
musicais existentes na prática coletiva de flauta doce, objetivando demonstrar, refletir e discutir 
sobre as contribuições da mesma para o ensino e aprendizagem desse instrumento, através da 
vivência de três grupos musicais – Flauta de Bloco (UFPE), Flautarium (UFRGS) e Grupo de flau-
ta doce da UFU (UFU) - que tem na sua formação a flauta doce como instrumento principal. O 
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referencial teórico está dividido em duas partes, onde a primeira trata das questões históricas 
relativas à flauta doce e a segunda aborda assuntos relacionados ao ensino de música, ao ensi-
no instrumental e à prática musical coletiva. Os três grupos mencionados foram selecionados a 
partir de um levantamento prévio de grupos de flauta doce e com flauta doce na sua formação. 
A investigação se deu através de questionários enviados e respondidos por correio eletrônico, 
por dois membros de cada grupo, sendo um deles a coordenadora e o outro um integrante. Os 
resultados apontam para a presença de aprendizados musicais e extramusicais na prática coletiva 
da flauta doce, bem como outros igualmente importantes para o desenvolvimento de um apren-
dizado musical significativo.

Perspectivas para uma formação musical holística: a flauta doce no ensino superior de música

- Cláudia Maradei Freixedas, Paula Andrade Callegari, Cesar Marino Villavicencio

Pondera-se sobre perspectivas de ensino e aprendizagem de música, a partir de um pensamento 
que estimule a procura por uma ampliação dos modos tradicionais de educação. Acredita-se que 
para isso, é necessário ter como objetivo tornar o indivíduo sensível a diversos aspectos inerentes 
ao fazer musical. Nisso estão incluídas a composição e interpretação musical, o desenvolvimento 
de uma percepção profunda do fenômeno sonoro, a aproximação de diversos estilos e formas 
de expressão musical, assim como os meios onde eles estão inseridos. Neste simpósio, as dis-
cussões sobre essas perspectivas têm como denominador comum a flauta doce no âmbito do 
ensino superior de música. O primeiro artigo, além de abordar o ensino superior, também apre-
senta exemplos da utilização do instrumento no ensino musical infantil, privilegiando propostas 
criativas que se focam tanto em aspectos técnico-instrumentais quanto em aspectos humanos, 
como a tolerância, cooperação e autoconhecimento. O segundo artigo discorre sobre a transfor-
mação do ensino da flauta doce em um curso superior de música, a partir de uma proposta de 
ampliação das práticas de música antiga que já existiam, simultaneamente à inserção da música 
contemporânea, tanto escrita quanto improvisada. Embora esses dois campos pareçam isolados, 
as estratégias apresentadas evidenciam a integração destas práticas sob o foco da expressão 
musical. O terceiro artigo apresenta a hipótese de que um direcionamento pedagógico ampliado, 
que incorpore a busca por aspectos extramusicais, tais como contextos sociais, políticos, filosófi-
cos e retóricos, pode fortalecer o poder expressivo na interpretação musical, por meio do desen-
volvimento das virtudes e da ética. Assim, além de visar um controle instrumental, estimulam-se 
sensibilidades e conhecimentos para a construção de um discurso sonoro rico e eloquente.
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GT 3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM CONTEXTOS SOCIOMUSICAIS NÃO-FORMAIS 
Sala Araucária 04 (2o andar)

SESSÃO 6
08/10

14:30 – 14:55 Educação musical na Banda Filarmônica Josefa Vianna: as representações 
sociais compartilhadas entre alunos e comunidade

José Hérikson Dantas do Amaral, José Magnaldo de Moura Araújo
14:55 – 15:20 Metodologias de ensaio para bandas de música: a importância do aqueci-

mento e dos estudos técnicos realizados nos ensaios

Lélio Eduardo Alves da Silva
15:20 – 15:45 Orquestra de violões da Paraíba: Instrumento de aprendizagem e prática coletiva

Cledinaldo Alves Pinheiro Júnior, Rodrigo Monteiro Kesselring de Araújo 
Sá, Thomas Monteiro Kesselring de Araújo Sá, Johnatan Martins de Souza, 
Ademar de Souza Lira Neto, Matheus Andrade Sobrinho, Carla Pereira dos 
Santos

15:45 – 16:10 Orquestra Amigos Violeiros de São Carlos-SP: memória e ensino da viola caipira

Renato Cardinali Pedro
16:10 – 16:35 As relações interpessoais e a motivação na aprendizagem de instrumento em 

grupo em classes de jovens e adultos em contexto de educação não-formal

Djenane Vieira

Educação musical na Banda Filarmônica Josefa Vianna: as representações sociais compartilha-
das entre alunos e comunidade

- José Hérikson Dantas do Amaral, José Magnaldo de Moura Araújo

As bandas filarmônicas têm se caracterizado como um importante espaço não formal de ensino e 
aprendizagem musical, pois representam um importante instrumento para inclusão sociocultural 
de diversos sujeitos que estão em processo de formação humana. A partir dessa perspectiva, este 
estudo parte da seguinte problemática: Como os jovens da Banda Filarmônica Josefa Vianna e os 
moradores do Município de Antônio Martins/RN analisam o papel da banda de música nas suas 
vidas e no cotidiano da cidade? Como objetivo, pretendemos analisar quais as representações 
sociais que os alunos e munícipes da cidade de Antônio Martins/RN compartilham sobre a Banda 
Filarmônica Josefa Vianna. Para atingir esse objetivo realizamos um estudo de entrevistas com 23 
alunos e ex-alunos da Banda e com nove munícipes, perguntando sobre as suas representações 
sociais sobre a Banda, tendo como referência os estudos de Serge Moscovici sobre a teoria das 
representações sociais. A partir desta pesquisa foi possível constatar que a Banda é representada 
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socialmente pelos alunos e moradores como um espaço de promoção e acesso à cultura da ci-
dade, meio pelo qual eles podem interagir com outros colegas; um espaço de realização pessoal; 
um caminho para profissionalização na área da música. Além de ser um espaço de construção de 
valores éticos, culturais e de formação global. A partir deste trabalho espera-se contribuir com 
os estudos da área de educação musical no que se diz respeito à importância dos espaços não 
formais de ensino e aprendizagem musical.

Metodologias de ensaio para bandas de música: a importância do aquecimento e dos estudos 
técnicos realizados nos ensaios

- Lélio Eduardo Alves da Silva

As bandas de música são grupos de grande tradição no estado da Bahia. Muitos destes grupos são 
centenários, sobreviveram a diversas dificuldades e até hoje são grandes representantes cultu-
rais. Embora sejam praticamente inexistentes bandas escolaresno Estado da Bahia, estas bandas 
organizadas pela sociedade são as maiores responsáveis por musicalizar. O contato do pesquisa-
dor com diversas destas instituições o incentivou a tentar elucidar os seguintes questionamentos: 
Quais atividades de preparação técnica em conjunto são realizadas em bandas de música em 
três territórios de identidade na Bahia? Quais elementos constituem os ensaios dessas bandas? 
Estas atividades possuem alguma importância para o desenvolvimento musical dos alunos par-
ticipantes? Utilizando uma metodologia baseada na realização de entrevistas com os mestres e 
observações nos ensaios das bandas, concluímos que nenhuma atividade é realizada nos grupos 
destes territórios de identidade, em contraste com o que é demonstrado por relatos acadêmicos 
a respeito de bandas de outras regiões do país, nas quais já existe a prática de realizar exercícios 
de preparação técnica denominados de “aquecimentos”. No final da pesquisa, foi elaborada uma 
proposta de Sessão de Preparação Técnica, com sugestões de exercícios para serem realizados em 
grupo, nos inícios dos ensaios.

Orquestra de violões da Paraíba: Instrumento de aprendizagem e prática coletiva

- Cledinaldo Alves Pinheiro Júnior, Rodrigo Monteiro Kesselring de Araújo Sá, Thomas Mon-
teiro Kesselring de Araújo Sá, Johnatan Martins de Souza, Ademar de Souza Lira Neto, 
Matheus Andrade Sobrinho, Carla Pereira Santos

Este trabalho apresenta um relato de experiência junto a Orquestra de violões da Paraíba. Com 
o objetivo de refletir e analisar a importância que a prática instrumental coletiva representa no 
processo de aprendizagem dos integrantes, com relação aos parâmetros musicais, técnicos, cul-
turais e sociais. Para tanto, foi necessário a realização de uma pesquisa bibliográfica na área de 
educação musical em obras direcionadas para o universo violonístico e temáticas afins que dão 
ênfase as práticas coletivas de ensino e aprendizagem, assim como a formação do instrumentista.
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Orquestra Amigos Violeiros de São Carlos-SP: Memória e Ensino da viola caipira

- Renato Cardinali Pedro

O presente texto trata do ensino e aprendizagem da viola caipira na Orquestra de Viola Amigos 
Violeiros sediada em São Carlos-SP. O artigo propõem-se a discorrer sobre como e porque os/as 
integrantes se interessam pela viola caipira e a orquestra e como ocorre os processos de ensino 
e aprendizagem musical no interior do grupo. A metodologia utilizada foi: levantamento biblio-
gráfico sobre o tema viola caipira e orquestras de viola caipira; Levantamento de informações 
sobre a orquestra são carlense; entrevistas com os integrantes do grupo e o regente, observações 
participantes dos ensaios e apresentações da Orquestra. Os resultados apresentam com ocorre a 
identificação dos integrantes com a orquestra e a música sertaneja, associados as suas memórias 
individuais e coletivas, e ainda a passagem do ensino informal para o não formal da viola caipira 
no contexto da orquestra.

As relações interpessoais e a motivação na aprendizagem de instrumento em grupo em class-
es de jovens e adultos em contexto de educação não-formal

- Djenane Vieira

O Programa Arte & Movimento oferece, gratuitamente e exclusivamente aos funcionários da 
Secretaria Municipal de Educação de Jundiaí, uma gama de atividades que proporcionam saúde, 
bem-estar e aprendizagem artística nas áreas de Fitness, Artes Plásticas, Audiovisual e Música, 
respectivamente. As aulas de Teclado e Flauta Doce são oferecidas em grupo em horários pré-es-
tabelecidos. Participam das aulas funcionários de vários segmentos da Secretaria Municipal de 
Educação, em sua maioria, mulheres: professoras, diretoras de escola, supervisoras, auxiliares de 
classe, agentes operacionais, merendeiras, secretárias, auxiliares administrativas, entre outras. A 
fundamentação teórica no qual se firma este trabalho tem aporte nas ideias de Violeta Gainza, 
que defende as Pedagogias Musicais Abertas, onde não apenas uma metodologia específica de 
Educação Musical é usada e sim, a abrangência de ideias de vários educadores musicais as quais 
o trabalho se baseia; nos estudos de KEBACH (2008) e BRAGA e TOURINHO (2013), sobre musi-
calização de adultos e ensino coletivo de instrumento, RIBAS (2008) sobre Música, Educação e 
Intergeracionalidade e em textos da área das Ciências Sociais. A observação do desenvolvimento 
da aprendizagem dos alunos aponta que a motivação em estudar música é maior no trabalho em 
grupo e a relação intergeracional que esta atividade propõe estabelece relações sociais benéficas 
na aprendizagem musical coletiva.
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GT 3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM CONTEXTOS SOCIOMUSICAIS NÃO-FORMAIS
Sala Araucária 05 (2o andar)

SESSÃO 7
08/10

14:30 – 14:55 Samba de roda e ensino-aprendizagem em três recortes temporais e espaciais

Katharina Döring
14:55 – 15:20 A batucada como experiência significativa: a Bateria Alcalina

Francisco de Assis Santana Mestrinel
15:20 – 15:45 “O tambor tá tocando que tambor bonito”: a criação de um repertório 

percussivo

Artur Guidugli Mendonça, Catherine Furtado dos Santos
15:45 – 16:10 O programa MUSICAR - música na comunidade, aulas e recitais, uma 

proposta de formação docente na extensão universitária

Maria Cristina de Carvalho Cascelli de Azevedo
16:10 – 16:35 Departamento de Música da Universidade Federal de São João del-Rei: um 

relato de experiência

Maria Amelia Viegas, Maria Clara Lima Valente do Vale

Samba de roda e ensino-aprendizagem em três recortes temporais e espaciais

- Katharina Döring

A cartilha do samba chula é um projeto de pesquisa e intervenção pedagógico-musical em an-
damento, a partir dos saberes dos mestres e mestras da tradição oral e afro-brasileira, mediante 
um processo de ensino-aprendizagem em diálogo com educadores musicais, com dois objetivos 
principais: 1. Elaboração de fundamentos para tecer as interfaces entre as práticas musicais da 
tradição oral e afro-brasileira, e caminhos e pressupostos metodológicos da educação musical, 
que priorizam o aprendizado musical integrado: significados e contextos socioculturais, compor-
tamentos lúdicos e sagrados, corporeidades e expressões em gestos, timbres, poesias, variações 
rítmicas e melódicas entre outros. 2. Elaboração de um material didático que consiste num livro 
interativo de forma ilustrativa e pedagógico-musical, contendo textos, depoimentos, ilustrações, 
fotos, canções em letras e transcrições musicais, um DVD e um CD didáticos. A pesquisa de cam-
po e reflexão teórica trata de três dimensões para a compreensão das situações de ensino-apren-
dizagem nas músicas afro-brasileiras: contextos históricos do aprendizado na tradição oral do 
samba de roda pelas histórias de vida dos mais velhos sambadores; práticas locais mais recentes 
de educação musical com a criação de grupos de samba mirim; diálogos contemporâneos me-
diante o processo da cartilha do samba chula trançando uma rede entre mestres sambadores, 
educadores musicais, ambientes e saberes.
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A batucada como experiência significativa: a Bateria Alcalina

- Francisco de Assis Santana Mestrinel

A batucada é uma prática coletiva de percussão. Geralmente associada ao universo do samba, é 
uma manifestação cultural que extrapola este âmbito e pode estar associada a diversas práticas, 
configurando-se como espaço de interações e aprendizagens. Este trabalho apresenta uma expe-
riência de batucada dentro do ambiente universitário, apontando aspectos desta manifestação 
como uma experiência significativa, com processos de ensino e aprendizagem peculiares.

“O tambor tá tocando que tambor bonito”: a criação de um repertório percussivo

- Artur Guidugli Mendonça, Catherine Furtado dos Santos

O presente artigo possui como objetivo relatar o processo de criação do repertório do Grupo 
de Música Percussiva Acadêmicos da Casa Caiada (Gmpacc) da Universidade Federal do Ceará 
(UFC) a partir da construção do II Espetáculo Percussivo denominado por Agô, Tambor (2015). 
Desta forma, o grupo baseou-se em concepções estéticas rítmicas da cultura africana e suas in-
fluências na cultura popular brasileira. Com isso, o grupo obteve a criação de um repertório com 
diversos arranjos rítmicos, tais como: Kaptsa (Ghana), Sikyi (Ghana), Agueré, Congo, Congadas e 
Samba-reggae. As temáticas deste relato possuem o aporte teórico de Swanick (2003), Guarnieri 
(2007) e Freire (1997), compartilhando reflexões sobre educação musical, práticas percussivas e 
formação humana. A metodologia possui abordagem qualitativa e contou com a coleta de dados 
através de registros em áudio, vídeo e partituras, sendo possível fazer uma análise através das 
fundamentações teóricas. Assim, o presente relato aborda aspectos que compõe uma expressão 
criativa e coletiva nos processos formativos de um repertório percussivo.

O programa MUSICAR - música na comunidade, aulas e recitais, uma proposta de formação 
docente na extensão universitária

- Maria Cristina de Carvalho Cascelli de Azevedo

O Programa de Extensão de Ação Contínua (PEAC), MUSICAR - música na comunidade, aulas e re-
citais -, oferece atividades musicais para comunidade do Distrito Federal (DF) e entorno. O PEAC 
integra ação de extensão do Decanato de Extensão da Universidade de Brasília (UnB) e, nesta 
comunicação, apresentamos o programa, sua origem, objetivos, princípios teóricos e ações. Des-
tacamos o perfil do público que o programa tem atendido e a pesquisa realizada para subsidiar 
as oficinas de música com foco nas preferências musicais dos participantes. Neste texto, apresen-
tamos a comunidade de Brazlândia, IV Região Administrativa do DF, como referência de público 
alvo do PEAC. O projeto se desenvolveu na região por 4 anos consecutivos em que estivemos 
atuando no Núcleo de Extensão da UnB e em escola de Ensino Fundamental I da vizinhança. A 
experiência de extensão na comunidade atendida tem comprovado a importância das atividades 
de extensão na formação docente. O planejamento de aulas, a preparação de material didático e 
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a prática de conjunto tem caracterizado uma ação pedagógico-musical diferenciada e inovadora. 
Além disso, o programa tem apontado caminhos e modelos didáticos para a qualificação docente 
dos graduandos do curso de música.

Departamento de Música da Universidade Federal de São João del-Rei: um relato de experiência

- Maria Amelia Viegas, Maria Clara Lima Valente do Vale

Este trabalho consiste num relato de experiência sobre as aulas de música do Programa de exten-
são “Educar para preservar”, desenvolvido no Departamento de Música da Universidade Federal 
de São João del-Rei-UFSJ no ano de 2013. Iniciado em 2010, a partir de uma demanda das enti-
dades histórico-musicais das cidades de São João del-Rei (Orquestra Ribeiro Bastos e Orquestra 
Lira Sanjoanense), Prados (Orquestra Lira Ceciliana) e Tiradentes (Sociedade Orquestra e Banda 
Ramalho), o Programa vem cumprindo a função principal de atuar na preservação dessas institui-
ções mediante ações educativas de iniciação musical, reciclagem e formação de instrumentistas. 
Todas as ações deste trabalho são inspiradas na ideia da função social da música e do ensino mu-
sical. Nesse sentido, o referencial teórico que embasou nossas discussões constitui-se de autores 
voltados para esta temática, como Alan Merriam e Joël Candau.

GT 3.3 EDUCAÇÃO MUSICAL E INCLUSÃO SOCIAL
Sala Araucária 06 (2o andar)

SESSÃO 4
08/10

14:30 – 14:55 Contribuições do PRONATEC no processo de ensino-aprendizagem do violi-
no a estudantes da rede pública da educação básica

José Carlos dos Santos
14:55 – 15:20 Música na sala de aula inclusiva: estudos, observações e propostas para o 

ensino fundamental da rede municipal de Indaiatuba - SP
 
Karen Ildete Stahl Soler, Adriana N. Araújo Mendes

15:20 – 15:45 A garantia dos direitos de educandos com altas habilidades ou superdo-
tação na Educação Básica: considerações sobre os desafios no contexto de 
aulas de Música

Marcia Gabriela Correia Ogando

Contribuições do PRONATEC no processo de ensino-aprendizagem do violino a estudantes da 
rede pública da educação básica

- José Carlos dos Santos
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Este trabalho apresenta as contribuições do PRONATEC no processo de ensino-aprendizagem do 
violino no curso de Formação Inicial e Continuada “Músico de Orquestra” ofertado pela Escola 
de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN), no ano de 2014. O Curso, 
que teve como público estudantes do ensino médio da rede pública, favoreceu o acesso à música 
de concerto e a formação de grupos musicais. Contribuiu para a formação de público e estimulou 
a motivação, resultando em mudanças de atitudes e de perspectivas quanto à profissionalização 
em música.

Música na sala de aula inclusiva: estudos, observações e propostas para o ensino fundamental 
da rede municipal de Indaiatuba - SP

- Karen Ildete Stahl Soler, Adriana N. Araújo Mendes

A proposta, no presente projeto, é abordar o ensino da Música em ambientes escolares com 
crianças incluídas e com diagnóstico de deficiência intelectual. Como professora de educação 
musical em escolas regulares e especial na cidade de Indaiatuba-SP, percebia falta de recursos 
e métodos que norteiem o professor para a concretização de seus objetivos. Então senti a ne-
cessidade de entender como se dá a inclusão dentro da rede municipal de ensino da cidade que 
moro – Indaiatuba – SP. Como se dá a inclusão nas escolas municipais? As crianças estão em 
classes regulares ou freqüentam apenas classes de apoio? Elas estão integradas e socializadas 
nesse ambiente escolar? Qual a proposta pedagógica musical nas escolas municipais de ensino 
fundamental, ela é inclusiva? A rede possui educadores musicais em seu quadro de funcionários? 
Como se comportam as crianças especiais nas atividades musicais? Com o intuito de responder a 
essas questões, será feito um levantamento na Secretaria de Educação de Indaiatuba de como se 
dá o processo de Inclusão dessas crianças. Será necessário entrevistar os professores que traba-
lham o conteúdo ou a disciplina musical para uma análise e entendimento de como é trabalhado, 
posteriormente a pesquisadora pretende fazer várias observações não participantes de uma de-
terminada turma e por fim a sugestão de algumas aulas que serão organizadas e aplicadas pela 
pesquisadora com esses alunos. Espera-se com este trabalho entender a maneira de como a rede 
trabalha com a inclusão no ambiente escolar e contribuir para o trabalho musical com crianças 
especiais em ambientes inclusivos.

