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Introdu~o

Modelos que viabilizem urn melhor aprove~amento de tempo do
professor, sem com isso prejudicar a qualidade do ensino, devem ser
experimentados e aperfeic;;oados a partir dos resultados obtidos.
Concom~antemente, a avaliayao de programas de ensino e cursos
oferecidos em cada regiao do pais faz-se necessaria para uma
melhoria da qualidade des mesmes, bern como urn direcionamento
mais objetivo de sua aplicac;;ao.

No que diz respe~o ao ensino instrumental no Brasil, a tradic;;ao do
ensino individualizado e fortemente arraigada e, infelizmente, precon
ce~uosa. Na area especlfica do ensino do piano, sao escassos os
trabalhos, 000 somente no que conceme a pratica pedag6gica, mas
tamoom quanto a investigac;;ao das caracteristicas dos candidates ao
estudo desse instrumento.

Sa Pereira (1933). Fontainha (1968, 1956) e Kaplan (1985) con
centram-se na area pedag6gica empirica. Gonc;;alves & Merhy (1987) e
Oliveira (1990) apresentam seus achados como resunado de pesquisa

• Mestre em Uteratura e Execue;Ao Pianlstica e Mestre em Educa~o Musical. Eastman
School of Music. 1991, New York, USA; Prot'. Assistante da Escola de Musica da UFBa;
Prof'. 00 Curso de P6s-GradtJayao - Mestrado em Musica cia UFBa.

1. Est. trabalhO. uma condens~ de dois outr05 eitadof> nas ReferAncias BlbliogrMicas, Santiago, 1991 e
Samiago, 1992.

74



experimental. Enquanto os primeiros se detem no ensino individualiza
do, Gon<;:alves (1985) e Oliveira (1990) buscam demonstrar a importan
cia do ensino grupal do piano, elaborando inclusive series de material
pedag6gico com fundamentayao filos6fica para 0 ensino em grupo.

As vantagens para 0 ensino grupal do piano sao afirmadas por
todos os que 0 estudam ou aplicam. Bastien (1988), Gonyalves (1985),
Oliveira (1990) e Stevens (1989), por exemplo, enumeram varias. Po
demos aqui crtar as mais importantes: alem do tempo do professor ser
melhor utilizado, os alunos se preparam melhor por efeito da presen<;:a
do grupo; aprendem a ter mais confian9a em si pr6prios; tem mais
tempo que nas aulas individuais para se recobrarem dos erros cometi
dos, 0 que e favoravel Ii constru9ao de uma auto-imagem positiva; sao
mais motivados; tem oportunidade constante para a pratica em conjun
tos; aprendem por imita9ao uns com os outros; recebem maior estimu
10 para 0 desenvolvimento das habilidades de critica, audi9ao
interiorizada e interpreta9ao; adaptam-se desde 0 inicio a tocarem para
outros; tem a oportunidade de serem expostos a uma maior Iiteratura
instrumental; podem ser introduzidos com vantagem sabre os alunos
que tem aulas individuais no estudo da notayao musical, hist6ria da
musica e teoria.

Como desvantagem, destaca-se 0 fato de que nao e dada murta
aten<;:ao individual a cada aluno, 0 que pode ser facilmente contomado
pela combina9ao de aula grupal com aula individual. A aula individual.
por sua vez, facilita 0 desenvolvimento do repert6rio.

As "Oficinas de Piano em Grupo" (OPG) fazem parte dos Semi
narios de Musicaliza9ao da Escola de Musica da UFBa e se propOem a
iniciar estudantes nos principios basicos da tecnica do piano, atraves
de aulas em grupo. Surgiram em 1989, por iniciativa do entao diretor
da referida Escola, Prof. Paulo Costa Lima, com uma turma experi
mental de seis alunos ministrada por esta autora e que foi logo
acrecida de tres outras turmas, conduzidas por tres alunos do curso de
graduayao da Escola, que foram treinados na tecnica do ensino de
piano em grupo.

Em 1978, a prof". Maria das Gra9as Machado Santos realizou
trabalho em grupo de improvisa9ao ao piano e a Prof'. Aida de Jesus
Oliveira desenvolveu a partir de 1988 um trabalho de Iniciayao Musical
com Introduyao aoTeclado (lMIT).

