
OS MULTIPLOS DESENVOLVIMENTOS COGNITIVO-MUSICAIS E
SUA INFLU~NCIASOBRE A EDUCAC;:AO MUSICAL

Esthe< BeyBf>

Estudos a respeilo da cogn~ musical revelam cada vez mais
que M uma variedade bastante grande dos processos mentais nos
indMduos influenciando suas concepyoes e seus desempenhos musi
cais. Esta influ~ncia chega a trazer efe~os vislveis ate a nivel do
desenvolvimento musical nas pessoas.

Suponhamos dois mOsicos, par exemplo. 0 primeiro mUsico e
nascido em uma metr6pole, cujos pais tern uma form~o a nlvel de III
Grau, tem boas condi¢es financeiras, valorizam 0 conhecimento I~e

moo e artlstico no indMduo. Por conseguinte, estes pais se preocupa
ram com uma forma.;ao musical no filho, possibil~ando desde cedo 0

estudo dos fundamentos da mOsica e de um instrumento. Os principios
da le~ura e da escma musical foram ensinados desde cedo antes
mesmo do perlodo escolar. 0 processo de crescimento musical conti
nua no aperte~mento posterior da tecnica instrumental, consolidan
do gradativamente sua performance ate que chega a se tamar um
mUsico profissional.

Examinemos 0 segundo mUsico: nascido em uma cidade peque
na do interior, cujos pais sao a~abetjzados, mas interromperam seus
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estudos antes mesmo de chegarem a 41 serie primaria, trabalhando
como servente de obras e empregada domestica. Estes pais, cien
tes do valor da escola, colocam 0 filho em uma escola publica.
Embora fac;:am grande esforc;:o para que 0 filho permanec;:a na mes
rna, repetencias sucessivas levam-no a evasao escolar. Con
com~ante a saida da escola, configura-se a imersao no mundo do
trabalho. Inicialmente, crianc;:a ainda, ganha a vida vendendo jornais.
Mais tarde, como ja havia realizado muitos jogos ritmicos acompa
nhando sozinho com as' maos 0 r~mo de sua escola de samba,
comec;:a a tocar a no~e em urn bar, como baterista em urn grupo de
musica popular. Gradualmente sua execuc;:ao vai se aperfeic;:oando,
sucedendo-se convites para participac;:ao em grupos rnais organiza
dos e sofisticados de musica popular. Sua vida profissional se esta
belece entao, com participac;:ao em gravac;:6es em studios.

Ao analisarmos os exemplos acima, sao visiveis as dfferenc;:as
entre urn musico e outro. A classe social, 0 contexte cu~ural e 0

percurso sao obviamente contrastantes. 0 primeiro parte de uma
educac;:iio musical formal, 0 segundo, de uma educac;:ao musical
informal. 0 primeiro teve a chance de optar por ser musico, mesmo
que inicialmente isso nao·lhe garantisse uma fonte de renda. Ja 0

segundo, tern a necessidade de se lanc;:ar 0 quanto antes em algu
rna atividade na qual ja possua urn certo desempenho, para que
esta Ihe garanta sua subsistencia. 0 primeiro vive em uma metr6po
Ie, onde em.geral a vida cu~ural e bastante intensa e se tern acesso
rnais facil a uma serie de possibilidades; 0 segundo, por sua vez,
possui a vantagem de relacionamentos pessoais mais intensos, ga
rantidos pelo numero bern menor de pessoas na cidadezinha onde
se criou. Em contrapaitida, as possibilidades de participac;:ao em
eventos cu~urais fica dfficu~ada pela oferta menor e por dificuldade
de deslocamento a locais vizinhos.