A garantia dos direitos de educandos com altas habilidades ou superdotação na Educação 
Básica: considerações sobre os desafios no contexto de aulas de Música

- Marcia Gabriela Correia Ogando

O presente trabalho trata da especificidade do atendimento educacional de alunos com capa-
cidade acima da média - referidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional como 
educandos com altas habilidades ou superdotação - e apresenta considerações sobre os desafios 
à identificação e formação escolar desses alunos em aulas da disciplina Música ou Educação Mu-
sical, na Educação Básica, e sobre a restrita produção de conhecimento a respeito do assunto no 
campo da pesquisa em Música, no Brasil. Neste sentido, são focalizadas questões referentes às 
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políticas públicas brasileiras nesta área da educação, à diversidade de referenciais teóricos produ-
zidos fora do Brasil em relação ao assunto e aos desafios à consolidação dessa área da educação 
no Brasil, diante da limitada projeção da temática nas pesquisas do campo da Educação - ainda 
menor, no da Educação Musical, no país - e dos equívocos existentes sobre conceitos como altas 
habilidades, superdotação, dotação, talento, dentre outros que dizem respeito aos alunos com 
capacidade acima da média.

GT 4.1 EXPERIÊNCIAS E AÇÕES EDUCATIVO-MUSICAIS EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES 

Sala Jatobá – Hall do Hotel (Térreo)
SESSÃO 3

08/10
14:30 – 14:55 O Estágio Curricular Obrigatório na Formação de Professores: vivências e 

experiências na Licenciatura em Música-UERN

Andersonn Araújo
14:55 – 15:20 As práticas pedagógico-musicais de licenciandos no estágio supervisionado 

em música: um relato de experiência em escolas de educação básica

Arthur de Souza Figueirôa, Dielton Paulo Maranhão Monteiro
15:20 – 15:45 Pedagogias em Educação Musical: possibilidades, limitações e perspectivas 

para a formação docente

Simone Marques Braga
15:45 – 16:10 Prática docente em música: musicando a escola pública

Joyce Maria dos Reis Santana, Luiz Carlos Cerqueira da Silva
16:10 – 16:35 Voices from the space-in-between: international exchange experiences of 

music teacher students

Maria Westvall, Flávia Motoyama Narita, Samuel Karlsson, Antenor 
Ferreira Correa

O Estágio Curricular Obrigatório na Formação de Professores: vivências e experiências na 
Licenciatura em Música-UERN

- Andersonn Araújo

Este artigo analisa o estágio curricular obrigatório no curso de Licenciatura em Música, na finali-
dade de aprofundar questões referentes às vivências dos estagiários no campo de estágio. Para 
tal objetivou-se estudar as experiências de estágio em música, problematizando as experiências 
do aluno como promotoras de situações de superação da dicotomia Teoria X Prática. Como meto-
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dologia foi utilizada a análise e a triangulação de teorias e de dados, provenientes principalmente 
das Leis e Normatizações sobre o tema, do Projeto Político de Curso, dos Relatórios de Estágio 
produzidos pelos estudantes e da teoria na área de educação musical. Como principal resultado 
foi possível perceber que o estágio influencia não somente na consolidação de conhecimentos 
pedagógico-musicais, mas na superação de expectativas emocionais e na dilatação da visão de 
mundo presente nos ambientes de estágio.

As práticas pedagógico-musicais de licenciandos no estágio supervisionado em música: um 
relato de experiência em escolas de educação básica

- Arthur de Souza Figueirôa, Dielton Paulo Maranhão Monteiro

Este é um relato de experiência a partir do Estágio Supervisionado em Música 2, do curso de li-
cenciatura em música, realizado no Centro de Ensino Fundamental – GAN 603/604 Norte e Escola 
Parque 210/211 Norte. Em nossa atuação utilizamos a composição como ferramenta na cons-
trução das atividades práticas. Como aporte teórico nos embasamos em BEINECKE (2011) sobre 
atividades de composição; Abreu (2011) sobre a partilha de experiências a partir de suas vivên-
cias; Hentschke e Del-Ben (2003) sobre o planejamento. A reflexão da atuação nesse estágio foi 
fundamental para o enriquecimento de nossa formação, pois proporcionou amadurecimento das 
práticas pedagógicas decorrentes da constante construção da docência.

Pedagogias em Educação Musical: possibilidades, limitações e perspectivas para a formação 
docente

- Simone Marques Braga

Ao longo do século XX, novas concepções educacionais foram desenvolvidas ao reconsiderar as 
funções da música e o seu ensino, assim como, as particularidades de contextos educacionais, o 
repertório, as práticas musicais, os processos de ensino e aprendizagem, os indivíduos envolvi-
dos, entre outros. Tais fatores inferem nas pedagogias musicais e, consequentemente, na forma-
ção e nas práticas de professores de música. Neste sentido, o presente texto apresenta algumas 
reflexões, que oportunizaram uma experiência desenvolvida em curso de Licenciatura em Música 
brasileiro, ao apontar para as possíveis contribuições das pedagogias musicais apresentadas para 
a formação e para a prática docente musical. Os estudantes participantes da experiência, atra-
vés de atividades de ensino (Educação Musical II) e atividades de extensão (PIBID), ampliaram o 
conhecimento sobre pedagogias voltadas para o ensino de música e a capacidade de articulação 
deste conhecimento com diferentes contextos e épocas educacionais.

Prática docente em música: musicando a escola pública

- Joyce Maria dos Reis Santana, Luiz Carlos Cerqueira da Silva

O presente trabalho tem por fito relatar a atuação docente de graduandos do curso de Licenciatu-
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ra em Música da Universidade Estadual de Feira de Santana — UEFS — na rede pública de ensino. 
A partir da experiência como bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
— PIBID — no Subprojeto Musicando a Escola pretende-se descrever as vivências dos referidos 
educadores musicais ocorridas no Colégio Estadual Teotônio Vilela (CETV), em Feira de Santana 
— BA. As atividades de intervenção vinculadas ao PIBID tiveram como objetivo proporcionar aos 
estudantes de Licenciatura a oportunidade de atuação docente na Educação Básica através do 
desenvolvimento de atividades pedagógicas e da troca de conhecimentos nas relações dentro 
desse contexto. Além disso, as ações pedagógicas objetivaram, também, cooperar na qualidade 
do ensino na rede pública. Por tratar-se de atuações prático-pedagógicas que tiveram por fito o 
benefício mútuo tanto dos graduandos em música quanto da melhoria da qualidade do ensino 
na rede pública, o processo de ensino-aprendizagem se deu mediado por interações em debates, 
pesquisas, discussões, observações, planejamentos, partilha de inferências sobre as peculiarida-
des da arte musical e seus benefícios, bem como o conhecimento e a valorização das singularida-
des do referido contexto educacional. A prática do ensino de música, segundo Del-Ben, perpassa 
a mediação das “relações das pessoas com a música, visando facilitar e promover aprendizagens 
musicais” (2011, p. 25). Assim, considerou-se nas intervenções a pluralidade cultural e o “cho-
que” existente entre sujeitos do contexto do CETV.

Voices from the space-in-between: international exchange experiences of music teacher students

- Maria Westvall, Flávia Motoyama Narita, Samuel Karlsson, Antenor Ferreira Correa

This paper discusses how intercultural experiences might shape student teachers’ ideas about 
music teaching. Based on a long-term international exchange program between a Swedish uni-
versity and two Brazilian universities, our research adopts a qualitative methodology to investi-
gate how students in that program experience, negotiate, and re-signify cultural, educational and 
musical differences. This paper is based on a focus group interview with six Brazilian students 
after their first six months in Sweden. Some of the themes that emerged from our initial analysis 
of the interview include perceptions of relationships between students and teachers, teachers’ 
attitudes (trans)forming students’ views of music education, and students’ willingness to “bring 
back home” some of the experiences they have been living in the exchange program. Moreover, 
their previous experience in the Brazilian scenario and their current experience of music teacher 
education in Sweden are contributing to re-shape their identities as musicians and music tea-
chers in relation to their translocational positionality (ANTHIAS, 2002; 2008). This allows more 
fluidity in their roles as future musicians and music teachers, and might therefore prepare them 
for a more culturally diverse approach to life, as well as in music education, raising awareness of 
“the others”, of themselves, and of the relationship among each other.



146

GT 4.2 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
Sala Pau Brasil (4o andar)

SESSÃO 4
08/10

14:30 – 14:55 A implementação do ensino de música na rede municipal de Seropédica/
RJ: inovações e desafios. Estudos iniciais

Márlon Souza Vieira
14:55 – 15:20 I Encontro de Professores da Serra Gaúcha – um relato de experiência em 

música na educação básica

Cristiano Fagundes Cemin, Marcelo Leites Nunes
15:20 – 15:45 Diversidade Cultural e Ensino de Música na Educação Básica ampliando 

conhecimento e saberes na formação continuada de professores

Leonardo Moraes Batista
15:45 – 16:10 Mentoria a distância em educação musical: espaço virtual de apoio para 

professores de música iniciantes dos anos finais do ensino fundamental

Daniela Dotto Machado, Moniele Rocha Souza, Mariana Araújo Parras Luque
16:10 – 16:35 Autoria das aulas de música do “espaço da aula” no portal do Professor-MEC

María Débora Ortiz Rodriguez

A implementação do ensino de música na rede municipal de Seropédica/RJ: inovações e desa-
fios. Estudos iniciais

- Márlon Souza Vieira

Este trabalho é um estudo inicial da minha de pesquisa de mestrado intitulada: “A implementa-
ção do ensino de música na rede municipal de Seropédica: inovações e desafios”, sendo o estudo 
de caso a metodologia utilizada. O projeto tem como objetivo investigar o processo de imple-
mentação do ensino de música nas escolas municipais de Seropédica/RJ, desvelando principais 
desafios e inovações. Nesta comunicação apresento o caminho percorrido desde a fundação da 
cidade em 1995, até à lei que incluiu a “matéria música” no currículo do ensino fundamental das 
escolas municipais, e inserção do professor especialista em educação musical na rede de ensino 
do município de Seropédica.

I Encontro de Professores da Serra Gaúcha – Um Relato de Experiência em Música na Edu-
cação Básica

- Carina Zilio, Cristiano Fagundes Cemin, Marcelo Leites Nunes
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O presente artigo consiste em um relato de experiência na organização do I Encontro de Professo-
res de Música na Educação Básica da Serra Gaúcha, que ocorreu entre os dias 21 e 22 de novem-
bro de 2014. O encontro foi idealizado e promovido pelo subprojeto Música do Pibid, Programa 
Institucional de Bolsas para a Iniciação à Docência, e pelo curso de Licenciatura em Música de 
uma universidade da mesma região. Nesse encontro tivemos por objetivo divulgar e valorizar as 
práticas musico-pedagógicas realizadas nas escolas da região, e seus profissionais responsáveis, 
assim como fazer um amplo debate para ampliar e qualificar essas práticas na região. Dentro dos 
resultados alcançados nesse encontro, ressaltamos uma considerável demanda por professores 
de música na educação infantil e anos iniciais; assim como um reconhecimento pelas instituições 
escolares ao tempo dedicado à preparação das aulas na carga horária semanal. Será apresentado 
no texto um detalhamento dos relatos das ações idealizadas no encontro.

Diversidade Cultural e Ensino de Música na Educação Básica Ampliando conhecimento e sa-
beres na formação continuada de professores

- Leonardo Moraes Batista

Este artigo, em formato de relato de experiência, trata da formação continuada de docentes de 
música e de pedagogia que assumem o processo de Educação Musical no dia a dia da sala de aula 
com foco na diversidade cultural, como elemento intrínseco para o desenvolvimento musical de 
alunos da Educação Básica das escolas do Sesc. Apontaremos aqui aspectos e propostas norte-
adoras desta formação, com o intuito de contribuir, de certa maneira, para discussão acerca da 
temática em outras instâncias de formação docente. Para tanto objetivamos sinalizar no decor-
rer do artigo que o exercício da música na escola deve ser realizado de forma ampla refletindo, 
analisando, experimentando, apreciando, improvisando, compondo, levando sempre em conta 
o conhecimento e a vivência musical prévia dos educandos, considerando, portanto, os usos e 
consumos musicais como meio de expressão da diversidade cultural.

Mentoria a distância em educação musical: espaço virtual de apoio para professores de músi-
ca iniciantes dos anos finais do ensino fundamental

- Daniela Dotto Machado, Moniele Rocha Souza, Mariana Araújo Parras Luque

Neste ano de 2015, é desenvolvida na Universidade Federal de São Carlos, a atividade de exten-
são universitária denominada “Mentoria a Distância em Educação Musical: Suporte Especializa-
do para Professores de Música Iniciantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental”, que objetiva 
possibilitar aos docentes participantes apoio especializado de profissionais experientes da área 
de Educação Musical para o desenvolvimento de suas práticas pedagógicas escolares. A proposta 
é efetuada na plataforma do Portal dos Professores da Universidade Federal de São Carlos. Nela, 
participam oito professores de música iniciantes dos anos finais do ensino fundamental selecio-
nados posteriormente ao período de inscrição online, que ocorreu durante o mês de fevereiro 
de 2015. O curso é gratuito e, no total, abrangerá de cento e oitenta horas de atividades online 
a serem efetuadas entre os meses de abril a dezembro desse mesmo ano. Este relato de experi-
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ência em andamento apresenta alguns dos fundamentos e as características mais relevantes da 
atividade de extensão.

Autoria das aulas de música do “espaço da aula” no portal do Professor-MEC

- María Débora Ortiz Rodriguez

No ensino e aprendizagem da música mediada pelas Novas Tecnologias da Informação e da Co-
municação (NTICs) tem surgido novas inquietações e experiências. Com relação à Educação bási-
ca se destacam como inovações os Recursos Educacionais Abertos (REA) e dentro desses o Portal 
do Professor do Ministério de Educação (MEC), esse disponibiliza dentre outros, aulas de música. 
Neste cenário a pesquisa objetivou descrever e analisar as aulas de música disponibilizadas no 
“Espaço da Aula” do Portal do Professor, identificando: autoria e coautoria; como são planejadas: 
quais conteúdos, objetivos, atividades, recursos e avaliação são utilizados; e as concepções que 
orientam as propostas. A metodologia de pesquisa adotou uma abordagem quali-quantitativa 
de Análise Documental. A pesquisa demonstrou que o Portal é pouco usado pelos professores 
para a produção de aulas de música. Nas aulas de música analisadas, o uso das NTICs apresen-
tou-se como uma ferramenta de apoio para atividades e pouca exploração como recurso músico 
pedagógico. A análise dos autores das aulas de música disponibilizadas no Portal demonstrou 
preocupação com atividades e conteúdos que incluíram produção musical e contextualização so-
cial das práticas musicais. As aulas analisadas revelaram as concepções dos autores e coautores 
sobre a Educação Musical Escolar e a importância de se reconhecer o professor como produtor 
e disseminador de conhecimento pedagógico musical. Este trabalho de comunicação apresenta 
um recorte da pesquisa focada na autoria das aulas de música do “Espaço da Aula” no Portal do 
Professor-MEC.
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GT 4.2 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
Sala Ipê Roxo (Térreo)

SESSÃO 5
08/10

14:30 – 14:55 A inserção profissional dos egressos dos cursos de Licenciatura em Música: 
um estudo com IES do estado do Paraná

Solange Maranho Gomes
14:55 – 15:20 O trabalho e o bem estar do professor de música: os desafios nas escolas 

de educação básica de Campo Grande-MS

Jaqueline Borges Melo
15:20 – 15:45 Levantamento de teses, dissertações e artigos sobre a prática profissional 

do regente de coros como educador musical

Cinara Baccili Ribeiro
15:45 – 16:10 A formação inicial do professor de música: a profissionalidade em questão

Nair Pires
16:10 – 16:35 O Pronatec como locus da produção do conhecimento musical na Escola de 

Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Zilmar Rodrigues Souza, Raniel Kennedy Alves da Silva, Raquel Carmona 
Torres Félix

A inserção profissional dos egressos dos cursos de Licenciatura em Música: um estudo com IES 
do estado do Paraná

- Solange Maranho Gomes

Este trabalho apresenta uma pesquisa de doutorado em andamento, cujo objetivo geral é inves-
tigar a inserção profissional dos egressos dos cursos de licenciatura em música das instituições de 
ensino superior públicas do estado do Paraná, formados de 2009 a 2014. Os objetivos específicos 
deste estudo são: examinar a situação profissional dos egressos; analisar a relação entre a situa-
ção profissional dos licenciados e a formação acadêmica e identificar suas condições de trabalho. 
O conceito de inserção profissional está sendo construído com base nas abordagens de auto-
res como Alves (2003), Dubar (2001), Franzoi (2006), Galland (2000), Rocha-de-Oliveira (2012) 
e Trottier (1998). O método escolhido para esta investigação foi o survey, também denominado 
de levantamento de campo. A investigação será realizada por meio de questionários auto-admi-
nistrados via internet, destinados a todos os egressos dos cursos de licenciatura em música das 
instituições de ensino superior do Paraná, formados entre 2009 e 2014. Ao fornecer dados acerca 
da inserção profissional de licenciados em música, como suas escolhas profissionais e os espaços 
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profissionais que ocupam, esta pesquisa permitirá conhecer fatores envolvidos no processo de 
inserção profissional de licenciados em música, o que, além de possibilitar o mapeamento das 
atividades profissionais desses egressos, poderá contribuir para aprofundar a reflexão acerca da 
formação do professor de música.

O trabalho e o bem estar do professor de música: os desafios nas escolas de educação básica 
de Campo Grande-MS

- Jaqueline Borges Melo

Este é um projeto de pesquisa em andamento, que tem por objetivo analisar o trabalho e o bem 
estar docente de egressos do curso de licenciatura em música da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, bem como traçar o perfil profissional desses egressos, identificando as condições 
de trabalho, os fatores de satisfação/insatisfação e os desafios dos professores de música nas 
escolas de educação básica de Campo Grande-MS; caracterizando, a partir da percepção desses 
professores, a contribuição do curso de licenciatura em música da UFMS, para o trabalho e o 
bem-estar docente. Para tanto, será desenvolvida uma pesquisa de abordagem qualitativa, com 
os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica e documental (para contextu-
alizar a temática e o curso em questão), aplicação de questionários (para traçar o perfil dos alu-
nos egressos do curso) e entrevistas semiestruturadas com os ex-alunos que atuam, hoje, como 
docentes nas escolas de educação básica de Campo Grande-MS. Também será utilizada a escala 
de Satisfação no Trabalho, para investigar o nível de satisfação e as dinâmicas que constituem o 
bem-estar no trabalho desses professores. Os dados coletados serão analisados à luz de docu-
mentos (LDB, PCN, PDE e PPP) e do referencial teórico composto por autores da educação e edu-
cação musical que tratam da formação de professores e os que discutem o bem-estar docente.