A principio em carater experimental. as "Oficinas de Piano em
Grupo· constaram, no primeiro ano, de uma turma conduzida pela
autora do presente trabalho e tres turmas conduzidas cada uma por
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urn aluno do curso de gradua~o, que passaram por urn period<> de
treinamento te6rico-pratico de urn meso A partir do segundo ano, dado
a desistencia claqueles alunos de gradua~o em continuarem no
projeto, por alegarem fa~a de tempo, prolessoras foram contrataclas
em carater provis6rio para slbstrtui-Ios, por intermedio cia Funda~o

de Apoio a Pesquisa e Extensao - FAPEX, sendo que neste ano de
1995 as turmas totalizam dezenove e sao, com exc~ao de uma
ministrada por esta autora, ministradas por alunos-bolsistas,
provenientes de urn dos cursos de gradua~o em musica da UFBa ou
que ja tenham prestado 0 exame final do 'Curso Basico de Piano".

Filosofia

As OPG tern por objetivo possibilrtar 0 aproveitamento de alunos
que, desejosos de estudarem piano, podem ser class~icados em duas
categorias: a) demonstram interesse pelo instrumento; ou b)
demonstram qualidades psicomotoras aparentemente acima cia media
para 0 estudo do instrumento porem nao sao 'alfabetizados'
musicalmente a desperto da idade que apresentem e por isso nao
foram aprovados para ingresso no 'Curso Basico' de piano.

Caracteristicas do trabalho

Os alunos sao agrupados por faixa etaria a nivel de adiantamen
to, na media de 6 por turma. Os m6dulos de instru~o sao organizados
semestralmente, atendendo a procura caracterizada ao inicio de cada
semestre. 0 teste de ingresso tem carater class~icat6rio e consta de
breve entrevista e exame pratico ao instrumento, para os que jc\ sabem
toear alguma coisa.

o material pedag6gico e escolhido por turma. em reuniao da
coordenadora pedag6gica com os instrutores ao inicio de cada semes
tre. ReuniOes de coordena~o sao realizadas quinzenalmente para
acompanhamento pedag6gico. Os livros mais utilizados tern sido
Aaron (1945), Van de Velde (1965), Pace (1977), Hillay & Olson
(1986), Bart6k (sid), santiago (1989), Oueiroz (1987) e, alem desses,
p~as individuais ou em grupo designadas palos instrutores para cada

76



aluno. As turmas mais adiantadas estudam pequenas pec;:as do reper
t6rio pianistico tradicional, tais como as do livro de Ana Magdalena
Bach, preludios de Chopin e sonatinas varias. as alunos aprendem
nao apenas pec;:as, mas exercicios de modula~ao e improvisa~ao.

a programa de ensino foi estruturado em dois niveis de adianta
mento. Ha duas apresenta~6es publicas para cada turma por semes
tre, uma no meio, geralmente uma aula publica, e uma ao termino do
mesmo, essa uma apresenta~o de todos os alunos no audit6rio da
Escola ou no Salao Nobre da Reitoria. Uma avalia~ao semestral e
realizada pelas professoras de cada c1asse levando em conta 0 desen
volvimento do aluno durante 0 periodo, e aqueles considerados aptos
sao encaminhados para os testes para 0 "Curso Basico" da escola de
Mlisica da UFBa.

No ana de 1991, visando oferecer um atendimento mais
abrangente para alguns adolescentes e adultos que revelam
musicalidade mais acentuada, aliada a pouco conhecimento da tecnica
do instrumento. foi criado um grupo especial que se encontrou por seis
sessaes de duas horas cada e que inciuiu alunos na faixa etaria dos
quinze aos sessenta e tres anos, variando dos que nao sabiam ler aos
que ja podiam tocar p~s faceis de Chopin. Esse grupo teve carater
experimental e foi conduzido por esse autora, originando a classe
"Oficinas Especiais", que busca atender a alunos mais adiantados que
por um motivo au outro (geralmente deficiencias em toona) ainda MO
podem ser admitidos no "Curso Basico",

Avalia~iio do Desempenho

As OPG, embora tenham inicialmente sofrido discrimina~ao por
parte MO apenas do corpo docente da Escola mas tambem dos prOpri
os alunos e de seus pais, e hoje bem vista, devido ao indice relativa
mente baixo de desistencia que apresenta, ao entusiasmo de seus
professores e aos resuttados obtidos por seus alunos tanto nos testes
para 0 "Curso Basico" quanto nos para 0 Vestibular em Musica.

A partir do primeiro semestre de 1992, as OPG passaram a servir
de "campo de trabalho" para a disciplina "Pratica de Ensino" do curso
de gradua~ao.

As OPG servem como fomentadoras de pesquisa na area de
metodologia de ensino, na area de avalia~ao de aprendizagem e
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tambem na de repert6ria, buscando dar maier anfase as pe.;:as brasileiras e
compilar/criar material especilico.