Os exemplos colocados permitiriam-nos seguir comparando
longamente as dfferenc;:as entre os dois musicos, mas vamos focar
daqui para diante urn novo contexto de pontos contratantes. As
diferenc;:as discutidas no paragrafo acima contribuem - embora nao
determinem - para 0 surgimento e estabelecimento de diferenc;:as a
urn outro nivel, nao tao visivel quanto 0 anterior: ao nivel dos pro
cessos cognitivos utilizados para obtenc;:iio de certos desempenhos
musicais. 0 fato do primefro musico receber uma educac;:ao musical
formal leva-nos a suposic;:iio de que este tenha aprendido musica
de forma dfferente do que 0 segundo. Certamente, 0 processo pelo
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qual passou 0 segundo musico - numa busca por assim dizer autodi
data - permitiu que explorasse muito mais as variadas possibilidades
de criar ritmos na bateria, variando timbres atravas de instrumentos
diferentes, de modos de toque ou de intensidade de toque que se
adequassem as caracteristicas da musica e do Eistilo em questao. 0
primeiro musico com certeza perpassou apenas pelas possibilidades
sonoras permitidas pelo seu professor. poderiamos ousar talvez di
7er as possibilidades exploradas ou conhecidas por seu professor.
Em contrapartida, este ·teve a aprendizagem da grafia musical, 0

que Ihe facilita 0 acesso a uma tradiyao musical ja bastante antiga.
Embora com menos possibilidades exploradas por ele pr6prio, pode
assim passar por uma muiliplicidade de processos composicionais
utilizados por muitos compositores, se a que sua formayao nao
tenha se Iimitado ao conhecimento apenas do repert6rio dito "clas
sica".

Seguindo ainda mais urn pouco esta comparayao, poderlamos
tambem depreender que 0 primeiro musico possivelmente se ocupe
- pelas razQes apontadas no uilimo paragrafo - mais de reproduzir
obras musicais ja existentes, enquanto 0 segundo musico se ocupe
provavelmente mais de produzir ele pr6prio acompanhamentos per
cutidos as musicas dos grupos em que toea. Por tras desta d~eren

~a reside a maior espontaneidade de urn para certos processos
cognitivo-musicais que 0 favorecem na reprodu~ao e a de outro
para outro conjunto de processos cognitivo-musicais, que 0 possibili
tam melhor produ~ao.

A variedade de processos do pensamento apontada pelo
exemplo discutido ata aqui e muito rnais ampla do que se pode
imaginar. Ao pensarmos nas diferentes formas que 0 ser humano
tern se agrupado com seus semelhantes ao longo do tempo e do
espa~o, ampliam-se as possibilidades de varia~ao de discursos mu
sicais. Podemos verificar as cuituras mais diversas na hist6ria das
civiliza~oes, formando grupos sociais muito diferentes entre si, com
a musica desempenhando diferentes papais nestes contextos tao
variados. 0 mesmo pode ser ver~icado em relayao ao paralelismo
de sociedades coexistentes hoje em varias partes do mundo, nas
quais ha valores e principios pr6prios a cada uma destas. A cultura
ocidental, por exemplo. eapenas uma dentre uma gama de possibi
lidades e mesmo esta possui caracteristicas variadas de grupo para
grupo. 56 para exempl~icar, uma familia brasileira certamente nao
possui as mesmas caracterlsticas de uma familia francesa, embora
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ambas sejam oeidentais. E ainda: esta famIlia brasileira de hoje nao
possui a mesma configura¢o de uma de 50 anos atms.

Do mesmo modo, crianyas desenvolvem entre si dfferen<;as de
grupo para grupo, seja a variayao em nivel geografico ou em nlvel
hist6rico. Os objetos e brinquedos que estas crian<;as mariuseiam,
as roupas que vestem, as resid6ncias em que moram, as atividades
educativas (no sentido mais ample possivel) que desenvolvem, a
linguagem que aprenderam, os pais que tern, todes' estes sao ele
mentos que desempenham urn papel fundamental. na quantidade:e
qualidade dos esquemas motores, sensoriais que estas crianyas
desenvolvem. Estas variayoes trazem consigo dfferentes modos de
operar cognitlvamente na mllsica. Por exemplo, leva uma crianya a
absorver rapidamente os padroes musicais utilizados em urn grupo,
enquanto outra se detem em buscar suas pr6prias soluyoes para 0

discurso musical que deseja construir, sem considerar possibilida
des que seu meio ja tenha porventura explorado.