Levantamento de teses, dissertações e artigos sobre a prática profissional do regente de coros 
como educador musical

- Cinara Baccili Ribeiro

Este artigo tem por objetivo apresentar um levantamento sobre os temas já discutidos até o 
momento no Brasil sobre o regente coral, sua formação e suas práticas educativas. Inicialmente 
é apresentado o processo metodológico do levantamento de teses, dissertações e artigos nos 
bancos de dados da CAPES, Banco Digital de Teses e Dissertações e no portal Google Acadêmi-
co. A partir do levantamento são analisadas as temáticas relacionadas às práticas educativas do 
regente educador e suas reais necessidades de conhecimento para a sua atuação profissional. A 
partir da análise das pesquisas ficou evidente a importância da reflexão sobre as reais necessida-
des de conhecimento do regente educador que poderá contribuir para o compartilhamento de 
informações com relação à prática do regente coral e suas necessidades e dificuldades de atuação 
profissional.
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A formação inicial do professor de música: a profissionalidade em questão

- Nair Pires

A profissionalidade docente como foco de pesquisa tem sido muito difundida no campo da for-
mação de professores. Contudo, a área de Música ainda se ressente de pesquisas que busquem 
iluminar as propostas de formação de professor de música. Diante disso, propus uma pesquisa 
que teve como objetivo compreender a profissionalidade emergente dos licenciandos partici-
pantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) Música em cursos de 
licenciatura no estado de Minas Gerais, procurando entender sua relação com as propostas de 
formação docente e com os conhecimentos a elas subjacentes A comunicação aqui apresentada 
é um recorte desta pesquisa e busca analisar a distribuição dos conhecimentos curriculares das 
propostas de formação do professor de música, relacionando-a com os perfis delineados e com 
os espaços previstos para atuação profissional. A metodologia adotada foi a análise documental 
e a construção de um modelo de análise das áreas de conhecimento curricular. A análise dos 
resultados revela uma contradição no campo da formação de professor de música. Ao adotar a 
multiplicidade de espaços de atuação profissional, as licenciaturas delineiam um perfil multidi-
mensional para o profissional em formação inicial. Nesse sentido, as propostas curriculares deno-
tam certa resistência em assumir o perfil “professor de música” para os egressos dos cursos. Por 
outro lado, na distribuição dos conhecimentos curriculares, as propostas de formação enfatizam 
os conhecimentos da performance, comprometendo a construção da profissionalidade necessá-
ria ao professor para atuar nos diferentes espaços profissionais previstos pelos cursos.

O Pronatec como lócus da produção do conhecimento musical na Escola de Música da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte

- Zilmar Rodrigues Souza, Raniel Kennedy Alves da Silva,Raquel Carmona Torres Félix

Este trabalho apresenta um relato de experiência que tem como base as aulas de contrabaixo 
acústico do curso de formação inicial e continuada ‘músico de orquestra’, do Pronatec da Escola 
de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (EMUFRN), cuja proposta tinha como 
foco a possível inclusão de alunos da rede pública da educação básica no campo da educação pro-
fissional. Busca socializar as ações que contribuíram para o acesso e produção do conhecimento, 
destacando a formação inicial e continuada como elemento que integra a importância da ciência, 
da cultura e do trabalho no processo de qualificação profissional.
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Dia 09 de outubro (sexta-feira)

GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL 
Sala Flamboyant 01 (Térreo)

SESSÃO 12
09/10

14:30 – 14:55 Os por quês de aulas de música para bebês e seus efeitos: a fala das mães

Rosana Barbosa Santos, Gladys Rosana Barbosa dos Santos
14:55 – 15:20 Construção biográfica e projetos de si dos jovens da OMPC: um estudo a 

partir da pesquisa autobiográfica

Andrea Matias Queiroz
15:20 – 15:45 Educação Musical com idosas: processos colaborativos de composição musical

Tatiane Andressa da Cunha Fugimoto, Viviane Beineke
15:45 – 16:10 Educação Musical na 3a idade – Música e demais processos artísticos para 

as saúdes Social, Motora, Emocional e Cognitiva

Marcelo Caires Luz
16:10 – 16:35 Ter tempo para aprender música: experiências de aprendizagens vividas e 

compartilhadas por aposentados

Lilia Neves Gonçalves, Hosana Rodrigues Ferreira da Mata

Os Por Quês de Aulas de Música Para Bebês e seus Efeitos: A Fala das Mães

- Rosana Barbosa Santos, Gladys Rosana Barbosa dos Santos

O presente artigo trata da música na vida de um grupo de crianças de 2 e 3 anos, que partici-
param do Curso Música para Bebês, oferecido pelo Departamento de Música da Universidade 
Estadual de Maringá. Os objetivos da pesquisa foram: compreender os por quês das mães procu-
rarem as aulas de música para seus filhos e verificar quais os efeitos que as aulas provocaram nas 
crianças. Dentre os autores que fundamentaram a pesquisa estão: Beyer (2006); Feres (1998); 
Goes e Malagutti (2009) e Souza (2002). A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas 
semi-estruturadas com três mães e um avô. Os resultados mostraram que os pais têm justificati-
vas claras e objetivas para buscar as aulas de música, e estão atentos aos resultados das mesmas. 
Os entrevistados destacaram os ganhos musicais, como a familiaridade com instrumentos de 
percussão e o manuseio deles, além de entrarem em contato com um repertório lúdico, danças, 
expressões faciais e corporais, abrindo um leque de possibilidades musicais para o futuro dessas 
crianças. Além disso, destacaram também, um melhor desenvolvimento na aquisição da lingua-
gem, melhora na concentração e socialização.
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Construção biográfica e projetos de si dos jovens da OMPC: um estudo a partir da pesquisa 
autobiográfica

- Andrea Matias Queiroz

Este trabalho apresenta as primeiras análises de um estudo em andamento que tem como ob-
jetivos compreender como jovens se mantêm estudando música ao longo de suas vidas. Para 
compreender os caminhos musicais percorridos pelos jovens estudantes Orquestra de cordas 
do Projeto Musica para Crianças - OMPC parto de uma perspectiva (auto)biográfica abordando 
as experiências formativas desses jovens fundamentadas por Christine Josso (2004) e Delory-
-Momberger (2012). Para isso, utilizei como técnica a entrevista narrativa (Schutze, 2010) com 
quatro informantes. Os primeiros resultados sinalizam para que a opção do jovem de continuar 
estudando música é um processo multifacetado resultante das suas interações com os ambientes 
nos quais estão inseridos e suas experiências e relações com a música e com as pessoas presentes 
nos contextos que estão inseridos.

Educação Musical com Idosas: processos colaborativos de composição musical

- Tatiane Andressa da Cunha Fugimoto, Viviane Beineke

A presente pesquisa teve como objetivo investigar os significados construídos por um grupo de 
idosas ao longo de uma experiência de composição musical colaborativa. O trabalho teve como 
eixo teórico a aprendizagem criativa, enfatizando os processos colaborativos de aprendizagem e, 
a composição musical na educação musical. A pesquisa foi realizada com senhoras integrantes do 
grupo de canto do Centro de Convivência de Idosos Irmã Clara Kô, da cidade de Maringá-PR. Em 
uma abordagem qualitativa, a metodologia combina as seguintes técnicas de coleta de dados: 
observação participante e narrativas; sendo as narrativas produzidas oralmente e registradas em 
diários elaborados pelas senhoras. A composição musical observada foi norteada pela proposta 
do re-arranjo, de Penna e Marinho (2010), que remete a processos de criação, de reapropriação 
ativa e de ressignificações de uma música já conhecida pelas participantes. A música escolhida 
pelo grupo foi Felicidade, de Lupicínio Rodrigues (1914-1974). Nesta comunicação, trazemos um 
recorte da pesquisa de mestrado “Composição Musical com Idosos: re-arranjando a Felicidade” 
ressaltando os processos colaborativos na aprendizagem criativa. Acredita-se que a pesquisa vem 
contribuir na elaboração, realização e reflexão sobre metodologias para o ensino de música e 
processos de aprendizagem criativa na educação musical de idosos.

Educação Musical na 3a idade - Música e demais processos artísticos para as saúdes Social, 
Motora, Emocional e Cognitiva

- Marcelo Caires Luz

Esta pesquisa considera reflexões preliminares sobre adultos maduros e idosos e os rumos atuais 
relacionados à expectativa de vida do homem contemporâneo e o processo de envelhecimento; 
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foca ainda na desconstrução da imagem estereotipada que assola o estigma da velhice no Brasil; 
aponta também uma perspectiva prática de Educação Musical que engloba aspectos socioedu-
cativos e culturais com o público idoso; tem por objetivo contribuir para uma ressignificação do 
olhar e das técnicas utilizadas em atividades de prática e aprendizagem da música com a 3ª ida-
de, desenvolvido com o departamento de Trabalho Social de Idosos do Sesc - Serviço Social do 
Comércio, Regional AC.

Ter tempo para aprender música: experiências de aprendizagens vividas e compartilhadas por 
aposentados

- Lilia Neves Gonçalves, Hosana Rodrigues Ferreira da Mata

A comunicação de pesquisa apresenta resultados de uma pesquisa de mestrado intitulada “Ter 
tempo para aprender música: experiências vividas e compartilhadas por aposentados que teve 
como objetivo compreender a aprendizagem musical no momento da aposentadoria, bem como 
entender de que maneira as experiências musicais são vividas e compartilhadas com/por essas 
pessoas aposentadas em espaços de ensino/aprendizagem, como nos casos da prática coral, ou a 
aprendizagem de um instrumento, indivual ou coletivamente. A educação musical como prática 
social  (SOUZA, 2004), o pensamento da aposentadoria associada ao lazer (DUMAZEDIER, 1994; 
1999), e o lazer relacionado com as potencialidades da educação na aposentadoria (MARCELLI-
NO, 1987, 2000, 2002) foram o suporte teórico para reflexão do material levantado. O método 
adotado foi o estudo de caso, sendo que o procedimento de coleta de dados foi a entrevista com 
pessoas aposentadas. Concluiu-se que a aprendizagem musical pode significar muito além da 
aprendizagem símbolos e conceitos musicais. Pode caracterizar-se pela busca do encontro com 
o outro, pela descoberta que acontecerá através do ambiente propiciado pelo ensino/aprendiza-
gem musical.
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GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL – SESSÃO 13
GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – SESSÃO 10

Sala Flamboyant 02 (Térreo)
09/10

14:30 – 14:55 Incidências das metodologias de ensino musical nos anais da ABEM 2001-2011

Dayra Émile Guedes Martínez, Daniela Dotto Machado
14:55 – 15:20 Preferência musical e fatores de influência: uma breve revisão de literatura

Mikely Pereira Brito, Maria Jose Chevitarese
15:20 – 15:45 Produção científica do curso de Mestrado em Música da UFRN – área de 

concentração educação musical: análise inicial

Gleison Costa dos Santos, Carolina Chaves Gomes
15:45 – 16:10 Educação musical das pessoas com deficiência visual: uma breve revisão 

de literatura

Edibergon Varela Bezerra
16:10 – 16:35 Música na escola de educação básica: conceitos e dimensões

Carla Pereira dos Santos

Incidências das metodologias de ensino musical nos anais da ABEM 2001-2011

- Dayra Émile Guedes Martínez, Daniela Dotto Machado

Este artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa desenvolvida no âmbito de um traba-
lho de conclusão de curso (TCC) de graduação em Licenciatura em Música, na Universidade Fede-
ral de São Carlos (UFSCar) no ano de 2013. O trabalho teve como objetivo mapear e caracterizar 
o que foi publicado nos anais nacionais da ABEM sobre os métodos de ensino de música entre os 
anos de 2001 e 2011. Para atingir o objetivo determinado, realizou-se uma pesquisa bibliográfica. 
Foi possível verificar um número discreto de publicações a respeito do tema, considerando a to-
talidade de publicações da ABEM, e, apesar de uma oscilação, houve uma queda na quantidade 
de publicações a respeito dos métodos de educação musical ao longo desta década.

Preferência musical e fatores de influência: uma breve revisão de literatura

- Mikely Pereira Brito, Maria Jose Chevitarese

O presente trabalho refere-se ao recorte da revisão preliminar de literatura de um projeto de pes-
quisa de mestrado cujo objetivo é compreender quais são os fatores que influenciam na constru-
ção das preferências musicais de alunos de ensino médio da cidade de Vitória – ES. O interesse no 
tema em questão surgiu a partir da constatação de que é fundamental para o docente conhecer 
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o perfil do jovem atual, incluindo suas práticas musicais, seus objetivos quanto à escuta musical 
e suas preferências musicais. Tais saberes poderão colaborar com a elaboração de estratégias de 
ensino de música, através da utilização de um repertório que desperte o interesse dos alunos, e, 
além disso, leve-os à ampliação do seu background musical. A pesquisa será desenvolvida com 
base em pesquisas bibliográficas nas áreas de preferência musical, escuta musical, educação mu-
sical e afins, com o intuito de construir um referencial teórico consistente que permita analisar os 
dados coletados de maneira confiável. Como instrumento de coleta de dados será utilizado um 
questionário elaborado expressamente para essa investigação.

Produção científica do curso de Mestrado em Música da UFRN – área de concentração edu-
cação musical: análise inicial

- Gleison Costa dos Santos, Carolina Chaves Gomes

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma análise inicial da produção científica do curso de 
Mestrado em Música do Programa de Pós-Graduação em Música da UFRN sob tais perspectivas: 
área de concentração educação musical, período de 2013 a 2014, a produção científica discente 
levando em consideração publicações de artigos em periódicos, publicações de trabalhos com-
pletos em anais de congressos bem como a quantidade de alunos envolvidos em tal produção. 
Está baseado em pesquisa bibliográfica com textos sobre pesquisa em música, pesquisa na uni-
versidade, produção científica em educação musical e pesquisa em educação musical bem como 
pesquisa documental feitas a partir das publicações dos discentes do Programa de Pós-Graduação 
em Música da UFRN. Consideramos a importância da produção científica no âmbito da pós-gra-
duação, mas sobretudo a produção científica e o fomento à pesquisa nos cursos de graduação, 
bem como uma aproximação real da graduação com o universo da pós-graduação, pensando no 
avanço da música como área e campo de estudos.

Educação musical das pessoas com deficiência visual: uma breve revisão de literatura

- Edibergon Varela Bezerra

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma revisão de literatura acerca da temática 
educação musical das pessoas com deficiência visual. Como metodologia foi utilizada a pesquisa 
bibliográfica. Com isso, foi possível comprovar uma lacuna com relação a publicações de livros 
específicos na área da Educação Musical Especial, sobretudo, especificamente, livros que abor-
dam a música e a deficiência visual. Contudo, foi comprovado um aumento no número de publi-
cações em artigos, teses e dissertações voltadas para a temática. Muitos desses trabalhos ainda 
se encontram em fase inicial, mas sua relevância para o crescimento da área é enorme. É preciso 
que as experiências tidas na área da Educação Musical de pessoas com deficiência visual sejam 
descritas em pesquisas científicas, pois a partir dessas pesquisas, outras sugiram, objetivando a 
melhoria educacional do aluno cego, bem como o aperfeiçoamento profissional do professor de 
música.
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Música na escola de educação básica: conceitos e dimensões

- Carla Pereira Santos

Este trabalho apresenta o recorte de uma tese de doutorado concluída em 2013, intitulada Ensi-
nar música na escola: um estudo de caso com uma orquestra escolar. A partir da revisão de lite-
ratura sobre escola e o ensino de música nesse contexto, esta comunicação tem como objetivo 
apresentar e discutir conceitos e dimensões do ensino de música na escola de educação básica. 
Os resultados apontam que a escola, entendida como uma instituição socializadora, possui sua 
própria cultura e especificidades, que correspondem aos seus modos próprios de ensinar, apren-
der e estruturar-se, englobando um conjunto de ações e práticas que estão na escola por consti-
tuir parte de seu projeto educativo. É nessa direção que surgem os projetos e demais atividades 
musicais que fazem parte dessa instituição.

GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Sala Álamo 01 (Térreo)

SESSÃO 11
09/10

14:30 – 14:55 O ensino de música na rede municipal do Natal/RN: resultados da pesquisa 
realizada pelo GRUMUS-UFRN

João Gomes da Rocha, Evandra Bezerra de Medeiros Zanetti, Valéria Lazaro 
de Carvalho

14:55 – 15:20 Que aprendizagens musicais promove o cinema?

Glauber Resende Domingues
15:20 – 15:45 Contribuições da pedagogia crítica para a educação musical brasileira: por 

uma apreciação musical multi/intercultural

Cristiane Abreu Migon, Monique Andries Nogueira
15:45 – 16:10 “Música Estranha”: um momento de apreciação musical no Ensino Médio

Iara Cadore Dallabrida, Leonardo Martins Sperb
16:10 – 16:35 A Pedagogia de projetos e o ensino de música na Educação Básica da cida-

de de Natal

Everson Ferreira Fernandes, Valéria Lázaro de Carvalho

O ensino de música na rede municipal do Natal/RN: resultados da pesquisa realizada pelo 
GRUMUS-UFRN

- João Gomes da Rocha, Evandra Bezerra de Medeiros Zanetti, Valéria Lazaro de Carvalho
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O objetivo deste trabalho é refletir acerca dos resultados de uma pesquisa realizada entre os 
anos 2011-2014 pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Música (GRUMUS) da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte (UFRN) intitulada “A Lei 11.769/2008 e o desenvolvimento do ensino 
e aprendizagem de música no Rio Grande do Norte”. Por meio de uma abordagem qualitativa, 
destacam-se os principais aspectos referentes às entrevistas realizadas com os gestores das es-
colas da rede municipal do Natal/RN, tendo como foco a seguinte pergunta: A escola tem aula 
específica de música? Baseado nos resultados obtidos procurou-se discorrer sobre as implicações 
que regem a real situação do ensino de música nas escolas do município após a lei 11.769/2008. 
Conclui-se que o ensino de música nas escolas da rede municipal do Natal acontece de variadas 
formas, porém, como disciplina curricular, ainda encontra-se incipiente.

Que aprendizagens musicais promove o cinema?

- Glauber Resende Domingues

O presente trabalho apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado, que teve por objetivo 
geral conhecer e analisar como se constituem os modos de construção de um ponto de escuta 
no cinema, a partir de experiências de exibição e produção de filmes com alunos de uma escola 
da rede pública de educação básica da cidade de São João de Meriti, no Estado do Rio de Janeiro. 
Como referências teóricas, trabalhei com autores que pensam na articulação do cinema com o 
som (FLORES, 2006; CARVALHO, 2009; CHION, 2011; SCHAFER, 2001) e com a educação (FRES-
QUET, 2007; BERGALA, 2008), principalmente. A metodologia de trabalho para a construção dos 
dados constou de quatro oficinas nas quais os estudantes experimentaram o som do cinema com 
atividades de recepção e criação cinematográfica, sendo que todas as experiências foram filma-
das. Para análise dos dados, usei a análise microgenética (SIEGLER & CROWLEY, 1991; FRESQUET, 
2008), metodologia de análise de dados oriunda da psicologia. Recortamos quatro trechos de 
oficinas para analisar. A propósito deste texto, centrei-me em recortes daqueles episódios nos 
quais aparecem com mais força questões que evidenciam aprendizagens musicais, propriamente, 
e não só cinematográficas. Assim, os resultados aqui apresentados apontam para um protagonis-
mo e uma sagacidade dos alunos na análise da música do filme em questão e mostra as negocia-
ções feitas para a escolha da música que conduziu um dos exercícios cinematográficos.

Contribuições da pedagogia crítica para a educação musical brasileira: por uma apreciação 
musical multi/intercultural

- Cristiane Abreu Migon, Monique Andries Nogueira

Este trabalho procura elaborar as contribuições da pedagogia crítica por meio da apreciação mu-
sical multi/intercultural, como uma prática que auxilie os estudantes do Ensino Fundamental em 
atitudes de respeito e valorização da diversidade cultural nas escolas. A escuta de um repertório 
intercultural desconhecido pelos alunos, contribui na ampliação do conhecimento musical dos 
estudantes e em relação ao desafio encontrado, pelo educador musical, contra qualquer tipo de 
discriminação entre os alunos no interior das escolas brasileiras. A pedagogia crítica condiciona, 
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na educação musical, a elaboração de um diálogo entre o educador musical e os alunos como 
forma de emancipação, condicionando-o a respeitar a autonomia e a dignidade de cada aluno.