Dificuldades

As princpais sao de carater material. Apesar de cootarmos hoje com
uma saIa equpada com quadrcHle-giz, armaria, carteiras, sam, urn piano e
seis teclados com headphones, os alunos nao !leam bern acomodados nos
bancos e mesa ahos demais, 0 que prejudica em certa extensao seu
desempenho tecnico; 0 quadro-de-giz deveria ser trocado por urn pincel
at6mico para evitar que 0 p6 de giz danWique os teclados.

Pondera¢es Finais

Nem tados os seres humanos nascem para servirem a Mtlsica, porem
o inverso e ve!dadeiro: a Mtlsica e urn direito de tados. Para que cOnfinar
mos 0 ensino do piano aos tidos oomo "dotados', princpalmente se os
critenos utilizados para seleyao de aJunos sao ainda tao sLbjetivos? Por que
nao lavorecer adrusao do ensino do piano, possbilttando 0 contacto com 0

instrumento a urn maior ntlmero de alunos, de uma laixa etaria mais ampla?
Por que relutarmos tanto em acettarmos alunos aduhos nos cursos livres de
nossas Inst~ui¢es de Ensino Superior, num pais em que a educa¢o musi
cal nao e obrigat6ria nas escolas de primeiro e segundo graus? Como nilo
possibil~ar ao aluno de gradua9ao a expe-riancia pedag6gica em diversos
niveis etarios e de adiantamento; em s~ua900s grupais e individuais?

Os temas para pesquisa na area da pedagogia do piano variam desde
a lormuia9flo de critenos mais objetivos para a seleyao de alunos ate
abordagens ao estudo da percepr;ao (GON<;;ALVES & MERHY, 1987) e ao
estudo do desenvoMmento das habiliclades funcionais ao teclado. bern
como a analise de procedimentos didaticos apropriados as diversas
sit~ do eosino. Embora sejam vanas as pLblica96es em outros paises,
em especial nos Estados Unidos da Amenca. sao mu~o escassas no Brasil.
Ao delinearmos 0 perfil das "Oficinas de Piano", nao poderiamos deixar de
registrar aqui 0 imperativo de luturos estudos na area, essenciais que 0 sao.
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ANEXO
Distribui~iioAnual de Professores e Turmas (t)

1989
Diana santiago - 11
• Adriana Trindade Lima - 11
• Jose Mauricio ValieBrandao - 11
• Maria Tereza Prta Gondim - 11

1990
Carmefran Viana Teixeira - 4t
lsa Valois Mendez - 3t
Nestorlina Pita Gondin - 1t
Zuraida Abud - 4t
Total: 60 alunos

1991
Diana santiago - 11
lsa Valois Mendez - 3t
Suzana Vasconcelos - 3t
Zuraida Abud - 3t
Total: 55 alunos

1992
Armelia SueIi - 4 duplas
Actalvia Borges - 11 (1° semestre)
• Angelo Rafael Palma da Fonseca - 3t (no 2° semestre, tambem

a turma que era de Adalvia)
Diana santiago - 2t
lsa Valois Mendez - 4t
• Marcia Maria de Souza Silveira - 3t e 4 duplas
• Sandra Seixas Pereira da Silva - 11
Suzana Vasconcelos - 3t
Zuraida Abud - 2t
Total: 108 alunos
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1993
• Andre Luiz Araujo Sanlos - 21
• Angelo Rafael Palma da Fonseca - 4t
• Antta Maria Cardoso Garrido - 41
• Bealriz de Sousa Fernandes - 11
• Cesar Henrique ptta Eslrelado - 41
Diana santiago - 11
lsa Valois Mendez - 41
• Livia Maria Cardoso Garrido - 21
• Jucilene Souza Fadigas - 21
• Marcia Maria de Souza Silveira - 31
• Sandra Seixas Pereira da Silva - 11
Toral: 114 aluflOs

1994
• Antta Maria Cardoso Garrido - 41
Angelica Villas-Boas - 21 (no 1° semestre)
• Cesar Henrique Pila Eslrelado - 7t
Diana sanliago - 11
• Dulciane Figueira de Oliveira - 51 (no 2° semeslre)
lsa Valois Mendez - 31
• Jucilene Souza Fadigas - 4t
• Obadias de Oliveira Cunha - 6t no 1° semestre e apenas 3t no 2°

semeslre
Toral: 116 alunos

1995
• Angelo Rafael Palma da Fonseca - 11
• Antta Maria Cardoso Garrido - 6t
• Cesar Henrique Pila Eslrelado - 21
Diana sanliago - 1I
• Jucilene Souza Fadigas - 51
• Luciana Splndola - 2t
• Obadias de Oliveira Cunha - 21
Toral: 93 alunos
• aluno bolsisla.
Todos os oulros inslrulores, sao professores contratados para 0

projelo, exceto Diana santiago, Prof" Assislenle da UFBa.
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