Surpreendentemente, este assunto no desenvolvimento musi
cal nilo foi ainda investigado de forma adequada, embora tenha side
objeto de estudo de urn nllmero consideravel de pesquisas. A aten
¢o da maioria dos pesquisadores da area vonou-se para a investi
ga¢o 0 funcionamento do pensamento musical nas pessoas. Com
o conhecimento que foi sendo acumulado gradualmente na area,
levantou-se urn delineamento de uma expectativa a respe~o do de
senvolvimento musical do indivlduo. Esta compreensao do desen
volvimento musical, embora possulsse ainda diversas lacunas a se
rem preenchidas, inspirou muitos educadores musicais nos llitimos
anos a elaborarem propostas, metodos e currlculos que levassem
em considerayao tais cons-tatayoes. Com 0 aprofundamento das
pesquisas sobre os aspectos referentes a cogniyao musical, foram
levantadas diferentes hip6teses para explicar 0 desenvolvimento
musical do indivlduo, conforme constatado nas pesquisas. Utilizan
do, por exemplo, a teoria de Piaget, varios processos de compreen
sao e capta¢o de uma melodia poderiam ser delineados. Estes
processos serao diScutidos mais adiante, a luz do estudo realizado,
que exporemos a seguir.

A diversidade existente entre os suje~os ficou bastante eviden
te atraves de urn estudo que realizamos com crianyas de aproxima
damente 9-10 anos de idade. Trata-se de urn estudo sobre a evolu
yao nas diferentes hip6teses de grafia de alturas sonoras. A
amostra consistiu de 20 alunos de 3' serie de 12 grau de uma escola
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publica em Porto Alegre. As crianyas ate aquele momenta nunca
haviam recebido aulas de musica. Os primeiros conhecimentos for
mais Sabre musica foram ministrados por uma aluna de nosso curso
de Educayao Musical. Ate 0 momenta desta coleta de dados, os
aiunos vinham recebendo aulas de musica a cerca de dois meses.

Nesta atividade, os alunos foram solic~ados a grafarem no
papel os sons agudos e graves produzidos pela professora na viola.
A professora escolheu urn som agudo e urn grave e os repetiu de
fOrma variada numa seqOilncia de 7 pulsa~oes, permitindo 0 tempo
suficiente para. o· registro dos sons percebidos. Ap6s uma primeira
coleta, as crian~as continuaram desenvolvendo os esquemas
cogn~ivo-musicaisvinculados a a~ura dO som atraves de atividades
motoras amplas e finas. Em seqOilncia a estas, a professora reali
zou nova coleta de dadOs do grupo. A atividade da coleta foi propos
ta de forma idilntica a anterior, incluindo nesta apenas uma linha
horizontal em forma de flecha direcionada para a direita. 0 prop6sito
da flecha horizontal era simplesmente possibilitar uma organiza~ao

das respostas em rela~ao ao eixo '~empo".

Em uma primeira vista as respostas, chama a aten~ao a varie
dade de respostas dadas pelos alunos. Observando-se mais cuida
dosamente as diferentes respostas, percebe-se que estas podem
ser agrupadas em cinco categorias diferentes, sendo denominadas
por letras do aifabeto, de A ate E, conforme a considera~ao eixo
altura ou dO eixo tempo. Da combina~ao destes dois eixos, surgem
as cinco possibilidades de resposta:

- a desconsidera~ao pelo eixo a~ura e pelo eixo tempo (E);
- a considerayao apenas pelo eixo altura, mas de forma inver-

tida (D);
- a considerayao apenas pelo eixo a~ura, de modo correto

(e);
- a considerayao pelo eixo a~ura e tempo, mas com as a~uras

de forma invertida (B);
. - a considerayao pelo eixo a~ura e tempo, de modo correto

(A).