“Música Estranha”: um momento de apreciação musical no Ensino Médio

- Iara Cadore Dallabrida, Leonardo Martins Sperb

Apresentamos o relato de uma atividade desenvolvida junto a alunos de Ensino Médio, partici-
pantes de um projeto extraclasse, denominado Recital de Conclusão. O jovem, motivado pela 
necessidade de pertencimento a determinado grupo ou tribo, seleciona suas músicas preferidas 
segundo suas relações com a sociedade na qual vive. Entretanto, enquanto professores de Músi-
ca, percebemos as limitações que os alunos estabelecem no campo cultural da Música, ao passo 
que desconhecem gêneros e estilos musicais que se estendam para além do que é permitido 
pelas tribos das quais pertencem. Entendendo que a apreciação musical (SWANWICK, 2003) seria 
um meio de realizar a escuta voltada ao conhecimento de elementos específicos de diferentes 
gêneros, propusemos um momento da aula, denominado Música Estranha. Percebemos que os 
alunos, no decorrer dos encontros, foram diminuindo sua hesitação sobre determinados reper-
tórios, e sua curiosidade sobre as músicas estranhas, seja de outra tribo, seja de outro país ou 
época, foi ampliada. Os jovens, com a acessibilidade dos meios de comunicação, buscam seus 
repertórios, portanto, nós, professores, somos responsáveis por cativar neles a curiosidade pelo 
mundo musical que nos cerca.

A Pedagogia de projetos e o ensino de música na Educação Básica da cidade de Natal

- Everson Ferreira Fernandes, Valéria Lázaro Carvalho

Este trabalho relata uma pesquisa em andamento em nível de mestrado que investiga a utilização 
da Pedagogia de Projetos como metodologia para ao ensino de música nas escolas de Educação 
Básica da cidade de Natal-RN. Tem como principal objetivo analisar de que forma a Pedagogia 
de Projetos se insere nas aulas de música no contexto escolar e quais as suas implicações para 
o processo de ensino-aprendizagem musical. Para isso, através da aplicação de um questionário, 
pesquisaremos quais as escolas e professores de música que declaram trabalhar com a Pedagogia 
de Projetos e a partir desses resultados, tomar como exemplo uma das escolas, utilizando como 
metodologia o estudo de caso.
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GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Sala Álamo 02 (Térreo)

SESSÃO 12
09/10

14:30 – 14:55 A música cearense na escola básica: um relato de experiência

Filipe Ximenes Parente, Pedro Rogerio
14:55 – 15:20 O ensino de música em escolas públicas municipais do Rio Grande do Sul: 

uma investigação a partir da organização dos COREDES

Cristina Rolim Wolffenbüttel, Daniele Isabel Ertel, Jusamara Vieira Souza, 
Ranielly Boff Scheffer

15:20 – 15:45 A educação musical em três escolas públicas do Ceará: panorama de uma 
realidade estadual

Marco Antonio Toledo Nascimento, Miquéias Gomes Ferreira, Émerson da 
Silva Barbosa, Maria Lucineide Freire de Almeida, Gabriel Nunes

15:45 – 16:10 O ensino de música nos Institutos Federais

Josiane Paula Maltauro, José Nunes Fernandes
16:10 – 16:35 Ensino de música no Instituto Federal da Bahia: um estudo à luz do ciclo de 

políticas de Stephen Ball

Marcos de Souza Ferreira, Luiz Cesar Marques Magalhães

A música cearense na escola básica: um relato de experiência

- Filipe Ximenes Parente, Pedro Rogerio

Este trabalho, é um relato de experiência, fruto de uma observação de campo na área da docên-
cia em música na Universidade Federal do Ceará (UFC), na disciplina de Estágio Supervisionado 
em música. Durante a observação os estudantes utilizaram um projeto que tinha como repertório 
principal a música cearense, intitulado “Música cearense na escola local”. Observar uma prática 
docente, que utilizou a música local como ponto de partida para o ensino de repertório e também 
como ferramenta de musicalização, aguçou o nosso senso crítico e reflexivo para novas indaga-
ções no cenário de educação musical. Notamos, no decorrer das observações alguns aspectos 
importantes levantados por Lira (1984) a respeito da carência de salas adequadas, e de materiais 
para a aula de música, além da carência de professores de música no ambiente escolar. Por úl-
timo, destacamos que a música local é pouco conhecida naquele ambiente escolar, e que este 
trabalho fomenta outros questionamentos e reflexões sobre o tema, sendo estes pilares para a 
busca de respostas em momentos posteriores.



163

O Ensino de Música em Escolas Públicas Municipais do Rio Grande do Sul: uma investigação a 
partir da organização dos COREDES

- Cristina Rolim Wolffenbüttel, Daniele Isabel Ertel, Jusamara Vieira Souza, Ranielly Boff Scheffer

Esta pesquisa, em fase de finalização, investiga a inserção da música em escolas públicas munici-
pais das 9 Regiões Funcionais de Planejamento (RFPCs) dos Conselhos Regionais de Desenvolvi-
mento do RS (COREDEs). Tem como desenho metodológico a abordagem quantitativa, o método 
survey interseccional de grande porte e a aplicação de questionários autoadministrados como 
técnica para a coleta dos dados. Para a análise dos dados optou-se pela técnica da análise de 
conteúdo, transversalizando conceitos de educação musical, utilizando a Abordagem do Ciclo de 
Políticas como balizamento para o entendimento da inserção da música nas escolas públicas mu-
nicipais do RS. A partir dos dados obtidos e já analisados pode-se afirmar que as escolas públicas 
municipais destas RFPCs se encontram em sintonia. Constatou-se que as secretarias municipais 
educação dos municípios destas regiões não têm promovido concursos para professores com 
habilitação em música. Porém, grande parte das escolas promove ações musicais, através da 
existência de bandas e outros conjuntos musicais em seus tempos e espaços. Entende-se que os 
dados desta investigação, bem como os dados de outras pesquisas que têm sido empreendidas 
no Rio Grande do Sul e no Brasil, poderão subsidiar macro e microanálises das políticas em edu-
cação musical no país, bem como fundamentar a construção de políticas públicas para a imple-
mentação da música nas escolas do país.

A Educação Musical em Três Escolas públicas do Ceará: panorama de uma realidade estadual

- Marco Antonio Toledo Nascimento, Miquéias Gomes Ferreira, Émerson da silva Barbosa, 
Maria Lucineide Freire de Almeida, Gabriel Nunes

O presente trabalho relata a experiência de três professores de música da rede pública (estadual 
e municipal) do Estado do Ceará dentro do grupo de pesquisa PESQUISAMUS (Grupo de Pesquisa 
em Educação, Artes e Música) da Universidade Federal do Ceará. Verifica-se que a situação do 
ensino da música no estado é muito similar e que, apesar de grandes avanços, as suas secretarias 
de educação ainda não conseguiram o enquadramento dentro das exigências da Lei 11.769/2008, 
ou seja, a Música ainda está fora do currículo básico escolar.

O ensino de música nos Institutos Federais

- Josiane Paula Maltauro, José Nunes Fernandes

Este trabalho apresenta um projeto de pesquisa em fase inicial, o qual tem como objetivo princi-
pal investigar as concepções e funções do ensino de música nos cursos técnicos de nível médio da 
Rede Federal de Educação Profissional. O projeto tem como foco o ensino de música na educação 
profissional e surgiu do interesse em compreender como se configuram as aulas de música nos 
Institutos Federais, investigando a atuação dos professores da área de música e os conteúdos 
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trabalhados dentro da disciplina de artes/música nos cursos de nível médio integrado ao técnico 
da rede federal. Vale destacar que os cursos em foco neste projeto não englobarão os cursos 
técnicos em música. A proposição desta pesquisa justifica-se pelo fato de estar investigando um 
contexto novo e ainda pouco explorado, que é a educação profissional. Além disso, poderá con-
tribuir com estudos na área de educação, no que tange a organização do ensino no âmbito da 
educação profissional e na área de educação musical, por estar investigando a inserção da música 
em um contexto diferenciando, voltando seu olhar para a articulação entre o ensino de música 
em sala de aula, dentro da disciplina de artes/música. O que vem ao encontro às funções didá-
ticas, pedagógicas e curriculares do ensino de música na educação básica e suas relações com o 
contexto educacional.

Ensino de música no Instituto Federal da Bahia: um estudo à luz do ciclo de políticas de 
Stephen Ball

- Marcos de Souza Ferreira, Luiz Cesar Marques Magalhães

O presente artigo faz um recorte da pesquisa de doutorado, em andamento no PPGMUS/UFBA, 
um estudo de caso, que toma como campo de investigação o Instituto Federal da Bahia. Apresen-
ta sinteticamente (a) dados sobre a criação do Ensino Integrado, uma nova modalidade para Edu-
cação Básica onde a educação musical está inserida; (b) um panorama do ensino do componente 
curricular Arte no Instituto Federal da Bahia, no qual se identifica que o ensino de música está 
presente como conteúdo na estrutura curricular em apenas 37,7% da instituição; e (c) um estudo 
sobre o ciclo de políticas de Stephen Ball e seus colaboradores, buscando entender a elaboração 
e implementação das leis que regulamentam o ensino de música.
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GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Sala Cedro 01 (Subsolo)

SESSÃO 13
09/10

14:30 – 14:55 O jovem, a educação básica e o processo colaborativo: um relato de experi-
ência das disciplinas de Atividades Orientadas III e Estágio Supervisionado IV

Anna Cristina Leandro, Nayara Freire de Sousa Silva
14:55 – 15:20 A coletividade na formação e atuação docente: experiências de bolsistas do 

PIBID música em uma escola de educação básica

Edvaldo Felix Amaral, Rodrigo Monteiro Kesselring de Araújo Sá, Michel 
Soares de Araújo, José Everton Cardoso da Silva, Lucas Daniel de Melo Silva

15:20 – 15:45 Professor, qual a minha cor? Construção da identidade através do ensino 
de música afro-brasileira em uma escola particular

Valnei Souza Santos, Flávia Candusso
15:45 – 16:10 As contribuições geradas pelo método O Passo na aprendizagem musical: Uma 

experiência com duas turmas do segundo seguimento do ensino fundamental.

Francisco Ernani de Lima Barbosa
16:10 – 16:35 O que é saber música? - Um estudo de narrativas de crianças

Juliana Rigon Pedrini

O jovem, a educação básica e o processo colaborativo: um relato de experiência das discipli-
nas de Atividades Orientadas III e Estágio Supervisionado IV

- Anna Cristina Leandro, Nayara Freire de Sousa Silva

O Processo Colaborativo é uma linha de trabalho criativo e horizontal onde todos os envolvidos 
no processo de criação tem a oportunidade de expressar suas ideias e sugestões. Partindo dessa 
perspectiva de um jovem atuante, crítico e reflexivo na sociedade, a escola deve atuar como um 
campo de formação e de desenvolvimento dos seus alunos. O objetivo deste trabalho é relatar 
a experiência vivida com jovens dentro das disciplinas de Estagio Supervisionado IV e Atividades 
Orientadas III. Diante disso, os resultados alcançados podemos apontar várias contribuições tan-
to para os professores em formação (estagiária e observadora) quanto para os alunos. A partir da 
perspectiva do diálogo entre a educação musical com o processo colaborativo é possível visuali-
zar essa metodologia como um instrumento potencializador das práticas de ensino de educação 
musical para jovens. É importante estar sempre em busca de novas estratégias que fortaleçam 
a práxis docente em música e a inserção do processo colaborativo nas novas metodologias de 
ensino de música para jovens serve como mola propulsora para novas pesquisas na educação 
musical para jovens.
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A coletividade na formação e atuação docente: experiências de bolsistas do PIBID música em 
uma escola de educação básica

- Edvaldo Felix Amaral, Rodrigo Monteiro Kesselring de Araújo Sá, Michel Soares de Araújo, 
José Everton Cardoso da Silva, Lucas Daniel de Melo Silva

O presente trabalho trata-se de uma reflexão sobre as experiências no PIBID Música da UFPB na 
escola de educação básica Radegundis Feitosa, destacando os aspectos relativos ao trabalho co-
letivo, estabelecido pelos bolsistas em sala de aula no desenvolvimento das suas atividades.  Para 
elaboração das reflexões, tomamos como base um questionário perpassando por indagações 
voltadas às observações iniciais e desenvolvimentos das atividades, bem como às contribuições 
e desafios que o ensino em parceria gera para a formação dos bolsistas. Concluímos, com esse 
trabalho, que a prática docente acontece num contexto múltiplo e diverso no que diz respeito às 
várias nuances que compõem a sala de aula, espaço inserido numa realidade mais ampla. Dessa 
forma, vivenciar coletivamente essa prática enriquece a visão acerca desse campo de atuação 
ampliando as possibilidades do ensino de música.

Professor, qual a minha cor? Construção da identidade através do ensino de música afro-bra-
sileira em uma escola particular

- Valnei Souza Santos, Flávia Candusso

O presente trabalho trata-se de uma reflexão sobre as experiências no PIBID Música da UFPB na 
escola de educação básica Radegundis Feitosa, destacando os aspectos relativos ao trabalho co-
letivo, estabelecido pelos bolsistas em sala de aula no desenvolvimento das suas atividades.  Para 
elaboração das reflexões, tomamos como base um questionário perpassando por indagações 
voltadas às observações iniciais e desenvolvimentos das atividades, bem como às contribuições 
e desafios que o ensino em parceria gera para a formação dos bolsistas. Concluímos, com esse 
trabalho, que a prática docente acontece num contexto múltiplo e diverso no que diz respeito às 
várias nuances que compõem a sala de aula, espaço inserido numa realidade mais ampla. Dessa 
forma, vivenciar coletivamente essa prática enriquece a visão acerca desse campo de atuação 
ampliando as possibilidades do ensino de música.

As contribuições geradas pelo método O Passo na aprendizagem musical: Uma experiência 
com duas turmas do segundo seguimento do ensino fundamental.

- Francisco Ernani de Lima Barbosa

O presente trabalho expõe um relato de experiência realizado em uma escola privada de edu-
cação infantil e ensino fundamental situada no município de Russas-CE (Escola Disney). Este foi 
realizado com duas turmas da instituição. Objetiva desta pesquisa é identificar as contribuições 
geradas pelo método de educação musical O Passo em duas turmas do segundo seguimento 
do ensino fundamental, verificando as contribuições que esta metodologia pode trazer para a 
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realidade da educação básica, unindo teoria e prática no processo de musicalização. Os métodos 
utilizados para obter os resultados foram à pesquisa participante e o estudo de caso, os dados 
foram coletados através de questionário estruturado. Participaram da pesquisa 47 alunos, sendo 
19 alunos de uma turma e 28 de outra, as experiências necessárias à pesquisa aconteceram de 
março a setembro de 2012. No decorrer do artigo mostraremos os fundamentos do método em 
foco e como o mesmo foi abordado nas aulas de música, destacando os apontamentos feitos 
pelos alunos nos questionários. Por fim concluímos demonstrando as possibilidades do método 
no âmbito da musicalização.

O que é saber música? - Um estudo de narrativas de crianças

- Juliana Rigon Pedrini

Este artigo apresenta um recorte da dissertação “Sobre aprendizagem musical: um estudo de nar-
rativas de crianças”, cujo tema foi a aprendizagem na experiência musical narrada por crianças, 
tendo as crianças como agentes sociais capazes de produzir conhecimentos que podem ajudar a 
compreender o mundo em que vivem. O objetivo desta comunicação é compreender os signifi-
cados atribuídos pelas crianças sobre o que é saber música. Os caminhos teórico-metodológicos 
foram traçados a partir do estudo da Pesquisa Narrativa e da Pesquisa Narrativa em Educação 
Musical. O material empírico foi produzido a partir de Entrevistas Narrativas com três crianças, 
com idade entre 10 e 11 anos, que tinham aula de música como uma das disciplinas obrigatórias 
do currículo escolar no período da pesquisa. Ao conhecer as experiências das crianças, pode-se 
avaliar o quanto a música faz parte de seu cotidiano. O conhecimento musical é reconhecido 
pelas crianças, principalmente, nas atividades de tocar um instrumento musical, ler partitura e 
dominar repertório.
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GT 2.2 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM ESCOLAS ESPECIALIZADAS – SESSÃO 4
GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 

SESSÃO 14
Sala Cedro 02 (Subsolo)

09/10
14:30 – 14:55 Perfil socioeconômico discente: reflexões acerca das condições materiais 

dos estudantes do Curso Técnico em Instrumento Musical do IFPB, campus 
João Pessoa

Italan Carneiro
14:55 – 15:20 Egressos dos cursos técnicos dos Conservatórios Estaduais de Música de 

Minas Gerais: Quem são? O que buscavam?

Maria Odília de Quadros Pimentel
15:20 – 15:45 O estudo da percepção musical em um curso técnico em instrumento musi-

cal: um projeto de pesquisa

Suelena de Araújo Borges, Maura Penna
15:45 – 16:10 Elaboração de arranjo e educação musical

João Rafael De Lemos

Perfil socioeconômico discente: reflexões acerca das condições materiais dos estudantes do 
Curso Técnico em Instrumento Musical do IFPB, campus João Pessoa

- Italan Carneiro

O presente trabalho apresenta e discute algumas questões relacionadas aos recursos materiais 
familiares – perfil socioeconômico (SOARES; COLLARES, 2006) – dos estudantes do Curso Técnico 
em Instrumento Musical do IFPB, campus João Pessoa. Para tanto, a partir da aplicação de ques-
tionários, realizamos um survey do tipo censo que englobou a totalidade dos alunos matriculados 
no momento da coleta de dados. A partir dos dados obtidos constatou-se uma baixa permanên-
cia dos estudantes provenientes da rede pública de ensino, bem como a condição material não 
favorável de aproximadamente 75% do corpo discente que apresentou uma renda mensal média 
abaixo da municipal, além da moradia em locais que não possuem adequado índices de desen-
volvimento social (PMJP, 2009).

Egressos dos cursos técnicos dos Conservatórios Estaduais de Música de Minas Gerais: Quem 
são? O que buscavam?

- Maria Odília de Quadros Pimentel
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A rede de Conservatórios Estaduais de Música de Minas Gerais (CEM) se insere nas propostas da 
educação profissional brasileira, oferecendo formação profissional técnica de nível médio através 
de cursos técnicos de canto e instrumento. No presente trabalho, elaborado a partir de um recor-
te de minha dissertação de mestrado, busco identificar quem são os egressos dos cursos técnicos 
de canto e instrumento dos CEM e o que buscavam ao ingressar no curso, com o intuito de refletir 
sobre os objetivos destes cursos em concordância com a legislação que rege a educação profis-
sional técnica de nível médio no Brasil. Parto de resultados parciais do estudo sobre egressos dos 
cursos técnicos dos CEM, que teve como objetivo geral investigar a sua inserção profissional. A 
análise da legislação que rege a educação profissional técnica de nível médio no Brasil permitiu-
-me perceber uma educação profissional técnica de nível médio muito mais complexa, que aten-
de não apenas às demandas do mercado, mas também às demandas do cidadão e da sociedade. 
A vinculação dos cursos técnicos dos CEM à educação básica atrela a formação profissional em 
música promovida pelas instituições à formação humana e geral do indivíduo.

