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Prologo

Ha 17 <inos sou prorcssora do Ensino Superior de Musica no Brasil. Toclo cslc

tempo lem siuo dcdicado adidalica de disciplinas tc6ricas no Curso de Bacharelado
em lnstrumcnto cia Univcrsidadc Federal cia Parafba. Em 1978, rcccl11 ingrcssa' na

inslitui~ao. scm algullla cxpcricllcia lla doccncia do 31!Grau, participci da cquipc de

implanlavao do curso c l"ui sua primcira coordcnadora. Assim C0l110 eu, a maioria
dos prol"cssorcs do Departamento de Musica cia UFPB vein para a Parafba em 1978,

em fUl1vao cia criac;ao do Departamento. Todos jovclls profissionais iniciantes na

carreira dOCClllC. cramos como tim lime scm trcinador. com as mais variadas experi

cncias acadcmicas c. conscqllcntclllclllC. com as mais dfsparcs COIH':CPvocs sabre a
binomio cnsino-aprclH.lizagem. Sendn a grande maioria rormada pOl' cstrangeiros,

pOllqufssimos podcriam ahra'dar 0 lrahalho de eslrulurar um curricula para 0 curso

de Bacharclado em Musica que sc qucria illlplantar. Com a Icgisla'dao vigcnle do

erE ( Resolu~iio N°lO de 10/10/69) de Ulll lado, alguns modelos de eslruluras
currieulares ali vas do oulro, lcntando imaginal' a "frcgucsia" do curso, os POUCOS

dCSlinados a larcl"a ellcontravam-sc dianlc de lim qucbra-caheya cmbaralhado, lcn

lando monlar uma rigura complcxa. A n::solll~ao do CFE nao se adaplava as condi

yOCS da clientcla. nem aos ohjetivos que pretendfamos. Mas tfnhamos que obcdece

la para que 0 projelo do curso fosse aprovaclo pelo eONSEPE e, posleriormenle, seu

runcionamento l"osse credcnciado pclo MEC.
Hoje, passados Ig an05. nosso Departamcnto se encontra estudando uma re-' .

forma curricular, que a realidade alual demanda. Alguns dos alullos de enLa.o sao os

professores que elaboram 0 projeto, somando a expericncia de cx'::alunos desse curso

ade docentes ja capacitados em p6s-graduayao do pafs ou do exterior. A vivencia

nos coloca hojc cm posic;ao de grande vantagem, c~rri relayao aepoca inicial, pon~m

• Escrito em jnnciro de 1996
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a situa9ao ainda se apresenta tao ou mais diffcil quanto 0 fora: a mesma resolu9aO de
1969, comprovada incliciente em qualquer das muitas realidades do pais, ainda en
lrava as melhores iniciativas: a vantagem da nossa expcriencia nao sc efctiva, geran

do desinteresse pelo trabalho.
Nao se podc dcixar de admitir que a Educa9ao Musical no Brasil ja se organi

zou a ponto de haver formado uma associa9ao de pares bem sucedida. a Associa9ao
Brasileira de Educa9ao Musical. ABEM, cujos enconlros anuais, expressivos tanto
em visita9ao quanlo cm nivcl de trabalhos, sao amplamente conhecidos no pais.
come~ando a se-Io no exterior; e cujo programa editorial tem-se revelado eficiente,

motivante e penclranlc. No cntanto. tcmos que aurnitir tambem que csla associaS:3o

ainda nao se revelou poliricamente forte para 0 Ministerio da Educa9ao. No relat6rio
de atividades das primciras direlorias (199 I- 1995), apresentados pela Dr.' Aida Oli
veira (OLIVEIRA,1995.p.1 04-1 I I), observa-se que a ABEM, em seus quatro pri
meiros anos de exislcncia, esleve preocupada com questoes de importaneia funda
mental, como 0 cntrosamcntQ entre os pcsquisadorcs. profcssores e musicos do pars;
o aumento da produ9ao cientilica da subarea; 0 desenvolvimento da atitude eritiea e
reflexiva sobre os problcmas atuais; a cria9ao de nucleos de Eduea9ao Musical em
algumas eidades brasileiras; e rela90es internacionais. A ABEM ja demonstrou sua
capaeidade de motivar os educadores musicais, eSlimulaodo sua produ9ao e promo
venda seu enlrosamcnto. Cremos, porlanto, que cia tern nas maos 0 poder de fazer-se
escutar, 0 direilo de ahra9ar as quesloes da polftica educativa em Musica, eo dever
de lutar pela valoriza9ao das recentes pesquisas sobre as quais a subarea de Educa
9ao Musical tem sedebr1l9ado Cllm empenho e competencia. Se as quesloes funda
mentais estao bem cncaminhadas, cchcgada a hora de dirccionannos esforc;os pela
modificac;ao da realidadc cducacional brasilcira, a qual, C0l110 a Dr." Aida Oliveira
observa, ainda nao coloca a Musica no Jugal' dcscjado pelos profissionais da area
(OLIVEIRA, I995.p. 105).