Apresentamos a seguir as 5 modalidades em forma grafica,
considerando 0 eixo das abscissas para tempo, e 0 eixo das ordena
das para a a~ura. A seguir, apresentamos urn exemplo de resposta
para cada conjunto de respostas.
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As cinco categorias sao posslveis, embora haja algumas MO
muito freqOentes. Examinando-se mais detalhadamente cada uma des
tas, poderiamos configurar tres grandes etapas evolutivas: 1) a
desconsidera~ao de ambos os eixos; 2) a considera~ao unica do eixo
anura; 3) a considera~o simunAnea de dois eixos: anura e tempo. Na
primeira e1apa, onde a cria~a nao considera os eixos de anura e
tempo em sua grafia, sao diversas as grafias referentes aos sons: ou a
crian~a escreve uma quantidade maior ou menor de pontos do que de
sons tocados, ou os pontos sao simplesmente desenhados, sem algu
rna c1assitica~ao I6gica pelo som, apenas pelo prazer de organizar
pontos no papel, como se fosse para fazer frisos decorativos. Esta
etapa possui 0 funcionamento figurativo do pensamento pre-operat6rio,
segundo a classitica~o de perlodos por Piaget.

A segunda etapa caracteriza-se pela considera~o de urn dos
eixos, a saber 0 de anura. Nao haveria sentido considerar apenas 0
eixo da passagem do tempo, sem anuras. Mas a interessante notar
que as cria~as a partir deste ponto com~m a grafar a diterencia~o

clara entre agudo e grave. Tal grafia demonstra-nos a aquisi~o de
uma sarie de habilidades: ao mesmo tempo, a cria~a dave possuir a
perce~ao auditiva diferenciada para agudo e grave, uma cate
goriza~o destas diteren~as a nivel das estruturas do pensamento, a
classitica~o em "agudo" ou "grave" conforme 0 conceitoja existente
na mOsica, e ainda sua demonstra~ao a nlvel grafico no papel. sa ata
a etapa anterior, 0 aluno conseguia apenas perceber a ditere~a auditi
vamente, agora consegue leva-Ia a cabo com maior eficiencia: 0 dado
sonoro a percebido, processado cognitivamente e expressado llrafica
mente de forma adequada. Urn ponto a comentar sabre esta etapa a a
incidencia relativamente grande da categoria D nos sujeitos, onde M
uma inversiio das anuras. Estes alunos demonstram estar aptos em
quase todas as habilidades mencionadas acima, apenas 0 conceito
socialmente empregado de "agudO" e "grave" parece ser invertido.
Este fato demonstra a diticuldade destes alunos de absorverem oude
"decorarem" 0 que a agudo e 0 que a grave. Esta transi~o de D para
C, onde 0 conceito vai se ajustar com 0 dado percebido e
categorizado, depende em grande parte de eslratagias utilizadas em
sala de aula com os alunos e devera ser mais discutido a luz dos
resunados encontrados neste esludo.

A terceira etapa caracteriza-se, por conseguinte, da utiliza~ao de
dois eixos na grafia, 0 de anura e 0 de tempo, ou melhor ainda, da
anura em fu~ao do tempo. Esta etapa recebe uma nova qualidade
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estrutural, pois agora considera uma interrelayiio entre dois fatores,
fato que exige novas habilidades. Alem de exigir do aluno as habilida
des necessarias para um eixo de forma agora bastante consolidada,
tem que haver uma consciflncia da passagem do tempo, e uma coor
denayiio viavel entre um e outro eixo. Isto sign~ica que a crianya nesta
fase niio concebe mais cada a~ura produzida pelo instrumento como
um evento II parte, mas relacionados entre si, 0 que possibil~a consi
derar um discurso musical a nivel mais global e menos puntual. Ocorre
tambem nesta etapa - embora mu~o raramente - a inversiio do eixo
a~ura, produzindo a categoria S, conforme mencionado acima. Esta,
porem, se torna bastante incomum, pois em geral a crianya primeiro
obtem um domlnio maior da a~ura, para depois relaciona-Io a outro
dominio (tempo, no caoo).