O estudo da percepção musical em um curso técnico em instrumento musical: um projeto de 
pesquisa

- Suelena de Araújo Borges, Maura Penna

Considerando a necessidade da ampliação de estudos voltados ao ensino de música no nível téc-
nico, contexto específico atualmente carente de trabalhos na literatura brasileira em Educação 
Musical, este trabalho expõe o projeto de uma pesquisa que tem como objetivo geral investigar 
como ocorre o ensino de percepção musical em um curso técnico em instrumento musical.  À luz 
de algumas premissas elaboradas por Tyler (1977) sobre planejamento do ensino, pretendemos 
verificar quais são as relações estabelecidas entre os objetivos da percepção musical como dis-
ciplina no currículo do curso e as estratégias adotadas nas aulas com vistas ao desenvolvimento 
perceptivo-musical dos alunos, identificando possíveis diálogos com os diversos fatores envol-
vidos em sua formação musical. A pesquisa será conduzida como um estudo de caso, contando 
com dados coletados em entrevistas, análise documental e observações de aulas de percepção 
musical em um curso técnico em instrumento musical da rede de institutos federais de educação, 
ciência e tecnologia da região Nordeste. Os dados obtidos serão tratados sob a perspectiva qua-
litativa, de maneira descritiva, analítica e crítica, a fim de possibilitar uma compreensão aprofun-
dada do problema no âmbito do caso em estudo.
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GT 2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NO ENSINO SUPERIOR 
Sala Cedro 03 (Subsolo)

SESSÃO 8
09/10

14:30 – 14:55 Educando e educador: as percepções dos licenciandos em música da UFCG 
a respeito de sua formação e de sua realidade profissional

João Valter Ferreira Filho
14:55 – 15:20 Pedagogias da incerteza: a presença do debate pós-moderno no campo do 

ensino e da formação docente em música

Mauricio Braz Carvalho
15:20 – 15:45 Em busca de vivências sonoras diversificadas: um relato de experiência 

realizada no curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de 
Campina Grande

Marisa Nóbrega Rodrigues, Romero Ricardo Damião de Araújo
15:45 – 16:10 Um estudo sobre o estágio curricular obrigatório no curso de Licenciatura 

em Música da UFPR sob o enfoque da motivação

Rosane Cardoso de Araújo, Guilherme Romanelli, Gabriel Pfarrius, Marcelo Briski
16:10 – 16:35 Oficina de Jogos Musicais: uma prática de ensino no PET

 
Tuilla Claudia Feitosa Ferreira, Bianca Peixoto de Carvalho, Fernanda Freire 
Maia, Gerardo Viana Junior

Educando e educador: as percepções dos licenciandos em música da UFCG a respeito de sua 
formação e de sua realidade profissional

- João Valter Ferreira Filho

O presente trabalho traz a tabulação e a análise dos resultados de uma pesquisa empreendida 
junto aos alunos de Metodologia do Ensino da Música II e de Estágio Supervisionado I da Licencia-
tura Plena em Música da Universidade Federal de Campina Grande, com dados colhidos através 
de um memorial descritivo formatado a partir de modelo fornecido pelo professor. Lançando 
mão de uma fundamentação metodológica embasada nos referenciais da História Cultural, é feita 
a descrição das percepções desses alunos a respeito de sua própria trajetória de formação, seus 
anseios e preocupações, bem como de sua atuação profissional anterior ao curso superior e atu-
al, além de suas perspectivas de trabalho futuro.
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Pedagogias da incerteza: a presença do debate pós-moderno no campo do ensino e da for-
mação docente em música

- Mauricio Braz Carvalho

Esta comunicação apresenta um recorte de pesquisa de mestrado recém-concluída na qual pro-
curamos investigar as maneiras pelas quais as teses sobre a pós-modernidade são discutidas, 
incorporadas e/ou problematizadas pelo campo da educação musical. Na primeira parte, con-
ceitos que balizaram as reformas educacionais implementadas a partir da década de 1990 são 
interpretados à luz de seus vínculos com premissas fundamentais do debate pós-moderno em 
educação. Tratam-se, aqui, de bandeiras como as do professor prático-reflexivo, da pedagogia 
centrada em competências docentes, do foco no aprender a aprender e da sobrevalorização dos 
saberes da experiência cotidiana. O referencial teórico adotado pela pesquisa aponta para o in-
tenso retrocesso formativo e intelectual carregado por tais conceitos. Nesse sentido, o modelo de 
formação (básica e superior) sugerido pelos documentos reformistas é entendido como um mo-
delo alinhado e adequado aos parâmetros reguladores da vida social mais ampla. Na sequência, 
e a partir de um levantamento na literatura da área da educação musical – sobretudo em artigos 
publicados na Revista e nos Anais da ABEM nos últimos anos -, a pesquisa buscou mapear algu-
mas das formas pelas quais o campo vem lendo tais questões. Tal mapeamento sugere a larga di-
fusão, na área da educação musical, dos pressupostos pós-modernos/pós-estruturalistas acerca 
da vida social e cultural. Tal difusão se daria em paralelo à vasta incorporação das suas correlatas 
concepções de formação e conhecimento. Sugerem-se algumas das possíveis implicações de tal 
incorporação – relacionadas, sobretudo, à formação docente em música e ao encaminhamento 
das pesquisas na área.

Em busca de vivências sonoras diversificadas: um relato de experiência realizada no curso de 
Licenciatura em Música da Universidade Federal de Campina Grande

- Marisa Nóbrega Rodrigues, Romero Ricardo Damião de Araújo

Este trabalho tem como objetivo relatar duas experiências realizadas na disciplina Metodologia 
do Ensino da Música, do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal de Campina 
Grande. No Projeto Pedagógico do referido curso, as disciplinas voltadas à prática pedagógica nos 
seus diversos aspectos, tais como a experimentação, a composição e improvisação com diferentes 
fontes sonoras, são escassas. Tendo observado esse fato, resolvemos elaborar um plano de curso 
que contemplasse a fundamentação teórica no campo da metodologia para o ensino da música e, 
também, atividades práticas relacionadas com as propostas pedagógicas estudadas. Dessa forma, 
estabelecemos uma conexão entre teoria e prática, inventando e reelaborando atividades que 
condiziam com o contexto sociocultural daquela turma. Como resultado, observamos a participa-
ção ativa dos alunos nos processos de experimentação sonora e, ao final da disciplina, por meio 
dos relatos dos alunos, percebemos mudanças na forma de pensar e agir em sala de aula.
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Um estudo sobre o estágio curricular obrigatório no curso de Licenciatura em Música da UFPR 
sob o enfoque da motivação

- Rosane Cardoso de Araújo, Guilherme Romanelli, Gabriel Pfarrius, Marcelo Briski

Esta comunicação apresenta os resultados preliminares de uma pesquisa que tem como objeto 
de estudo a investigação sobre os aspectos motivacionais envolvidos nas experiências de estágio 
de alunos de terceiro e quarto ano do curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal 
do Paraná (UFPR). O objetivo geral para esta pesquisa foi analisar a motivação geral e crenças de 
autoeficácia dos alunos do Curso de Licenciatura em Música da UFPR no confronto com atividades 
de estágio. Como metodologia utilizou-se o Survey de pequeno porte para o levantamento de da-
dos de campo. Os resultados da pesquisa empírica permitem afirmar que os estagiários, no geral, 
apresentaram crenças de autoeficácia de moderadas a altas na maior parte das atividades desem-
penhadas. O item que apresentou menor índice de autoeficácia foi sobre domínio da disciplina e da 
atenção em sala de aula.

Oficina de Jogos Musicais: Um prática de ensino no PET
 
- Tuilla Claudia Feitosa Ferreira, Bianca Peixoto de Carvalho, Fernanda Freire Maia, Gerardo Viana 

Junior

O presente trabalho trata-se de um relato de experiência acerca da realização da Oficina de Jogos 
Musicais na IX Semana de Educação Musical no Instituto de Cultura e Arte como atividade extracur-
ricular mediada pelos bolsistas do Programa de Educação Tutorial – PET/Música da UFC. O relato foi 
feito através de observações, anotações e registros audiovisuais. A oficina foi resultado do Grupo de 
Estudos em Jogos Musicais, realizado dentro do Curso de Música – ICA/UFC.
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GT 3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM CONTEXTOS SOCIOMUSICAIS NÃO-FORMAIS 
Sala Cedro 04 (Subsolo)

SESSÃO 8
09/10

14:30 – 14:55 NEOJIBA: reflexões sobre o ensino das práticas musicais em projeto social

Ariana Perazzo Nóbrega, Graça Boal Palheiros
14:55 – 15:20 Ensino de música e desenvolvimento humano: a ação dos projetos sociais

Eliete Vasconcelos Gonçalves, Alan Maia Silva, Leonardo Moraes Batista
15:20 – 15:45 Os saberes docentes e a atuação de educadores musicais em Projetos Soci-

ais de Salvador

Elisama Gonçalves Santos
15:45 – 16:10 Projeto de extensão “Música para Todos”: uma experiência pedagógi-

co-musical em São Luís-MA

Adriana Rodrigues de Sousa, João Fortunato Soares de Quadros Júnior, Bruno 
José de Agrela Ribeiro, Lee Jun Fan Santos de Sousa, Marlene Maciel França, 
Jhenysson Dennis Alves Fernandes

NEOJIBA: reflexões sobre o ensino das práticas musicais em projeto social

- Ariana Perazzo Nóbrega, Graça Boal Palheiros

Este artigo apresenta os resultados preliminares de uma investigação1 de doutorado em anda-
mento sobre o ensino das práticas musicais desenvolvidas no projeto social NEOJIBA e sobre os 
seus benefícios para crianças e jovens, que, em sua maioria, encontram-se em situação social 
desfavorecida. Portanto, propõe refletir sobre a abordagem sociocultural da educação musical 
na atualidade (ARROYO, 2002), a prática da música nas comunidades (KOOPMAN, 2007) e tam-
bém sobre os benefícios da prática musical no desenvolvimento pessoal e social do indivíduo 
(HALLAM, 2010, 2012; KATER, 2004). A metodologia qualitativa foi adotada e a coleta de dados 
realizada através de pesquisa documental, entrevistas semiestruturadas e observação das ativi-
dades performativas dos participantes (aulas, ensaios e concertos). A partir dos resultados par-
ciais desta investigação, percebe-se que o projeto NEOJIBA, através da prática musical coletiva, 
promove o desenvolvimento de competências musicais em crianças e jovens, possíveis também 
de transformar significativamente suas vidas, tornando-os mais autoconfiantes, conscientes e 
reflexivos sobre a sua realidade e a da comunidade na qual estão inseridos.

Ensino de Música e Desenvolvimento Humano: A ação dos Projetos Sociais

- Eliete Vasconcelos Gonçalves, Alan Maia Silva, Leonardo Moraes Batista
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Esse artigo visa contribuir para a compressão da ação dos projetos sociais que têm como objetivo 
o desenvolvimento humano por meio do ensino da música. Tal proposta englobada por um proje-
to de grupo pesquisa da Agência do Bem, trata de desenvolver diálogo entre pensamento crítico 
e reflexivo diante da prática musical em nível institucional, sociocultural e educacional, visto do 
campo do Terceiro Setor, buscando entender como, porque e por quais meios os Projetos Sociais 
e ONGs vêm desenvolvendo atividades para promoção do desenvolvimento humano, exercício 
da cidadania e emancipação social das classes menos favorecidas por meio da Educação Musical. 
Também se propõe, através desta análise e diálogo, favorecer uma maior compressão a respeito 
do êxito na utilização da música em projetos sociais proporcionando uma reflexão de todos os 
envolvidos nesse processo.

Os saberes docentes e a atuação de educadores musicais em Projetos Sociais de Salvador

- Elisama Gonçalves Santos

Este artigo discute os saberes docentes nos projetos sociais. É oriundo da minha pesquisa de 
mestrado e teve como objetivo geral compreender de que maneira os saberes docentes tem 
direcionado a prática de três educadores musicais em projetos sociais de Salvador. Está funda-
mentada nas concepções de Tardif (2010), Gohn (2001) e Kleber (2006). Baseou-se em uma me-
todologia de caráter qualitativo, configurando-se como estudo multicasos. A pesquisa revelou 
aspectos que vão desde a origem dos saberes dos educadores aos reflexos da atuação na vida de 
professores, alunos e nas comunidades.

Projeto de extensão “Música para Todos”: uma experiência pedagógico-musical em São Luís-MA

- Adriana Rodrigues de Sousa, João Fortunato Soares de Quadros Júnior, Bruno José de Agrela 
Ribeiro, Lee Jun Fan Santos de Sousa, Marlene Maciel França, Jhenysson Dennis Alves 
Fernandes

A presente proposta tem como objetivo relatar as ações desenvolvidas dentro do projeto de 
extensão “Música para Todos” durante o seu primeiro ano de existência, com destaque para as 
modalidades musicalização infantil e flauta-doce. Esse projeto visa oferecer formação musical 
gratuita para moradores de comunidades de São Luís, com privilégio para aqueles que vivem em 
áreas de vulnerabilidade social. Utilizando em sua proposta atividades baseadas em jogos musi-
cais, apreciação, criação e execução instrumental, o projeto atendeu até o momento cerca de 200 
pessoas, entre crianças, jovens e idosos. Como resultados, em primeiro lugar, podemos destacar 
o progresso musical, social e de habilidade cognitivas e motoras dos participantes de todas as 
modalidades, apresentando grande satisfação durante o desenvolvimento das aulas. Em segundo 
lugar, enfatizamos a influência do projeto na formação acadêmica dos instrutores, servindo como 
laboratório pedagógico e campo de estágio para os alunos do Curso de Licenciatura em Música 
da UFMA. Como o projeto ainda se encontra em fase piloto, espera-se que essa proposta possa 
contribuir para a melhoria na qualidade de vida dos participantes, ajudando-os tanto no seu de-
senvolvimento educacional, quanto na sua formação enquanto cidadãos.
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GT 3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM CONTEXTOS SOCIOMUSICAIS NÃO-FORMAIS 
Sala Cedro 05 (Subsolo)

SESSÃO 9
09/10

14:30 – 14:55 Aulas coletivas de baixo elétrico na Escola de Música de Manguinhos 
(EMM): um relato de experiência

Paulo Roberto de Oliveira Coutinho
14:55 – 15:20 Circlesongs: uma abordagem de prática musical criativa e colaborativa

Uliana Dias Campos Ferlim
15:20 – 15:45 O repertório do cotidiano no projeto Casulo Musical

Quedma Rocha Cristal
15:45 – 16:10 Processos metodológicos da pesquisa “Jovens Autoaprendizes de guitarra e 

a busca da orientação musical sistematizada”

Heraldo Veridiano Santos
16:10 – 16:35 Considerações sobre a formação musical nas práticas musicais juvenis liga-

das ao “universo” do Coletivo Ocuparte em Sobral-CE

Tiago de Quadros Maia Carvalho

Aulas coletivas de baixo elétrico na Escola de Música de Manguinhos (EMM): um relato de 
experiência

- Paulo Roberto de Oliveira Coutinho

O presente estudo consiste em um relato de experiência elaborado a partir das aulas coletivas 
de baixo elétrico desenvolvidas na Escola de Música de Manguinhos (EMM), um projeto de ex-
tensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A partir de princípios do ensino coletivo 
de instrumentos musicais adotados na EMM, foi possível elaborar duas aulas para turmas com 
alunos de níveis técnicos diferentes. As propostas metodológicas tiveram como base a música 
“O Ovo” (Hermeto Pascoal e Geraldo Vandré) e procuraram empregar conteúdos distintos con-
templando as potencialidades de cada aluno nas respectivas turmas. Este estudo apresenta uma 
abordagem qualitativa estabelecida a partir de procedimentos de pesquisa como filmagem das 
aulas, a observação participante e anotação de diários de classe. Após a análise do material, as 
aulas foram descritas e possibilitaram o levantamento de questões relacionadas ao processo de 
ensino-aprendizagem em música diante de uma perspectiva não formal e informal de ensino.
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Circlesongs: uma abordagem de prática musical criativa e colaborativa

- Uliana Dias Campos Ferlim

A presente comunicação tem o objetivo de, a partir das descrições sobre experiências vivenciadas 
por meio das circlesongs, apresentar alguns aspectos teóricos que podem ser relacionados a esta 
prática. A abordagem de circlesongs segue ao encontro de valores e atitudes que estabelecem 
atividades musicais essencialmente criativas e colaborativas, que tenho procurado desenvolver 
no âmbito de minhas ações como professora de licenciatura em música e no contato que tenho 
estabelecido em escola de ensino médio. As perspectivas valorizadas se relacionam aos princípios 
de incentivo às atividades centrais do desenvolvimento musical conforme Swanwick (2003), ao 
conceito de aprendizagem “entre pares” de Green (2001), e de ensino não-formal. O desenvolvi-
mento das habilidades de liderança aparecem como um grande desafio a ser enfrentado ao lado 
da imersão aos “modos de fazer música popular” (ouvir, tocar/cantar, criar), aliado à questão da 
valorização de formas democráticas e participativas de condução das atividades pedagógicas. É 
preciso considerar sujeitos e suas práticas músico-sociais. Essas questões são exemplificadas em 
um projeto de estágio desenvolvido em 2014 que culminou com a sedimentação de um espaço 
interdisciplinar e musical na escola de ensino médio: o Cineclube Cafezinho.

O repertório do cotidiano no projeto Casulo Musical

- Quedma Rocha Cristal

O presente artigo é um recorte da dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Música da Universidade Federal da Bahia, sob a orientação do professor Dr. Jorge Sacramento. A 
dissertação teve como objetivo geral analisar o processo da musicalização através do repertório 
da comunidade do bairro de Pau da Lima, Salvador (BA). Neste texto trataremos da parte da pes-
quisa relacionada ao repertório musical do cotidiano, bem como algumas peculiaridades desse 
processo do uso do repertório dos alunos do Projeto Casulo Musical.

Processos metodológicos da pesquisa “Jovens Autoaprendizes de guitarra e a busca da orien-
tação musical sistematizada”

- Heraldo Veridiano Santos

Este trabalho pretende compartilhar os processos metodológicos utilizados na presente pesqui-
sa em andamento que recorreu á ferramentas tecnológicas disponíveis. As novas tecnologias 
estão despertando novos olhares sobre a pesquisa qualitativa e nas coletas de dados, e assim 
foi possível identificar algumas alternativas interessantes e eficientes para o pesquisador con-
temporâneo. A utilização da internet como ambiente virtual investigativo foi determinante para 
a realização desses processos e a rede social facebook foi utilizada em boa parte do trabalho de 
pesquisa com jovens autoaprendizes de guitarra.
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Considerações Sobre a Formação Musical nas Práticas Musicais Juvenis Ligadas ao “Universo” 
do Coletivo Ocuparte em Sobral-CE

- Tiago de Quadros Maia Carvalho

O presente trabalho é um recorte oriundo da tese intitulada “Práticas Musicais Juvenis em So-
bral-CE e suas Relações com o Coletivo Ocuparte”, defendida no ano de 2015, que buscou com-
preender os processos que norteiam as práticas musicais juvenis no entorno do Coletivo Ouparte 
na cidade de Sobral-CE. Busca-se, neste trabalho, evidenciar os principais processos pelos quais 
se delineia a formação musical dos jovens que compõem as bandas que atuam nesse “universo”. 
Assim, faz-se, aqui, uma análise dos dados coletados durante a pesquisa e confecção da tese, 
entre os anos de 2013 e 2014, no intuito de se apresentar os caminhos formativo-musicais pelos 
quais essas pessoas têm passado. Constatou-se, portanto, um contexto orientado essencialmen-
te pela ótica masculina. Neste complexo, delineiam-se formas de aprendizagem como a “auto-
-aprendizagem”, ligada com a socialização de elementos musicais e aspectos técnicos diversos, a 
aprendizagem a partir da articulação da banda em si em ensaios, reuniões, bem como momentos 
individuais pelos quais essas músicas são criadas e através dos quais eles se aperfeiçoam. Enten-
de-se que a formação desses jovens advém de uma cultura entusiasta, cujas concepções musicais 
são resultantes de processos amplos que envolvem, a princípio, o consumo de música. Tudo isso 
se materializa nessas práticas musicais locais.

GT 4.1 EXPERIÊNCIAS E AÇÕES EDUCATIVO-MUSICAIS EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Sala Cedro 06 (Subsolo)

SESSÃO 4
09/10

14:30 – 14:55 O Ensino do Acordeon para Deficiente Visual: superando novos desafios

Claudio Nobrega de Paiva
14:55 – 15:20 Cartilha Musical: uma proposta de musicalização e educação ambiental

Lucyanne de Melo Afonso, Danielle Colares Lins
15:20 – 15:45 Educação Musical na Bahia: perspectivas e articulações pedagógicas para o 

ensino de música (Simpósio)

Maria Luiza Santos Barbosa, Edineiram Maciel, Simone Marques Braga, 
Mônica Cajazeira V. Santana, Bruno Westermann, Maurício Dória

15:45 – 16:10
16:10 – 16:35

O Ensino do Acordeon para Deficiente Visual: superando novos desafios

- Claudio Nobrega de Paiva

Este trabalho implica em um relato de experiência docente sobre o ensino e aprendizagem de 
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acordeon para um deficiente visual que participou como aluno no curso de extensão “Introdução 
ao Estudo do Acordeon”, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na cidade do Natal/
RN. Por se tratar de um curso aberto à comunidade, é comum aparecer alunos que já tenham 
algum conhecimento prático no acordeon, no entanto, eles sempre buscam aprimorar suas téc-
nicas próprias desenvolvidas a partir do autodidatismo do músico que aprendeu a tocar com ami-
gos, parentes ou mesmo observando outros acordeonistas mais famosos, e com o aluno Ivanaldo 
não foi diferente, seus anseios também eram de aperfeiçoar e desenvolver novos conhecimentos 
através do acordeon. Ao termino do semestre, o mesmo já conseguia executar com desenvoltura 
as escalas estudadas, utilizando todos os dedos de ambas às mãos com precisão e independência.