As questoes levantadas pelo SINAPEM em 1997 ainda sao atuais! A area
ainda se ressenle dos mcsmos enlravcs aeficiencia da capacilayao profissional! Em
1986,0 Ministeri,; da Educa9ao lan90u um apelo as Institui90es de Ensino Superior,
atraves de um programa especial da SESu: "Programa Nova Universidade". Pedia
que promovessem "a inadiavcl renova9ao da Edllca9ao Superior, atraves de uma
revisao da legisla9ao pertinente, refletindo sobre a necessidade da redefini9ao do

papel do ESlado na Educa9ao, como um veiculo que atlie mais como promotor de
meios e menos como tim conlrolador e cerceador de inicialivas"l.

I Trecho do (exlo de aprcsclllar;ao do Programa Nova Universidadc.
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Entusiasmado com as il1lcn~6cs cxprcssas 110 tcxto do Programa Nova Uni

versidadc ( rcnova~ao da polflica cducacional a partir da rcrlcxao dos educadores

sobre 0 apoio eslalal) e eSlimulado pela urgencia do apelo do MEC (0 qual via a

renova9ao eomo ··inadi,ivel" em 1996). 0 Depariamcnto de Musica da UFPB e1abo

roll lim projclo para rcalizar. durante 0 ann de 1987. Lim Simp6sio Nacional que

tliscutissc a Problcmatica cia Pcsquisa c do Ensino Musical no pafs: () SINAPEM.

Este simp6sio dcvcria claborar lIllla proposta para 0 cnsino de Mlisica no Brasil. a

qual rcsgatassc a valorizacrao cia Musica na Educac;ao. c prolllovcssc 0 dirccionamcnto

cia pcsquisa l1a area aos objClivos acadcmicos. Qucstionando a polftica Gultural c

educacional do Estado com rcla~ao aMusica. dcscjavamos tliscutir as bases de urn

projelo dc cnsino c pcsquisa para a arca hisloricamcnlc localizado c crclivamente

compromctido com a pralica da musica na I"onna<;ao e<.lucaci()I1al do brasileiro. Nos

sa meta cra <.Iennir ullla polltica c<.lucacional c cultural para a area, que reprcsenlasse

as nossas vivcncias de educadorcs c de musicos.

COIll 0 apoio do CNPq, da runda~aoCAPES. d" SESu e da UFPB, realizalllos

o Simp6sio CIll duas rases, c1istanciadas pclo pcrfodo de scis meses2. A cxecu~ao em

duas etapas propiciou condic;ocs para que as IES nao rcprcsentadas no fOrum de

debates tomasscm conhecimcnto <.las propostas clctivadas n3 primcira rase. e pani

cipasscm. indirclal1lcntc. das dccisflcs do SINAPEM, Rcprcscnt;ull-sc dcz lES:\. qualro

instituiC;f>cs de cnsino musical de nfvel nu'idiu", () CNPq, a CAPES. a SESu. a Secre

taria de Ensino de 2" Grau do MEC (SESG). a Secretari" de Apoio aProc!u9ao Cul

lur,1i do Minislcrin d" Cullur" (SEAP) e 0 Instilulo Na~ional de Musica da FUNART.
As rccollH.::nda<;oes till SfNI\PEM !"oram <Implamcnlc divulgadas cntrc cduca

dares c instilui<;ocs dc cnsino Illusical. C cl1call1inhadas aos sclorcs compclcnlcs do

MEC MinC CAPES. COIllO lamhclll a "Igulllas Secrelarias de Educa9ao (BA, PBl.

As rct:oll1cnda<;ocs t:oncernCl1lcs apcsquisa c a pos-graduayao sc concrclizaram com

o apoio do CNPq cd" CAPES: a cria9[io da Associa9ao Na~ionalde Pesquisa e P6s

Grauua<;ao cm Musica (ANPPOM) c a assinalura de um convcn.io lTIultinstitucional

para 0 intercamhio di<..l;'ilico na jrea de Musica. As rccomenclaltoes para 0 ensino

musical de IJ.! a 3l.! Grau. cntretanlO. continuam aguardando uma apreciac;ao cOl1se

quenlc.