Fazendo um levantamento das respostas grafadas das crianyas
nas duas coletas de dados, pods-se perceber uma mod~icayiio no
funcionamento cogn~ivo-musical na maioria das crianyas. Isto fica de
monstrado pela tabela a seguir.

Tabela 1: categoria de resposta por crianya nas duas coletas de
dados e sua sign~icayiio

l"II.1I1\':1 Cold:l I Colet:' ::! Si~llitic;l

,'1,,'j A A I

K,\I( A A' M
tj,\B I " - A' M
.\I:\IUI A - " T{A)

Bill A A, M
(,:\ 11 .:! A, A' M
(',\1{ C .... ----

HlPl C A M
MARl C C (pseudo A) '1' (A)

'SAM C C (psc::udo A) T(A)

ellA e C (pseudo d E) T(A)

MARS e D T(C)

JOE e o (pseudo A) T(A)
M'A D C M
PAD D C (pseudo A) M
Wil. D D I
K,\JU E D M
KEN E D M
JOl'2 E D+ M
PAU E e M

Tul;,ll 20 atunos 19 alunos M-IJ 1-2 r-6

Legenda: M - melhoria; I - ina~erado; T - em transiyiio ( estrutura
niio consolidada)
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Esta tabela demonstra a variedade de respostas encontradas pe
los alunos e a mOOfficayao de respostas da primeira para a segunda
coleta de dados. As letras de categorias que possuem 0 sinal "+ -"
signfficam que a resposta pertence a categoria, mas parece carecer de
consolidayao. As letras com "+" indicam a consolidayao efetivada. Na
coluna de signfficayao, as letras em parllnteses ao lado dos casos em
transiyao (T) indicam a categoria para a qual tendem as respostas
dadas. POOe-se observar que quase tOOos tiveram uma resposta me
lhor ou demonstraram estar consolidando uma etapa entre a primeira e
a segunda coleta de dados. A Tabela 2 mostra esta evoluyao de forma
mais clara.

Tabela 2: numero de alunos com melhoria ou em transiyao por
categoria

Esta tabela mostra que a maior incidllncia de alunos na segunda
coleta de dados ja esta na categoria A ou esta em transiyao para esta:
enquanto na primeira coleta de dados temos 6 alunos na categoria A,
na segunda coleta de dados temos urn total de 10 alunos consolidados
ou em transiyao para esta categoria. Dais conjuntos importantes de
alunos estao demonstrados pelas modificayQes de categoria de C->A
e de E->D/C, que totalizam urn numero de 9, pouco mais de 50% do
total de alunos nesta tabela. Estes dois grupos focalizam os alunos
que mudaram de etapa evolutiva, respectivamente da etapa 2 para a 1
e da etapa 3 para a 2. Ou seja, estes sao os alunos que alcanyaram
uma mudanya de estrutura cognitivo-musical atraves do trabalho reali-
mdo. .

Acompanhando as linhas evolutivas destas crianyas no estudo,
configura-se uma gama de possibilidades de desenvolvimento segundo
as categorias estabeJecidas. Levantamos 7 possibilidades. conforme
consta na tabela 3, comentando-as logo a seguir.
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Tabela 3: possibilidades evolutivas segundo as 5 categorias

Possibilidade SeqUencia de Catcgorias (da esq. pi diLl
I E C A

2 E D B A

3 E D C A
4 E C D A
5 E C B A
6 E D C B A
7 E C D B A

A primeira possibilidade configura urn percurso mais rapido, pas
sando de urn funcionamento figurativo para a considera~o do eixo
anura na ordem direta e posterior considera~o dos dois eixos, sem
haver inversao de anuras em momenta algum.