Cartilha Musical: uma proposta de musicalização e educação ambiental

- Lucyanne de Melo Afonso, Danielle Colares Lins

O objetivo desta pesquisa em inovação tecnológica foi construir uma cartilha pedagógica musical 
embasada no Método Orff de Educação Musical, com a temática para a região amazônica. A defi-
nição dos temas do folclore regional foi fundamental para direcionar todo o processo de criação 
da cartilha. Neste caso, os temas foram as lendas do Boto, Curupira, Iara e Vitória Régia. Além 
de fazer a adaptação do Instrumental Orff construindo os instrumentos com material de sucata, 
mostrando o passo a passo de sua elaboração. Apresenta o processo do projeto para a organiza-
ção da cartilha: desde a catalogação de material de sucata e a construção do instrumental Orff de 
sucata à elaboração de atividades musicais, canções e partituras Orff, conciliando o conteúdo de 
cada lenda com os conceitos musicais. A cartilha pedagógica musical é uma ferramenta de ensino 
da música que poderá subsidiar o professor a executar atividades musicais na sala de aula.

Educação Musical na Bahia: perspectivas e articulações pedagógicas para o ensino de música 
(Simpósio)

- Maria Luiza Santos Barbosa, Edineiram Maciel, Simone Marques Braga, Mônica Cajazeira V. 
Santana, Bruno Westermann, Maurício Dória

O presente simpósio tem como objetivo discutir as ações referentes ao ensino de música no esta-
do da Bahia. O primeiro trabalho apresentará os resultados obtidos com as discussões no Fórum 
de Educação Musical da Bahia, evento realizado na Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e 
que contou com a participação de professores e estudantes dos cursos de licenciatura em música 
das unidades de ensino superior, bem como os professores das redes estaduais e municipais. 
Participantes de outros estados também apresentaram pesquisas e relatos de experiências das 
suas práticas. O segundo trabalho apresentará as contribuições geradas através da parceria es-
tabelecida entre o Subprojeto Musicando a Escola, pertencente ao Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), com o Colegiado do curso de Licenciatura em Música da 
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) para o ensino de música escolar feirense. Os 
resultados preliminares das ações estão emergindo reflexões e discussões acerca da matriz cur-
ricular do curso, bem como a análise das atividades desenvolvidas e o ensino de música escolar 
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local. O terceiro trabalho tem como finalidade apresentar as ações políticas da educação musical 
no município de Salvador e a elaboração dos marcos de aprendizagem. Antes de ser aprovada a 
Lei 11.769/08, já havia professores de música nas escolas regulares do municípiode Salvador e 
desde 1999 o concurso público se alinhou às demandas solicitadas pela nova LDB. Para auxiliar 
os professores, foram elaborados os marcos de aprendizagem, que apresentam pressupostos 
metodológicos e fundamentação teórica consistentes para o ensino, abrangendo os diversos con-
teúdos nas diferentes áreas do conhecimento. Com o resultado final dessas discussões, espera-se 
ações afirmativas para o fortalecimento do ensino de música na escola básica do estado.

GT 4.2 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – SESSÃO 6
GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA – 

SESSÃO 15
Sala Araucária 03 (2o andar)

09/10
14:30 – 14:55 Educação Infantil e as Licenciaturas em Música nas Universidades Federais 

do Nordeste: sobre o perfil do egresso e dos cursos

Carolina Chaves Gomes, Júlio César da Silva, Barbara Mattiuci, Calígia Sousa 
Monteiro, Antonia Ladyjane Duarte da Silva, Igor Wanderley de Oliveira Rocha

14:55 – 15:20 A Música no curso de Pedagogia: necessidades e motivos

Iara Cadore Dallabrida, Cláudia Ribeiro Bellochio
15:20 – 15:45 Práticas educativo-musicais no desenvolvimento das múltiplas inteligên-

cias: procedimentos metodológicos em uma pesquisa-ação na docência da 
primeira infância

Daniel Augusto de Lima Mariano
15:45 – 16:10 Música e Bebês – a pesquisa para o desenvolvimento de atividades music-

ais para bebês de 0 a 3 anos em instituições públicas

Vera Lúcia Gomes Jardim
16:10 – 16:35 Sobre ser estagiária na educação infantil: um relato de experiência 

Nicole Roberta de Mello Penteado, Maressa Barbosa dos Santos

Educação Infantil e as Licenciaturas em Música nas Universidades Federais do Nordeste: sobre 
o perfil do egresso e dos cursos

- Carolina Chaves Gomes, Júlio César da Silva, Barbara Mattiuci, Calígia Sousa Monteiro, Anto-
nia Ladyjane Duarte da Silva, Igor Wanderley de Oliveira Rocha

Entendemos que o ensino superior em música, apesar de recente expansão no que diz respeito 
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à educação musical, vem tomando maior expressão nos últimos anos. Os cursos superiores de 
graduação no Brasil, livres para organizar e decidir aspectos diversos sobre seu funcionamento 
estruturam seus componentes curriculares, objetivos e expectativas do egresso através de docu-
mentos do tipo Projeto Político Pedagógico (PPP) ou Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Assim, 
este trabalho tem como objetivo analisar o perfil do Licenciado em Música e seu curso através 
da análise dos documentos de PPP dos Cursos de Licenciatura das Universidades Federais que 
tivemos acesso: UFMA, UFPI, UFC, UFRN, UFPB e UFAL. A análise considera o PPP como um todo, 
pois percebemos que alguns cursos tratavam de aspectos relevantes sobre o perfil do curso ou 
da formação do Licenciado em outros tópicos, que não necessariamente estavam especificados 
no perfil do egresso. Percebe-se, no geral, que todas as Licenciaturas em Música investigadas 
estão afinadas com as perspectivas governamentais e diretrizes sobre o ensino superior da área. 
Destacamos a formação docente comprometida com a ética, expressões regionais, autonomia 
profissional, educação musical, educação brasileira e com o exercício da cidadania. Tratando da 
educação infantil, percebeu-se um entendimento equivocado ou por vezes ambíguo do ensino 
de música para esse nível educacional de algumas instituições, ora colocando-a como parte da 
educação básica, ora excluindo-a dos espaços de sua atuação profissional. No entanto, verificou-
-se que algumas instituições como a UFRN e a UFMA dedicam parte de sua estrutura à educação 
infantil.

A Música no curso de Pedagogia: necessidades e motivos

- Iara Cadore Dallabrida, Cláudia Ribeiro Bellochio

Apresentamos o recorte de uma pesquisa desenvolvida junto ao grupo de pesquisa FAPEM, que 
buscou compreender os sentidos atribuídos por acadêmicas do curso de Pedagogia da Universi-
dade Federal de Santa Maria à Música em sua formação acadêmico-profissional. O conceito de 
sentido teve como aporte teórico Lev Vygotsky e seus estudiosos contemporâneos, e sua com-
preensão está vinculada ao conhecimento das necessidades e motivos que são estabelecidas 
pelo sujeito sobre algo. Assim, o locus de investigação foi a disciplina de Educação Musical para 
a Infância, do curso de Pedagogia/UFSM, e, meio de um estudo de caso (YIN, 2009), realizamos 
observações diretas e participantes na disciplina, e entrevistas semiestruturadas com seis aca-
dêmicas que participavam desta. Verificamos que o contexto do curso de Pedagogia produziu 
necessidades, nas entrevistadas, que foram associadas a significados sociais da Música, cons-
tituindo-se em motivos, que as mobilizaram a buscarem, nas aulas de Educação Musical para a 
Infância, momentos de fuga e entretenimento. A Música, enquanto área de conhecimentos, é 
reconhecida pelas acadêmicas, entretanto os sentidos que estas estabelecem com a área está 
relacionado à afetividade.

Práticas educativo-musicais no desenvolvimento das múltiplas inteligências: procedimentos 
metodológicos em uma pesquisa-ação na docência da primeira infância

- Daniel Augusto de Lima Mariano
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Esta comunicação trata dos processos metodológicos desenvolvidos em uma pesquisa realizada 
através de uma investigação-ação educacional com professoras da educação infantil da denomi-
nada Escola X, na cidade de João Pessoa – Paraíba. Tal intervenção objetivou capacitar profes-
soras da educação infantil a incorporarem, em suas práticas pedagógicas, atividades e reflexões 
relativas à educação musical e sonora. A partir da concepção de estimulação das inteligências 
múltiplas (GARDNER, 1995), pudemos desenvolver uma série de ações relativas ao desenvolvi-
mento da inteligência sonora/musical junto às crianças de dois e três anos de idade, em intera-
ções interdisciplinares que visaram também o seu desenvolvimento integral. A pesquisa foi rea-
lizada entre os meses de janeiro a outubro de 2014, em três momentos: observação diagnóstica 
(janeiro e fevereiro), intervenção-ação (março a junho) e retorno ao campo (outubro). A primeira 
fase visava conhecer o cotidiano da Escola X, assim como as práticas pedagógicas das docentes 
junto às crianças. Já a fase de intervenção foi realizada em um processo colaborativo junto às 
professoras A, B e auxiliar A, consistindo de um planejamento de mudança. O terceiro momento 
foi o retorno ao campo, para verificar os efeitos do processo de capacitação sobre as práticas das 
professoras, averiguando também se tal processo contribuiu para a ação reflexiva das docentes 
em suas práticas pedagógicas – especialmente as educativo-musicais. Nesta etapa, foi possível 
constatar a dificuldade das professoras em manter, diante das múltiplas exigências do cotidiano 
escolar, o trabalho docente cooperativo, a ação reflexiva e as práticas musicais desenvolvidas em 
conjunto durante a fase de intervenção pedagógica.

Música e Bebês – a pesquisa para o desenvolvimento de atividades musicais para bebês de 0 
a 3 anos em instituições públicas

- Vera Lúcia Gomes Jardim

Este trabalho objetiva apresentar os resultados parciais do Programa de Extensão Universitária 
Música e Bebês - UNIFESP, privilegiando, dentre outras, suas ações relacionadas à pesquisa para o 
desenvolvimento de atividades musicais, por meio de ações de alunos, estagiários, profissionais e 
docentes, cujos processos envolvem práticas musicais, oficinas, palestras, visando à formação de 
estudantes, formação continuada e capacitação para professores em serviço e gestores de Educa-
ção Infantil do município de Guarulhos-SP, que atuam em creches da rede pública e conveniada. 
O Programa se apóia teoricamente na confluência dos estudos das ciências cognitivas e nas ques-
tões centrais do ensino-aprendizado, que construíram um conjunto de conclusões consistentes 
sobre os benefícios da música no desenvolvimento dos bebês (Beyer, 1988; Gordon, 2000; Ilari, 
2002; Stifft, 2008), possibilitando um direcionamento da sua metodologia, tanto no desenvol-
vimento das ações educativas estruturadas, principalmente, em práticas musicais, quanto nos 
processos de observação e coleta de dados. Destacamos a relevância dos métodos etnográficos, 
baseados, principalmente em Geertz (2008) e Corsaro (2009), selecionando os procedimentos de 
observação, registros e descrição, e, recursos de gravação em áudio e vídeo, que permitem revi-
sões dos contextos investigados. Como resultado de suas ações, o Programa apresenta a organi-
zação de planos de trabalho, indicando atividades que despertem reações específicas dos bebês, 
como ouvir, diferenciar, produzir, de modo corporal e vocal, rítmico e temporal, destacando as 
atividades de exploração e vivência musical, canto e dança, audição de músicas como relaxamen-
to, como aquelas que apresentam maior potencial de envolvimento dos bebês.
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Sobre ser estagiária na educação infantil: um relato de experiência

- Nicole Roberta de Mello Penteado, Maressa Barbosa dos Santos

O presente artigo apresenta um relato de experiência de estágio, desenvolvido por alunas do 
Curso de Graduação em Música da Universidade Estadual de Maringá, no Centro Municipal de 
Educação Infantil (CMEI) Professora Iria de Castro, da cidade de Maringá. Inicialmente, explana-
-se sobre a importância do estágio supervisionado para cursos de licenciatura, uma vez que sua 
função é formar professores para atuarem na educação básica. A partir de uma contextualização 
a respeito do CMEI, as autoras discutem três aspectos relativos ao estágio: o acolhimento da es-
cola, o trabalho colaborativo e a orientação. Finalmente, refletem sobre o efeito desses aspectos 
na construção da docência em Música.

GT 4.2 FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA 
Sala Araucária 04 (2o andar)

SESSÃO 7
09/10

14:30 – 14:55 Encantando: educação musical e formação continuada de professores

Elizabeth da Silva Galastri, Fernanda Sifuentes Pinheiro Leitão, Fernanda 
Cristina Trinca Suyama, Gisele Francisca Matavelli Gigante, Ana Maria 
Mantovani Pedro Liske, Gisele Madalena Francisco, Marcela Fernanda 
Gonçalves, Edson Carneiro, Pressley Kerller Mendes Tartarotti

14:55 – 15:20 Uma revisão de literatura sobre a formação musical continuada de profes-
sores generalistas

Vitor Hugo Rodrigues Manzke, Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo
15:20 – 15:45 Formação inicial e continuada do educador musical: reflexões e pesquisa

Vilma de O. S. Fogaça
15:45 – 16:10 Formação de educadores musicais: uma busca por uma formação além 

da graduação

Natália Búrigo Severino, Murilo Ferreira Velho de Arruda, Mariana Barbosa Ament
16:10 – 16:35 Reflexões sobre a formação continuada para professores de música na rede 

pública municipal de João Pessoa em 2014

José Reinaldo Tavares
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Encantando: educação musical e formação continuada de professores

- Elizabeth da silva Galastri, Fernanda Sifuentes Pinheiro Leitão, Fernanda Cristina Trinca 
Suyama, Gisele Francisca Matavelli Gigante, Ana Maria Mantovani Pedro Liske, Gisele Ma-
dalena Francisco, Marcela Fernanda Gonçalves, Edson Carneiro, Pressley Kerller Mendes 
Tartarotti

Este relato de experiência tenta contribuir para o contexto da Educação Musical brasileira, apre-
sentando uma discussão sobre o ensino musical nas escolas e formação continuada em serviço. 
O texto expõe possibilidades de trabalho e uma discussão teórica sobre os fundamentos de uma 
Educação Musical que prioriza o desenvolvimento integral da criança, se preocupa com a am-
pliação de seu repertório e esteja integrado com seu contexto sócio-cultural, por considerá-la 
autora de sua própria construção de conhecimento. Traz também os percalços e conquistas de 
uma equipe de professores-orientadores de uma Secretaria Municipal de Ensino, seus caminhos 
trilhados e desafios propostos quanto à formação de professores polivalentes para o ensino da 
música em sala de aula do Ensino Fundamental I. Tem como objetivo proporcionar a estruturação 
de uma formação continuada com diferentes formas de intervenção, pensando nas necessidades 
reais do professor e da unidade escolar em que está inserido. Esse projeto ainda está em an-
damento e já colhe conquistas e positivas avaliações de como a música pode ser trabalhada na 
escola de forma interdisciplinar, provocando no aluno, por meio de propostas lúdicas, o prazer 
de fazer música, além de habilidades de improvisar, apreciar e criar, sempre amparado por uma 
metodologia ativa de aprendizagem.

Uma revisão de literatura sobre a formação musical continuada de professores generalistas

- Vitor Hugo Rodrigues Manzke, Sérgio Luiz Ferreira de Figueiredo

Este texto é um recorte da revisão de literatura de um projeto de pesquisa de mestrado em anda-
mento, que busca compreender e refletir sobre a formação musical dos professores generalistas, 
em especial os processos de formação continuada que tivessem ênfase nas metodologias e con-
teúdos abordados nesta modalidade de formação. Foram mapeadas publicações da Associação 
Brasileira de Educação Musical – ABEM, nos congressos e revistas, partindo de um mapeamento 
já publicado por Werle e Bellochio (2009) e ampliado neste trabalho até o ano de 2013. Pela lei-
tura e reflexão dos trabalhos mapeados foi possível perceber que uma produção acadêmica mais 
ampla e direcionada aos conteúdos e metodologias poderia contribuir ainda mais para que se 
conquiste espaços para a educação musical na formação de professores generalistas.

Formação inicial e continuada do educador musical: reflexões e pesquisa

- Vilma de O. S. Fogaça

O trabalho apresentado mostra uma visão geral de uma pesquisa de doutoramento em anda-
mento. A pesquisa que pretende averiguar se o estudo de problemas relacionados ao desenvol-
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vimento de articulações pedagógicas pode auxiliar educadores musicais em formação inicial ou 
continuada. O contexto de estudo é curso de graduação em Licenciatura em Música da Escola 
de Música da Universidade Federal da Bahia. Uma coleta de dados foi previamente realizada 
para obter informações com licenciandos em música do ano letivo de 2014, em cumprimento do 
estágio curricular supervisionado, acerca do grau de dificuldade que eles avaliam os problemas 
enfrentados por eles na rotina e campo de estágio. O resultado obtido revela que problemas re-
lacionados ao desenvolvimento de articulações pedagógicas estiveram presentes de modo con-
sistente no desenvolvimento do estágio dos alunos pesquisados. O trabalho realiza uma breve 
discussão a partir de reflexões sobre os dados, sobre esse problema especificamente e acerca 
de questões que envolvem a formação inicial e continuada do educador musical, bem como do 
papel da instituição de ensino superior nesse processo formativo.

Formação de educadores musicais: uma busca por uma formação além da graduação

- Natália Búrigo Severino, Murilo Ferreira Velho de Arruda, Mariana Barbosa Ament

Neste artigo discutiremos sobre a organização de eventos como importante ferramenta para for-
mação do Educador Musical na atualidade. Para isso traremos primeiramente um breve histórico 
da Jornada de Estudos em Educação Musical, que acontece anualmente desde 2011 na cidade de 
São Carlos - São Paulo, Brasil, criado por alunos do curso de Educação Musical da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar). Através desta contextualização histórica, dos relatos dos organi-
zadores e das reflexões provocadas a partir de conceitos como Educação Humanizadora (Paulo 
Freire), Colonialismo e dominação (Enrique Dussel) e Epistemologias do Sul (Boaventura Souza 
Santos) buscaremos discutir as potencialidades desta atividade, a qual acreditamos que pode 
preencher importantes lacunas na formação do educador musical contemporâneo.

Reflexões sobre a formação continuada para professores de música na rede pública municipal 
de João Pessoa em 2014

- José Reinaldo Tavares

Este relato de experiência fala sobre a formação continuada dos professores de música da rede 
pública municipal de João Pessoa no ano de 2014, abordando questões relativas às atividades 
oferecidas aos professores, à área de formação de quem ministra tais atividades e à postura dos 
professores em sua atuação cotidiana, com o objetivo de investigar a coerência entre o que é 
divulgado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) e o que de fato acontece. A coleta de 
informações foi feita através de dados empíricos juntos aos professores participantes da forma-
ção continuada e fontes documentais da PMJP. As informações levantadas revelam que ainda é 
preciso avançar na qualidade das atividades de formação continuada dos professores de música 
do município de João Pessoa, e mostram também a postura dos professores em relação à cons-
trução e busca de uma diretriz curricular norteadora do ensino de música nesta rede pública de 
educação básica, visando a qualidade do ensino e o fortalecimento da área.
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Sessão de Pôsteres

Local: Área de Exposições do Bloco 
Araucária – 2o andar

Dia 08 de outubro 
(quinta-feira) às 17h
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PÔSTERES
GT 1.1 PESQUISA EM EDUCAÇÃO MUSICAL

Cooperação internacional e imersão musical no Brasil e na Suécia

Antenor Ferreira Correa, Maria Westvall
Elaboração e validação de um questionário sobre as crenças de autoeficácia de alunos de 
violão em um contexto de ensino coletivo

Dayane Battisti, Rosane Cardoso de Araújo 
A (in) visibilidade da Educação Musical na Educação do Campo

Ana Paula Cunha dos Santos Fernandes
A importância da técnica vocal na formação musico-vocal de crianças de 8 a 10 anos – um 
olhar sobre canto em grupo do Programa SESI Oficinas Culturais

Dâmaris Agnes Gianni, Ana Cláudia Specht
Música e poluição sonora: uma reflexão a respeito da redução do ruído através da edu-
cação musical

Ivaldo Guimarães Torreão Júnior
Tecnologias digitais e diversidade musical no ensino de música curricular na cidade de Feira 
de Santana: uma proposta de investigação

Robson Silva Cardoso, Andeson Cleomar Santos

Cooperação internacional e imersão musical no Brasil e na Suécia

- Antenor Ferreira Correa, Maria Westvall

Descrição de pesquisa em andamento fruto de parceria interinstitucional entre as universidades de 
Brasília e Örebro (Suécia). Dentre os objetivos do projeto intenta-se ativar de modo efetivo o senso 
de colaboração intercultural entre as instituições por meio da implantação de atividades de imer-
são cultural. Ainda, busca-se compreender o que os sujeitos pesquisados pensam a respeito de sua 
prática para a sociedade e para eles mesmos como músicos e professores de música. A metodologia 
aplicada envolve atividades de imersão musical e interação dos pesquisadores nos dois países. Os 
resultados parciais alcançados indicam que o projeto tem potencial para contribuir subsidiando re-
flexões e propostas ligadas à aprendizagem intercultural focadas no ensino da música; bem como, 
promovendo renovação ou inspirações para futuros temas e metodologias de pesquisa em música.