A segunda possibilidade mostra 0 caminho da primeira para a
segunda etapa de estrutura~o cogn~iva, mas com a inversao das
anuras, continuando a evol~o para dois eixos e 56 por fim passando
a anura do eixo invertido ao direto. Este seria provavelmente 0 aluno
que prossegue no desenvolvimento cogn~ivo-musical, embora nao
considere a acunurayao dO meio (aprendizagem dos conce~os "agudo"
e "grave") como fator importanle, chegando a esta apenas ao final do
processo.

A terceira possibilidade mostra urn processo mais detido na se
gunda etapa evolutiva apontada neste artigo, onde considerar apenas
urn eixo a explorado das duas maneiras - inversa e direta -, ata amadu
recer e passar a considerar 0 segundo eixo, sem inverter as alturas no
processo final. Parece-nos que a segunda etapa ficou tao bern explora
da, que 0 suje~o assimilou com maior seguranya 0 conceito de anura.
Ao passar da primeira para a segunda etapa, a ocupa~o do sujeito
com esle primeiro eixo a respeitar (anura) parece leva-Io a despreocu
pa~o com a conexao socialmente adotada para anura-conce~o. 50
mente num segundo momenta na mesma etapa vai ser considerada a
conven~o social para a conce~Uayao.

A quarta possibilidade configura uma sequencia bastanle interes
sante: 0 individuo passou aparentemente com sucesso da primeira
para a segunda etapa, inclusive com 0 eixo anura no sentido direto;
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posteriormente, porem, ao ser confrontado com a existencia de mais
um eixo (tempo), esta~o fica desestabilizada a tal ponto que 0 leva
a inverter 0 eixo anura antesm!!smo de incluir 0 segundo eixo. Parece,
entao uma necessidade deconsolidar esta ~o de anura antes de
realizar qualquer progresso estrutural mais signfficativo.

o quinto caminho evoJutivo apontado acima demonstra uma op
~ao semelhante a anterior. Este sujeijo passa direto da fase de funcio
namento figurativo para a considera~o do eixo anura de forma corre
tao Aquilo que nao foi expJorado de forma mais intensa na segunda
lase, parece tornar-se necessario na terceira fase. Ou seja, ao consi
derar apenas as anuras tocadas pela professora, tudo parecia claro,
mas ao considerar igualmente a passagem do tempo, a ~o de
anura se desequilibra e inverte, ate que seja consolidada e corrigida.

As duas u~imas possibilidades consistem na passagem mais len
ta e pausada por todas as dfferentes categorias, ate chegar ao resuna
do encontrado por todos os outros. 0 sexto caminho e 0 mais l6gico de
todos, pois passa na sequencia por todas as categorias: inicialmente
considera-se um eixo (a~ura), depois coloca-se este no sentido correto,
posteriormente considera-se urn segundo eixo (tempo), e por fim licam
os dois eixos em perspectiva de forma adequada. Destaque-se que
para isto e necessario mais tempo, tornando-se um processo mais
lento que os demais, embora com certeza tambem melhor consolida
do.

A setima possibilidade tambem contempla as cinco categorias,
apenas invertendo na segunda etapa a n~ao de anura, caso seme
lhante a quarta possibilidade. Ambas - 4.a e 7.a - demonstram apenas
com maior clareza 0 processo dinamico por que passa um individuo ao
adquirir ~6es e conceijos musicais: ate que se consolide um conceijo
ou mesmo um esquema ocorrem uma serie de oscila~6es e talvez
aparentes retrocessos, que na verdade impuisionam 0 sujeijo ao pro
gresso.

Embora hipoteticamente haja todas estas dfferentes possibilida
des, nem todas sao igualmente frequentes nos sujeijos estudados.
Vonando a observar a TabeJa 1, apenas um sujeijo passou pela cate
goria B, fato que nos indicaria uma uma menor probabilidade de inci
dencia desta categoria. A considera~o de que 0 caminho mais previsl
vel na segunda etapa seja de 0 para C, por uma progressiva
aproxima~ao <Jas respostas do sujeijo com 0 padrao apresentado em
nossa sociedade, elimina tambSm a possibilidade 4, restando de fato
dois caminhos evolutivos mais frequentes: as possibilidades 1 e 3.
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Os resultados deste breve estudo sobre 0 desenvolvimento do
conceito de anura em rela~ao ao tempo, geram uma sarie de comenta
rios e discuss6es. Um destes vincula-se diretamente aos resunados
encontrados. Um numero relativamente grande de alunos passou du
rante 0 estudo para uma etapa superior da primeira para a segunda
coleta de dados, sendo que apenas dois pennaneceram inaiterados
em suas respostas. Estes numeros demonstram a adequa~ao das
estrategias de ensino do professor desta tunna em rela~ao a aquisi~6

da novao de altura musical. Este resultado, no entanto, se just~ica, se
considerannos que a unidade de ensino era voltada para a anura dos
sons musieais, muito menos que para a dura~o dos sons. Talllnfase
poderia justrricar tamham a incidllncia maior de resunados considerim
do apenas 0 eixo anura, e menor de alunos dando respostas sobre
dois eixos, embora estes alunos ja houvessem tratado em uma unida
de anterior 0 eixo tempo, ou seja, da dura~ao dos sons.

Mesmo com 0 feedback, proporcionado as crian~s pela profes
sora em suas atividades, apresentando-Ihes as respostas corretas e
incorretas, estes apresentaram ainda dniculdade em aprender 0 que e
alinal agudo e 0 que a grave, dado que ficou demonstrado pela ana
incidllncia principalmente da categoria D e ata de um B. Tal d~iculdade
pode estar frequentemente associada a uma llnfase maior ao "deco
rar" 0 que e agudo e grave, do que acionar pela a~o 0 conceito. Tal
procedimento ocorre com relativa freqOllncia entre os professores, pois
dizem que isto a questao apenas de se saber 0 que arbitrariamente a
sociedade escolheu para ser chamado de agudo e de grave. Neste
sentido, a pratica do ensino em musica mostra-se deficiente, pois pode
provocar prejulzos a lange prazo nestes alunos, uma vez que fieam
impedidos de posteriormente construlrem conceitos sobre esta ~o
basica, levando-os novamente a memorizar puramente aquilo que po
deria ter side construldo por uma abstra~ao do pensamento (BEYER,
1988, p.116).

Quanto a existllncia de d~erentes estagios nas representa~6es

graficas de conceitos musicais, existem varios estudos que demons
tram uma divisiio semelhante de etapas. Cestari (1983) , ao estudar
crian~as de 5 anos em diante em tsrmos da representa~ao grafiea da
mlisica, aponta para tres ou quatro etapas indieadas por Piaget na
aquisi~o de uma ~o: a inexistllncia da n~o, a oscila~o entre a
hipatese antiga e a nova, a instala~o da hipatese nova quanto a
n~ao.
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Davidson & Scripp (1988), apontam para a existencia de diversos
sistemas de escr~a musical pelas cria~as. antes que tenham assimila
do a escr~a notacional tradicional. 0 exemplo de Janet (veja figura
abaixo), com a idade de 5. 6 e 7 anos (DAVIDSON & SCRIPP. 1988.
p, 197) demonstra etapas semelhantes as encontradas em nosso estu
do. Num primeiro momento. a menina considerou apenas 0 eixo tem
po, registrando 0 numero de sons envolvidos e sua hip6tese quanta
aos acentos dados a estes. No segundo desenho constam os mesmos
cinco sons ouvidos. mas colocados em serie organizada, demonstran
do considerar tambern. alem do eixo tempo. a questao da a~ura dos
sons apenas de maneira invertida. No terceiro momento, a cria~a

considerou ambos os eixos em sua representayao grafica na ordem
direta.

Figura: Janet aos 5, 6, e 7 anos

Age 5

Age 7 I }

Fia:. ,.J. CloJ,ill' flhruc of lhe ,une 'Rnw, Row, Row Yo",lltl~":u 'el...·""".,·.. ,..
J;,,'<:I ~l :lJ;u j. 6, :In'" ,.