Elaboração e validação de um questionário sobre as crenças de autoeficácia de alunos de 
violão em um contexto de ensino coletivo

- Dayane Battisti, Rosane Cardoso de Araújo 
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Este pôster descreve o processo de elaboração e validação de um questionário sobre as crenças de 
autoeficácia de alunos de violão em um contexto de ensino coletivo. Este questionário é o instru-
mento de coleta de dados utilizado na pesquisa de mestrado que tem por objetivo geral investigar 
de que forma as fontes de autoeficácia (experiências de êxito, experiências vicárias, persuasão ver-
bal e estados fisiológicos) atuam na motivação para aprender violão no contexto de ensino coletivo. 
O referencial teórico do estudo é a Teoria Social Cognitiva, de Albert Bandura, com ênfase nos estu-
dos sobre Crenças de Autoeficácia. A metodologia utilizada é o Estudo de Levantamento (uma sur-
vey de pequeno porte) e os participantes da pesquisa são alunos que estudam violão em grupo na 
“Rua da Cidadania”, instituição vinculada à Prefeitura da cidade de Curitiba.

A (in) visibilidade da Educação Musical na Educação do Campo

- Ana Paula Cunha dos Santos Fernandes

Este trabalho objetiva verificar a possível existência de produção sobre educação musical na edu-
cação do campo me âmbito nacional. A educação do campo é também um espaço de educação 
formal, porém são poucos os registros voltados à música. É uma pesquisa bibliométrica. A coleta 
das produções aconteceu no banco de dados da CAPES, sem recorte de tempo. Feita a coleta 
partiu-se para o segundo momento onde foi feita a leitura dos resumos, sendo que apenas uma 
produção foi selecionada, por contemplar o objeto dessa pesquisa.  O terceiro e último momento 
foi de análise completa das produções para destacar: quais as palavras-chave mais recorrentes, o 
ano de publicação e a região brasileira que mais produziu. As palavras-chave citada foi Educação 
Musical, Projetos Sociais, Inclusão Social. A quantidade de produções encontradas que abrangem 
o tema específico pesquisado não foi expressiva, contudo a temática em questão mostra-se atual 
e com tendências a se disseminar no meio científico.

A importância da técnica vocal na formação musico-vocal de crianças de 8 a 10 anos – um 
olhar sobre canto em grupo do Programa SESI Oficinas Culturais

- Dâmaris Agnes Gianni, Ana Cláudia Specht

A voz humana é um instrumento que produz vários sons. Diante disto, este trabalho busca des-
velar de que forma as atividades de técnica vocal (conhecimento da fisiologia vocal e exercícios 
vocais) contribuem na formação músico-vocal das crianças atendidas no Programa SESI[1]Ofici-
nas Culturais, do município de Caxias do Sul. É uma pesquisa de cunho qualitativo e foi realizada 
no ano de 2014, com um grupo de crianças de 8 a 10 anos. A coleta de dados foi realizada através 
de gravações e filmagens das aulas planejadas e, posteriormente, houve descrição e análise. Os 
resultados obtidos mostraram que a técnica vocal influencia diretamente na formação músico-
-vocal dessas crianças e que, através do uso da técnica, podemos proporcionar consciência acerca 
dos cuidados vocais na faixa etária trabalhada neste estudo. Por fim, surgem reflexões para novas 
posturas dos educadores ao longo do processo ensino-aprendizagem da musicalização, visando 
sempre à formação integral do aluno dentro de um contexto mais motivador e significativo da 
formação músico-vocal.
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Música e poluição sonora: Uma reflexão a respeito da redução do ruído através da educação 
musical

- Ivaldo Guimarães Torreão Júnior

Este trabalho propõe uma reflexão a respeito da possibilidade de redução do ruído através da edu-
cação musical. Preocupa-se, principalmente, com a poluição sonora produzida pela apreciação 
musical feita em alta intensidade. Mostra características do ruído nos aspectos físico e jurídico. 
Tece considerações a respeito do som, silêncio e ruído e sua relação com a subjetividade. Apre-
senta um breve histórico sobre o ensino de música no Brasil, evidenciando que só recentemente 
a educação musical contemplou em seu escopo os temas ligados à ecologia acústica, através de 
sua inclusão no conteúdo dos parâmetros curriculares nacionais de artes. Mostra que a hipótese 
de redução do ruído pela atividade musical encontra fundamento no trabalho do compositor e 
professor canadense Murray Schafer, e estuda os conceitos que orbitam a paisagem sonora. Por 
fim, segue em uma pesquisa de campo com o intuito de verificar se o sujeito musicalizado de fato 
polui menos o ambiente sônico, e propõe algumas contribuições.

Tecnologias digitais e diversidade musical no ensino de música curricular na cidade de Feira 
de Santana: uma proposta de investigação

- Robson Silva Cardoso, Andeson Cleomar Santos

O presente trabalho visa apresentar duas propostas de investigação, abordando o uso das tecno-
logias digitais e se a diversidade cultural é contemplada nas aulas de música na escola. As propos-
tas se inserem em uma pesquisa que está sendo realizada na cidade de Feira de Santana, sobre as 
práticas musicais escolares. O locus são as escolas da rede pública da cidade pertencentes a rede 
municipal e estadual de ensino. A pesquisa tem como objetivo principal mapear iniciativas do 
ensino de música na rede pública local e investigar práticas pedagógicas musicais desenvolvidas 
pelo PIBID. Será utilizada uma metodologia de caráter qualitativo, através da aplicação de ques-
tionários. A partir das investigações busca-se auxiliar o uso das TIC’s pelos bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), além de viabilizar uma nova reflexão ao 
ensino e aprendizagem de música escolar.  A análise de dados direcionará ações que podem con-
tribuir para a implementação do ensino de música na educação básica do município.

GT 1.3 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL
Pedro Cameron e sua história como educador musical

Djalma Campos Gonçalves

Pedro Cameron e sua história como educador musical

- Djalma Campos Gonçalves
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Este pôster tem como tema a atuação profissional do compositor, educador musical e violonista 
brasileiro Pedro Cameron (Santo André, 1949) no interior do estado de São Paulo. Cameron e al-
guns outros professores do Conservatório Dramático e Musical ‘’Dr. Carlos de Campos’’ na cidade 
de Tatuí-SP foram responsáveis pelo marco divisório entre o ensino individual e o ensino coletivo 
de instrumento durante os anos de 1975 e 1977. Este tipo de trabalho possibilitou que o compo-
sitor pudesse fundar projetos semelhantes ao de Tatuí em Sorocaba e Rio Claro, de onde nasce-
ram as escolas de músicas e orquestras sinfônicas das respectivas cidades. O principal resultado 
alcançado foi que esse projeto possibilitou que diversas pessoas pudessem ter sua iniciação em 
algum instrumento musical, dos quais muitos se profissionalizaram e hoje integram orquestras 
nacionais e internacionais. O objetivo principal é mostrar a trajetória de Cameron e sua importân-
cia para música brasileira, partindo do princípio de sua importância como professor, compositor 
e intérprete de obras para violão erudito, cujo resultaram como base utilizada pelo compositor 
para que pudesse desenvolver atividades interdisciplinares em sua profissão, o professor que 
compõe músicas e executa junto de seus alunos. A metodologia utilizada para a  pesquisa foi his-
tória oral, onde que diversos fatos que ficaram na memória do compositor são agregados como 
complemento histórico, isto é possível já que o contato com o compositor não é difícil.

GT 2.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
Concertos didáticos: do litoral ao sertão, todos os cantos da Paraíba

Caio Vinícius Pereira de Sá, Carlos Alan Peres da Silva
Vivências das relações étnico-raciais nas aulas curriculares de música

Rodrigo Cantos Savelli Gomes
Relato do Projeto ABC Musical na cidade de Remígio - PB 

Caio Vinícius Pereira de Sá, Carlos Alan Peres da Silva, Merlia Helen Faustino da Silva
Aproximação da realidade docente: vivenciando a docência

Igor de Tarso Maracajá Bezerra
Música no Campus: Banda de Música do IFPA-Campus Santarém

Leonice Maria Bentes Nina
“Palco PIBID”: uma proposta de ensino aprendizagem em música na escola de educação básica 

Karla Beatriz Souza, Renata Ribeiro Silva, Lorraine Albina Tomaz, Luciano Rodovalho Souza 
Jogos Musicais: ações do PIBID-Música do IFPE

Jaildo Gurgel Costa, Leonardo Araújo da Silva 
Música no Programa Mais Educação: diálogos entre a aula de música curricular e as oficinas 
do PME em uma escola da rede municipal de Florianópolis

Rafael Martins Gonçalves
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Concertos didáticos: do litoral ao sertão, todos os cantos da Paraíba

- Caio Vinícius Pereira de Sá, Carlos Alan Peres da Silva

Este artigo é parte do trabalho de conclusão de curso do pesquisador, e tem por finalidade ana-
lisar as experiências obtidas através de uma série de concertos didáticos realizados pelo Coro de 
Câmara de Campina Grande no ano de 2013, na cidade Campina Grande. O repertório, estrutura-
do apenas por músicas compostas ou arranjadas por compositores paraibanos, foi apresentado a 
crianças do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental das escolas municipais selecionadas. O 
concerto foi dividido nas partes: informativa; interativa e de apreciação musical, mantendo assim 
a atenção e interesse dos alunos no repertório interpretado. Os resultados demonstram que é 
possível a realização do ensino formal de música nas escolas e que o gosto musical dos alunos 
depende das opções que lhes forem ofertadas.

Vivências das relações étnico-raciais nas aulas curriculares de música

- Rodrigo Cantos Savelli Gomes

O presente texto é um relato de experiência que tem por objetivo discutir a inclusão da temática 
étnico-racial nas aulas curriculares de música. Apresento experiências desenvolvidas em uma 
escola municipal de Florianópolis que atende apenas os anos iniciais do Ensino Fundamental, 
portanto, as atividades foram desenvolvidas de modo a contemplar a infância, fazendo uso de 
brincadeiras colaborativas,  jogos e improvisos. A proposta teve como objetivo conhecer, ouvir 
e tocar os instrumentos musicais dos povos indígenas, africanos e afro-brasileiros, bem como 
interpretar, experimentar, criar e improvisar em conjunto, explorando diversas formações instru-
mentais. Através das experiências promovidas, as crianças incorporaram a experiência social e 
cultural do brincar por meio das relações que estabeleceram com as músicas indígenas e africa-
nas, com  os adultos e com as outras crianças.

Relato do Projeto ABC Musical na cidade de Remígio - PB 

- Caio Vinícius Pereira de Sá, Carlos Alan Peres da Silva, Merlia Helen Faustino da Silva

O presente relato refere-se às ações e resultados parciais obtidos no período de onze meses com 
o projeto social ABC Musical, realizado em Remígio – PB, que tem por objetivo proporcionar edu-
cação musical para crianças carentes da rede municipal de ensino, estimulando a formação de 
grupos instrumentais e vocais com os alunos participantes. As aulas abrangem canto coral, flauta 
doce, oficina de construção de instrumentos e simultaneamente musicalização, proporcionando 
às crianças o contato com a música de forma consciente ao participarem ativamente do seu pro-
cesso de produção, resultado e conscientização da contribuição social e educacional que pode ser 
feito através das atividades musicais.
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Aproximação da realidade docente: vivenciando a docência

- Igor de Tarso Maracajá Bezerra

O presente artigo trata-se de um relato de experiência que tem como objetivo suscitar uma breve 
reflexão acerca da musicalização infantil, expondo a experiência na prática de ensino de música 
para crianças de quatro a cinco anos, promovido pela disciplina de estágio supervisionado obriga-
tório em uma escola de educação básica da cidade de João Pessoa. Dessa forma, neste trabalho, 
inicialmente, é realizado um panorama geral da prática, expondo como se deu todo processo de 
idealização da proposta, acrescido de um relato das regências das aulas de fato, seguidos de uma 
breve reflexão sobre os objetivos iniciais almejados para a prática e, por fim, concluído com algu-
mas considerações finais sobre os resultados alcançados.

Música no Campus: Banda de Música do IFPA-Campus Santarém

- Leonice Maria Bentes Nina

O presente trabalho trata de relato de experiência desenvolvida no IFPA-Campus Santarém. O 
projeto de extensão denominado “Música no Campus” teve como objetivo oportunizar aos alu-
nos do IFPA-Campus Santarém a aquisição de conhecimento musical através da Banda de Música, 
desenvolvendo a sensibilidade e criatividade por meio do contato com a linguagem artístico-mu-
sical, visando a formação do cidadão, e dessa forma oferecer aos alunos a vivencia da música 
como realizadores e espectadores, promovendo a prática e difusão das atividades artísticas e 
culturais. A metodologia utilizada baseou-se no ensino coletivo de instrumentos musicais, através 
do método Elementar para o Ensino Coletivo de Instrumentos de Banda de Música “Da Capo”, de 
autoria de Joel Barbosa, baseado nos métodos norte americano.

“Palco PIBID”: uma proposta de ensino aprendizagem em música na escola de educação básica
 
Karla Beatriz Souza, Renata Ribeiro Silva, Lorraine Albina Tomaz, Luciano Rodovalho Souza 

O presente trabalho se propõe a relatar uma experiência de ensino de música em uma escola 
da educação básica. A atividade foi desenvolvida em uma escola em parceria com o Programa 
Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência- PIBID/Música, na Universidade Federal de Uber-
lândia. E teve como proposta a promoção de vivências musicais a partir performances individuais 
e/ou coletivas interligadas aos temas transversais inerentes ao currículo e à realidade da escola, 
visando a contribuir de forma significativa na formação de cidadãos críticos, criativos e atuantes 
na sociedade. O objetivo desse trabalho é socializar as experiências vivenciadas com as atividades 
do “Palco PIBID” realizadas na EMEF Mário Alves de Araújo Silva durante o ano de 2014. Nesta 
perspectiva, o “Palco PIBID” subsidiou a produção artístico-musical e a apreciação estética dos 
alunos. Para tanto, foram realizadas performances musicais em cinco momentos distintos du-
rante o ano letivo que contaram com a participação de músicos profissionais, licenciandos em 
música, alunos e pessoas da comunidade escolar. Os resultados desse trabalho demonstraram a 
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importância da música como parte da vida cotidiana dos alunos, e possibilitou a democratização 
da música enquanto fenômeno artístico e cultural. Destaca-se também a relevância do (re)conhe-
cimento de conceitos e concepções relativos ao ensino e à aprendizagem de música no ambiente 
escolar.

Jogos Musicais: ações do PIBID-Música do IFPE

- Jaildo Gurgel Costa, Leonardo Araújo da Silva 

Este trabalho apresenta resultados preliminares das intervenções didático-pedagógicas musicais, 
desenvolvidas através do subprojeto PIBID-MÚSICA CAPES/IFPE. Estas atividades foram realizadas 
na Escola Estadual Tomas Alves (ensino fundamental II), localizada no município de Belo Jardim, 
agreste Pernambucano. Com base nas pedagogias musicais surgidas no inicio do século XX, ide-
alizadas por músicos comprometidos com o ensino da música (em especial, da primeira geração, 
os de maior introdução no Brasil: Émile-Jaques Dalcroze, Edgar Willems, Zoltán Kodály, Carl Orff e 
Shinichi Suzuki) foram desenvolvidas atividades em grupo, em sala de aula, a fim de explorar rit-
mo, melodia, timbre e improvisação, associados ao movimento. Estas propostas são conhecidas 
como “métodos ativos”, nos quais se fundamentam algumas atividades que chamaremos aqui de 
“Jogos Musicais”, principal foco deste trabalho, para os quais foram utilizados materiais de baixo 
custo e de fácil acesso como copos, retalhos de tecidos, calçados, bolas, além do próprio corpo. A 
intervenção se deu durante dois turnos (manhã e tarde), nas turmas do 6º ao 9º ano, realizadas 
por cinco duplas de bolsistas PIBID simultaneamente, em salas separadas, onde cada grupo ficou 
incumbido de executar um “jogo”, alternando os espaços de aplicação numa espécie de “rodízio”. 
Percebeu-se, ao longo e após a realização de tais atividades, facilidades e dificuldades dos estu-
dantes na execução das tarefas propostas. Em vários, notávamos empolgação com o conteúdo 
apresentado, enquanto outros não se interessaram por essas ações. Contudo, os trabalhos foram 
realizados com êxito, o que contribui, de certa maneira, com a inserção da Educação Musical no 
respectivo ambiente escolar.

Música no Programa Mais Educação: diálogos entre a aula de música curricular e as oficinas 
do PME em uma escola da rede municipal de Florianópolis

- Rafael Martins Gonçalves

O seguinte trabalho tem como objetivo demonstrar como oficinas de música oferecidas atra-
vés do Programa Mais Educação dialogaram com as aulas curriculares de Artes- Música em uma 
escola da rede municipal de Florianópolis. Foi feito um breve levantamento das propostas do 
Programa Mais Educação como política indutora para educação integral, de como as oficinas de 
música acontecem nesta escola de Florianópolis, dos reflexos nas ações desenvolvidas em cada 
ambiente (oficina – sala de aula) e as contribuições destas relações no ensino de música na es-
cola. Foi possível observar que a implantação de oficinas de música, ministradas pelos mesmos 
professores da disciplina curricular, trouxe um ganho significativo para as atividades realizadas 
na escola como um todo. As experiências e diálogos entre os ambientes ajudam à aprendizagem 
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ser mais significativa ao aluno, além de possibilitar propostas metodológicas e outras vivências 
musicais no espaço escolar.

GT 2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA NO ENSINO SUPERIOR
Pedagogo e pianista russo Evgeny Levitan: contribuições significativas

Ekaterina Konopleva, Brasilena Gottschall Pinto Trindade 
O ensino de clarineta no curso de licenciatura em música da UFSM

Guilherme Sampaio Garbosa

Pedagogo e pianista russo Evgeny Levitan: contribuições significativas

- Ekaterina Konopleva, Brasilena Gottschall Pinto Trindade 

Este pôster apresenta os primeiros passos de uma pesquisa em andamento. Ele tem como obje-
tivo geral refletir sobre as contribuições significativas do pedagogo russo Evgeny Alexandrovich 
Levitan que vem promovendo ao longo de seus 50 anos dedicados ao ensino de piano. Derivado 
deste objetivo surgiram quatro objetivos específicos:  a) descrever sua retrospectiva histórica; 
b) apresentar uma síntese de sua abordagem metodológica; c) discutir sobre seus caminhos de 
trabalho; e d) sinalizar seus exemplos na ótica de vinte educadores musicais, todos professores de 
piano. A metodologia da pesquisa, de caráter bibliográfico, apoia-se nas referências “do” e “so-
bre” o autor - Levitan (2004, 2005), Borodin (2007), Ivashkov (2009) entre outros. Durante o pro-
cesso serão aplicados dois questionários: um ao referido professor; e o outro a vinte ex-alunos. 
Devido aos excelentes resultados obtidos por seus alunos, reconhecidos internacionalmente, é 
imprescindível poder refletir sobre sua trajetória de ensino e assim e fortalecer a didática deste 
instrumento.