Fonte da figura: Davidson & Scripp, 1988, p.197.

Up~is (1987, p.54)'; em seu estudo sobre as estruturas adotadas
para a representayao do ritmo, apresenta tambem dois tipos de organi
zayao nos desenhos das cria~as: a organizayao figural e a metrica.
apresentando as d~erentes possibilidades de resposta em cada uma
destas. No estudo que estamos apresentando, poderiamos apontar a
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categoria E como correspondente ao padrao ligurativo, predominante
no pensamento piagetiano pre-operat6rio.

Todas as pesquisas mencionadas acima abordam basicamente a
Iinha de desenvolvimento musical que urn individuo pode seguir, suge
rindo tambem etapas sequenciais para esta evol~ao. 0 que e pouco
mencionado na literatura sao as mu~iplas possibilidades de que urn
individuo possa se desenvolver musicalmente. Ficou bastante evidente
por nosso estudo que os alunos, embora tivessem realizado as mes
mas atividades com a mesma prolessora, demonstraram d~erentes

maneiras de perceber os sons, sando que alguns tendiam a absorver
mais rapidamente a convenyao adotada para sons agudos e graves,
enquanto outros preleriam construir urn eixo. depois outro e 56 ao lim
adotar 0 padrao conhecido para a~ura dos sons. Parece haver uma
previsibilidade para 0 desenvolvimento, mas nao necessariamente uma
unidade.

Estas possiblidades mu~iplas de desenvolvimento podem ser in
Iluenciadas pelas mU~iplas escutas que uma pessoa pode desenvolver
com relayao a urn objeto sonoro. Bamberger (1991) realizou uma
pesquisa com crianyas, onde estudou nestas como se estruturam as
relayoes sonoras e ritmicas no pensamento. Segundo a autora, dile
rentes pessoas podem ouvir a mesma sequencia de eventos sonoros
concentrando-se em aspectos dilerentes e consequentemente
estruturando-os de maneira d~erente. Para Bamberger, as dilerentes
escutas de urn mesmo objeto musical sao geradas por uma combina
yao de latores internos e extemos ao individuo. principalmente pelas
d~erentes modalidades de apreensao e as d~erentes modalidades de
organizayao mental. Martins (1993, p.45) considera que 0 ensino lor
mal de musica nao contempla esta mu~iplicidade de escutas desenvol
vidas pelo individuo, deixando 0 ensino de possibil~ar uma aprendiza
gem musical eliciente.

Tambem a desconsiderayao por multiplos caminhos de desenvol
vimento musical podem implicar em serias deliciencias a nivel da
aprendizagem musical. Se observarmos a estrutura de muitas pre
escolas, verilicamos ainda uma certa f1exibilidade para as d~erentes

l6gicas do pensar e adquirir conhecimentos. Ja a estrutura de educa
yao prevista para a escola exige certa padronizayao do desenvolvi
mento das crianyas, uma vez que existe urn certo curriculo programa
do e conteudos a serem seguidos. E muito dificil considerar a
diversidade, pois 0 acompanhamento individualizado nem sempre esta
previsto. Ademais, 0 numero demasiadamente elevado dos alunos em
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uma turma e 0 preparo bastante fragil do professor impedem tais
procedimentos.

Como resolver, entao, esta problematica na educayao musical?
Acred~amos ser de fundamental importancia que 0 professor possibil~e

ao aluno a reflexao sobre suas pr6prias respostas, de forma a
oferacer-Ihe urn feedback sobre a maneira que concebe a mlisica
(BEYER, 1988, p.115-6). Tal abordagem requer professores atentos a
respostas diferentes das esperadas e conscientes das diferentes
possib~idades de responder a suas atividades. Requer tambem
material musical diversificado, para atender aos alunos em etapas e
processos 16gicos diferentes. Mas requer, acima de tOOo, urn programa
curricular que contemple a tados os caminhos de desenvolvimento
musical, possibimando urn aproveitamento maximo do potencial
musical de cada aluno.
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