O ensino de clarineta no curso de licenciatura em música da UFSM

- Guilherme Sampaio Garbosa

Este relato tem como objetivo descrever a minha experiência do ensino de clarineta do Curso de 
Licenciatura em Música da Universidade Federal de Santa Maria. A metodologia de ensino envol-
ve aulas individuais, atividades em grupo com execução de repertório para grupo de clarinetas e 
recitais públicos. A metodologia de ensino envolve uma abordagem baseada em três princípios: 
expectativa, orientação e motivação (Harris, 1999, p. 124). Podemos destacar o desenvolvimento 
musical e técnico dos alunos, participação no grupo de clarinetas, interesse de alunos da licen-
ciatura em música em estudar clarineta, possibilidade de estudar um instrumento de sopro e 
participação em recitais públicos.
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GT 3.1 ENSINO E APRENDIZAGEM DE MÚSICA EM CONTEXTOS SOCIOMUSICAIS NÃO-FORMAIS
Ritmos e Batucadas: um material didático sobre as baterias das escolas de samba de Flori-
anópolis em formato de livro, DVD e website

André Felipe Marcelino

Ritmos e Batucadas: um material didático sobre as baterias das escolas de samba de Flori-
anópolis em formato de livro, DVD e website

- André Felipe Marcelino

“Ritmos e Batucadas” foi um trabalho contemplado no Prêmio Elisabete Anderle de Incentivo 
à Cultura 2013 na Categoria Literatura. A pesquisa teve como objetivo o registro do ritmo das 
baterias das escolas de samba de Florianópolis em formato de livro, DVD e website interativo. 
A metodologia se baseou em observações e entrevistas com os mestres das baterias e relacio-
nada com contribuições de autores que abordam o tema. Os mestres e ritmistas gravaram seus 
próprios ritmos e instrumento para o DVD e para o website. O livro contém fotos, características, 
curiosidades, história descrições e partituras musicais que identificam as levadas rítmicas dos 
instrumentos e das baterias de Florianópolis. Os ritmos e instrumentos utilizados nas baterias e 
apresentados no livro, DVD e website contribuem com a documentação das próprias escolas de 
Florianópolis, bem como com a do carnaval brasileiro, além de contribuir como material didático 
para o ensino de instrumento de percussão.

GT 3.2 EDUCAÇÃO MUSICAL A DISTÂNCIA E RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA A 
EDUCAÇÃO MUSICAL

Cultura Participativa e Educação Musical: construção de um referencial teórico
 
Juciane Araldi Beltrame

Cultura Participativa e Educação Musical: construção de um referencial teórico 

- Juciane Araldi Beltrame

O presente texto tem como objetivo apresentar o conceito de cultura participativa (JENKINS, 
2006) na construção do referencial teórico de uma pesquisa de doutorado em andamento, na 
área de Educação Musical. A pesquisa tem como foco a cultura participativa na formação e atu-
ação de produtores musicais independentes e encontra-se na segunda fase de coleta de dados. 
O recorte trazido neste trabalho compreende estudos desenvolvidos e em desenvolvimento nas 
áreas de mídia-educação e de educação musical que se utilizam deste conceito e as possibilida-
des de análise dos dados empíricos a partir deste referencial. Nesse sentido, os estudos sobre 
cultura participativa possibilitam problematizar aspectos como: autoria; aprendizagem musical 
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entre pares que se estendem nas relações presenciais/virtuais; possibilidades de maior participa-
ção nas mídias;  formatos de produção e divulgação musical em rede. Tais aspectos possibilitam 
compreender os processos de aprendizagem musical e midiática que estão imbricados nessas 
práticas de produção musical que se fortalecem na cibercultura e as suas contribuições para o 
ensino e aprendizagem musical no contexto da cultura participativa.

GT 3.3 EDUCAÇÃO MUSICAL E INCLUSÃO SOCIAL
Conhecendo e escutando o continente africano: uma experiência interdisciplinar com 
alunos do 7o ano de uma escola municipal de Florianópolis 

Roberta Yumiko Tristao
Aprendizagem musical ao violão em projeto social na cidade de Fortaleza-CE

Eddy Lincolln Freitas de Souza
Uma análise da prática pedagógica de professores de música na perspectiva da Educação Inclusiva

Crislany Viana, Cristiane Galdino Almeida
Los diferentes formatos de transcripción de la partitura en Braille

Adriano Chaves Giesteira

Conhecendo e Escutando o Continente Africano: uma experiência interdisciplinar com alunos 
do 7o ano de uma escola municipal de Florianópolis 

- Roberta Yumiko Tristao

O presente tema surgiu em um curso de Formação para professores oferecido pela UDESC, que 
trouxe como tema a cultura africana e afro-brasileira a partir da Lei Federal 10.639/03. O projeto 
foi desenvolvido com a turma do 7o ano, foram envolvidos dois professores: da sala informatiza-
da e de música. O objetivo foi proporcionar aos alunos uma escuta, um olhar, um passeio virtual 
pela África, no intuito de despertar a curiosidade, ampliar o conhecimento e instigar o aluno a 
uma iniciação à pesquisa. O projeto contemplou uma breve passagem pela geografia; passeou 
pelas diversas formas de artes, como: pintura corporal, máscara, escultura e tecelagem; propor-
cionou um mergulho nas diversas sonoridades vindas da África; investigou instrumentos musicais 
de origem africana; e finalizou com um canto coreografado do Senegal. A metodologia aplicada 
foi a divisão em grupos para trabalhar os temas, utilizando a sala informatizada para manuseio da 
ferramenta GoogleDrive. Em seguida iniciou a organização do material, realizada em sala de aula 
e virtualmente, com a intervenção dos professores. O produto final foi apresentado em forma de 
seminário. Houve envolvimento da maioria dos alunos nas pesquisas, demonstrando interesse 
pelo conteúdo, a utilização da ferramenta tecnológica foi de grande ajuda. O resultado mais sig-
nificativo foi que o conteúdo do trabalho transformou a imagem inicial que os alunos declararam 
ter sobre o continente africano.
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Aprendizagem musical ao violão em projeto social na cidade de Fortaleza-CE

- Eddy Lincolln Freitas de Souza

O presente trabalho é um relato de experiência a cerca de um curso de violão ministrado em um 
projeto social no bairro do Papicu, na cidade de Fortaleza-CE. O público alvo é de jovens entre 12 
e 21 anos, que vivem em situação de risco social. Discorre-se no corpo do trabalho em torno do 
referido projeto, dos principais desafios encontrados; dentre outros, aquele que envolve a dico-
tomia entre formação acadêmica e a realidade em questão. Conclui-se com uma abordagem em 
torno da metodologia adotada e dos resultados parciais alcançados. Para isso contou-se com o 
aporte teórico de autores como Tourinho (2003), Cruvinel (2005), Swanwick (2003) e Hikiji (2006).

Uma análise da prática pedagógica de professores de música na perspectiva da Educação 
Inclusiva

- Crislany Viana, Cristiane Galdino Almeida

A presença de alunos com deficiência inseridos em classes comuns da escola de educação bási-
ca é crescente. Em decorrência disso, muitos professores de música estão a conviver com essa 
realidade em sua prática docente. A partir desta problemática, propomos o presente projeto de 
pesquisa cujo principal objetivo é investigar as possibilidades e desafios da prática pedagógica de-
senvolvida por professores de música no ensino de crianças com deficiência incluídas em escolas 
regulares. A metodologia será constituída por observação das aulas de professores de música em 
salas de aula, de escolas de educação básica, que tenham alunos com deficiência incluídos, para 
análise de sua prática pedagógica, e, ainda, entrevistas com os mesmos. Neste trabalho encon-
tram-se a metodologia e a fundamentação teórica inicial da pesquisa.

Los diferentes formatos de transcripción de la partitura en Braille

- Adriano Chaves Giesteira

Este artículo tiene como objetivo presentar los diferentes formatos de transcripicón de una parti-
tura en Braille adoptados por el Subcomité para la Notación Musical en Sistema Braille. Para eso, 
se muestran las principales características de los formatos compás sobre compás, sección sobre 
sección, compás por compás y línea sobre línea. Entre los formatos presentados, el sección sobre 
sección y compás sobre compás son las más utilizados entre los transcriptores de partituras en 
Braille, ya que el primer se muestra más útil para la memorización de la partitura y el segundo por 
proporcionar un paralelismo parcial entre los sistemas.
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GT 4.1 EXPERIÊNCIAS E AÇÕES EDUCATIVO-MUSICAIS EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

Percussão corporal: uma experiência com jogo percussivo a partir do PIBID Música

Brenda Carvalho Miranda, Vanessa Andrade Silva, Kadja Marluan Silva
Piano.Pérolas: promovendo a formação do professor de piano em um projeto de extensão

Carla Reis, Ighor Patrick Andrade dos Anjos
Projeto Coral Infantojuvenil (PCIU!): ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul 

Ana Lucia Iara Gaborim Moreira, Mariana Araújo Stocchero
Propostas pedagógicas, metodologias e conteúdos musicais: relato de experiência de um 
estágio supervisionado

Luã Nóbrega de Brito, Edvaldo Amaral 

Percussão corporal: uma experiência com jogo percussivo a partir do PIBIDMúsica

- Brenda Carvalho Miranda, Vanessa Andrade Silva, Kadja Marluan Silva

O presente trabalho tem como objetivo relatar uma atividade feita com a temática percussão 
corporal, em uma escola da rede Municipal de Ensino, por bolsistas do Programa de Iniciação a 
Docência (PIBID) no ano de 2014, analisando os resultados dessa práxis docente no processo de 
ensino e aprendizagem do educando. A atividade tem como finalidade central o uso da percussão 
corporal através de um jogo musical criado pelo grupo brasileiro de percussão corporal BARBATU-
QUES, visando o desenvolvimento da percepção rítmica, bem como o desenvolvimento da aten-
ção, improvisação, interação e prontidão.  Outros elementos musicais como intensidade, altura e 
timbre estavam contidos na atividade. O fazer musical e o lúdico tiveram presença fundamental 
durante o desdobramento dessa prática musical. Como suporte teórico para este artigo utiliza-
mos os autores STORMS (2000), VISCONTI e BIAGIONI (2002), GRANJA (2006) e NEDEL (2010). 
A aplicação dessa prática musical facilitou a compreensão do conceito de ritmo e possibilitou a 
aprendizagem de elementos musicais imprescindíveis para a formação, não só musical do aluno, 
mas completa, unindo a diversão com a busca pelo conhecimento.

Piano.Pérolas: promovendo a formação do professor de piano em um projeto de extensão

Carla Reis, Ighor Patrick Andrade dos Anjos

Este relato de experiência apresenta o projeto de extensão universitária Piano.Pérolas: desvelan-
do o repertório didático brasileiro, executado no âmbito de um curso de licenciatura em música 
com habilitação em instrumento. Seu principal objetivo é demonstrar a relevância didática e a 
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qualidade artística do repertório brasileiro para piano voltado aos níveis elementar e intermedi-
ário do aprendizado instrumental através da gravação e da divulgação de vídeos nos principais 
canais da internet, como o Facebook e o YouTube. O público-alvo são professores e estudantes 
de música (do Brasil e do exterior), educadores musicais e diletantes em geral. Após detalhado 
levantamento e devida preparação técnico-musical, as obras selecionadas estão sendo grava-
das pelos alunos participantes do projeto, pela coordenadora e por professores convidados. Em 
atividade desde novembro de 2014, o projeto tem contribuído para a formação pedagógica dos 
discentes envolvidos e seu  canal no Youtube já obteve mais de 800 acessos, atingindo cerca de 
15 países.

Projeto Coral Infantojuvenil (PCIU!): ensino, pesquisa e extensão na Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul 

- Ana Lucia Iara Gaborim Moreira, Mariana Araújo Stocchero

O Projeto Coral Infantojuvenil da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – PCIU! - é uma 
ação que articula ensino, pesquisa e extensão, destinada aos acadêmicos do curso de Licenciatu-
ra em Música e à comunidade. Em atividade desde julho de 2013, o projeto atende atualmente a 
50 crianças na faixa etária dos 04 aos 12 anos, oriundas de diversas regiões da cidade de Campo 
Grande - MS, que se dividem em dois grupos: coro e pré-coro (musicalização). Como principais 
referenciais teóricos desta ação, temos trabalhos de regentes brasileiros e estrangeiros (BARTLE, 
2003; LAKSCHEVITZ, 2006; CHEVITARESE, 2007; GOETZE, BROEKER E BOSHKOFF, 2011), de edu-
cadores musicais e pesquisadores da voz infantil (DALCROZE, 1931; KODÁLY, 1964; WELCH, 1994; 
KATER, 1997). Este pôster apresenta, de modo sucinto, a proposta do projeto – educação musical 
por meio do canto coral – e o modo como se desenvolvem suas ações pedagógico- musicais.

Propostas pedagógicas, metodologias e conteúdos musicais: relato de experiência de um está-
gio supervisionado

- Luã Nóbrega de Brito, Edvaldo Amaral 

A etapa da realização do estágio é de extrema importância para os professores em formação, é 
neste momento onde suas concepções, propostas e estratégias metodológicas adquiridas são 
postas em prática. Este artigo apresenta um relato de experiência estágio supervisionado reali-
zado numa escola municipal da cidade de João Pessoa – PB. No texto, buscamos ressaltar como 
optamos propostas metodológicas condizentes com perspectivas contemporâneas de ensino, ar-
ticuladas às metodologias de ensino de música e seus conteúdos vinculados por um eixo temático 
central, intitulado “o baião: conhecendo, interpretando e criando”. Após isso, descrevemos três 
atividades que foram realizadas nesta prática. Por fim, apresentamos benefícios e resultados que 
esta experiência nos trouxe, bem como considerações finais.
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GT 1.2 Epistemologia da Educação Musical
- Dra. Betânia Parizzi Fonseca – UFMG
- Dr. Celson Gomes – UFPA
- Dr. Celso Ramalho – UFRJ
- Dra. Jussara Rodrigues Fernandino – UFMG

GT 1.3 História da Educação Musical
- Dr. Ednardo Monti – UFPI
- Dra. Luceni Caetano – UFPB
- Dra. Maura Penna – UFPB
- Dra. Nair Aparecida Rodrigues Pires – UFOP
- Dra. Susana Cecília Iagayara Souza – USP

GT 2.1 Ensino e Aprendizagem de Música nas Escolas de Educação Básica
- Dra. Ana Lúcia Louro – UFSM 
- Dra. Aruna Noal Correa – UFSM
- Dra. Áurea Demaria Silva – UFPA
- Dra. Carla Pereira dos Santos – UFPB
- Dra. Cristina Rolim Wolffenbüttel– Fundarte/UERGS
- Dra. Daniela Dotto Machado – UFSCar
- Dr. Edson Antônio de Freitas Figueiredo – IFRS
- Dr. Eduardo Guedes Pacheco – UERGS
-  Dr. Gerardo Viana – UFC
- Dr. Guilherme Sampaio Garbosa – UFSM
- Dr. João Fortunato soares de Quadros Júnior – UFMA
-  Dr. João Miguel Bellard Freire – UERJ
- Dra. Kelly Werle – Prefeitura Municipal de Santa Maria
- Dra. Leda Maffioletti – UFRGS
- Dra. Luciana Pires de Sa Requião - UFF
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- Dra. Mara Menezes Kroger – UFBA
- Dra. Maria Cecília Cavalieri França 
- Dra. Maria José Subtil – UEPG
- Dra. Neide Esperidião – FITO
- Dr. Pablo da Silva Gusmão – UFSM
- Dra. Patrícia Kebach – FACCAT
- Dr. Pedro Rogério – UFC
- Dr. Ricardo Freire Dourado – UNB
- Dr. Sérgio Figueiredo  – UDESC 
- Dra. Silvia Sobreira – UNIRIO 
- Dra. Tereza Castro – UFOP
- Dra. Zuraida Abud – SESC

GT 2.2 Ensino e Aprendizagem de Música em Escolas Especializadas
- Dra. Cláudia Deltrégia – UFSM 
- Dr. Daniel Angelo Barbosa Vieira – UFBA
- Dra. Daniela Tsi Gerber– EMBAP
- Dr. Ernesto Hartman– UFES 
- Dr. Guilherme Sauerbronn– UDESC
- Dr. Marcos Câmara de Castro – USP
- Dra. Maria Bernardete Castelan Póvoas – UDESC
- Dr. Ricardo Goldemberg – UNICAMP
- Dra. Vera Portinho Vianna – UFSM

GT 2.3 Ensino e Aprendizagem de Música no Ensino Superior
- Dra. Maria Guiomar de Carvalho Ribas – UFPB 
- Dra. Patrícia Furst Santiago – UFMG 
- Dra. Thelma Alvares – UFRJ                                            
- Dra. Valéria Carvalho – UFRN
- Dra. Walênia Silva – UFMG

GT 3.1 Ensino e Aprendizagem de Música em Contextos Sociomusicais Não-Formais e Informais
- Dra. Angela Luhning – UFBA 
- Dr. Eduardo Luedy – UEFS
- Dra. Fátima Carneiro dos Santos – UEL
- Dra. Harue Tanaka Sorrentino – UFPB
- Dr. Hugo Ribeiro – UNB
- Dra. Katharina Döring – UNEB
- Dra. Leila Dias – UFBA
- Dr. Manoel Câmara Rasslan – UFMS
- Dr. Márcio Penna Corte Real – UFRGS
- Dr. Marco Antonio Toledo – UFC
- Dr. Samuel Araújo – UFRJ
- Dr. Sérgio Álvares – UFRJ
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GT 3.2 Educação Musical a Distância e Recursos Tecnológicos para a Educação Musical
- Dr. Daniel Marcondes Gohn – UFSCar
- Dra. Fernanda de Assis Oliveira Torres – UnB 
- Dra. Helena de Souza Nunes – UFRGS
- Dra. Maria Cristina Carvalho Cascelli Azevedo – UnB
- Dr. Paulo Marins – UnB

GT 3.3 Educação Musical e Inclusão Social
- Dra. Brasilena Gottschall Pinto Trindade – UFMA
- Dr. Giann Mendes Ribeiro – UERN
- Dra. Patrícia Martins Lima Pederiva– UNB
- Dra. Regina Finck - UDESC
- Dra. Susana Kruger – Projeto Guri

GT 4.1 Experiências e ações educativo-musicais em cursos de formação de professores
- Dra. Ana Cláudia Specht – FEEVALE
- Dra. Iveta Maria Borges Ávila Fernandes – UNESP 
- Dr. José Ruy Henderson Filho – UEPA
- Dra. Nilceia Protásio – UFG
- Dra. Lúcia Helena Pereira Teixeira – UNIPAMPA
- Dra. Paula Maria Aristides de Oliveira Molinari – UFPI
- Dra. Sônia Ribeiro – UFU

GT 4.2 Formação Inicial e Continuada
- Dra. Adriana Bozzetto – UNIPAMPA 
- Dra. Cristina Cereser – UFRGS
- Dra. Delmary Vasconcelos Abreu – UNB
- Dr. José Soares – UFU
- Dr. Luís Fernando Lazzarin – UFSM 
- Dra. Monique Andries Nogueira – UFRJ
- Dra. Rejane Harder – UFSE
- Dra. Rosângela Duarte – UFRR

GT 4.3 Formação Emergencial e Alternativa
- Dra. Helena Lopes da Silva – UEMG
- Dra. Rosemara Staub de Barros – UFAM
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Planta Baixa do Centro de Convenções Praiamar – Térreo e Subsolo

Térreo: Sala Flamboyant 01, Sala Flamboyant 02; Sala Álamo 01, Sala Álamo 02
Sala Ipê Amarelo; Sala Ipê Rosa, Salão Jacarandá.
Térreo – Hall do Hotel: Sala Jatobá
Subsolo: Salas do Salão Cedro
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Planta Baixa do Centro de Convenções Praiamar – 2o andar

2o andar: Salas do Bloco Araucária a, Área de Exposições do Bloco Araucária
4o andar: Sala Pau Brasil
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EDUCAÇÃO MUSICAL:  FORMAÇÃO HUMANA, ÉTICA  
E   PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO

PROGRAMAÇÃO GERAL

Conferências ◦ Mesas-redondas
GTs: simpósios, comunicações e pôsteres

 Concertos ◦ Lançamento de livros
Fórum internacional