I' fase: 12 -16/11R?: 2' fase: 6-IOn/X?

, UFAL.UFRGN.UFPIl.UFPE. UFMG. UFU. UFGO.UNIl.UNt-RtO. UNESP e UFRGS.

•1 Escola de Musica Anlhcnor Navarro (PH), Fundac;J.o de Educm;ao Artfstica (MG), FUNDARTE
(RG), e Escola de Musica de Brasni,,(DF).
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Como dissemos acima, as qll 'S! cs Icvnnln(ias p 'In SINAPEM hri quase nove

allOS (linda sao atuais. Com rclayl10 »l~dllt':l\'I\O Musical a nlvel de Jl.l e 2u Gratis,
allele devcra acontecer 0 estfmul0 c a pi' 'pal'li"j.lo I'm!'il a rOl'marrao profissionalizante,

as constatayoes de 1987 podclll c dcvclll S 'r 1l0VII1IH.:nlc suhscrilas hoje. Com base

em dades concretos (respostas a qucslion6l'ios) t.: lall'lhclll informais, constatou-se

naquela epoca:

a) que apos 15 anos de implanlay[1o <I" Lei 5.692171" 0 ensino da Musiea

englobado as outras modalicladcs arlfslit:ilS, illclcpcndentcs de dispositi

vas Icgais au de reflexoes de canllcr clico c pcdagogico. eSlava abandona
do na maioria das escolas pub] iellS C pl'ivac!as do cnsino regular de )11 e 2!!

Gratis;
b) que em conscqtiencia disso, () ensino cia Musica orcrccido aos jovens fica

ra a cargo de cntidades privadas de ensino musical. Oll de algumas univer

sidadcs;

c) que 0 candidato ao 3l.! Grau em Musica nao reccbia rorma~ao espccffica

minima necessaria a nfvel de II! e 2!J Graus;

d) que {) pais carecia de uma polftica educativa-cultural na area de Musica;

c) que as IES nao formavam um numero suficicnte de professorcs capacita

dos para aLuarel1l efelivamente no ensino de Musica;

f) que os orgaos da adminis{'ra~ao e fomento vinham promovendo cursos de

reciclagcm e alualiza<;ao, os quais nao apresentavam algum resultado

satisfatorio observ.:lvel;

g) que a despeilo das tcorias psicologicas ressaltarem a necessidade de traba

Iho educativo a nivcl do clClivo, da motricidade e das estruturas cognilivas

com a crianc;a na faixa elaria correspondenle apre-escola e 111 Grau, havia

um dcscaso para com 0 dcscnvolvimento, infantil em lermos lTIusicais,

juslamcnte na icladc mais propfcia;

h) que 0 professor polivalcnl'c reprcsentava uma ('arsa dentro do sistema edu

cacional brasileiro;

i) que as escolas puhlicas brasilciras carcciam de espayos fisicos adeqllados

e materiais pcdag6gicos para a implemenlavao cia Educa~ao Artfstica;

5 Hoje s6 lemos que corrigir para 25 anos. desejando que em agoslo de J996 nao estejamos
comemorando 0 Jubilcu de Prata da Lei 5.692171 !
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j) que 110 c0l11exlo da Educa~50 Artfslica, 1150 se el1col11rava c0l1di~6es l1e

ccssarias aarraa pedagogica cspccflica de Mt.1sica, com sistcmatizaerao de
contcuc!os programaticos em cLapas progrcssivas c inLcrdepcndcntes;

k) que 0 Liccnciado a nlvel de 2l! Grall nao rccchia 0 conteuc!o necessario ao

cxcn.:fcio cia doccncia de Musica !las primciras qualm series do Ii! Grall.

Em l~lCC das constatarrocs CXPOSl<.lS. 0 SINAPEM rCCOI11CIlUaVa a ohrigatoricdaclc

do ensino de Musica no II.! c 2!.J Graus. dcsvinculando da area de Educarrao
Arllslica,Para cnl1slalannQS a atualidadc dcstas qucstocs, basta-nos consultar a pro

durrao ciclltfrica l'cccntc em Ellucarrao Musical, divulgada nas publicayocs <.In ABEM.

Sctc mcscs dcpois de slia fUl1da<;fid" a ABEM Ian<;a sua Rev;,\'/ll (maio dc 1992). 0

numcro inauguraltraz um anigo cia Dr.iI Aldn Oliveira inlilulado "A EdUl..:a~aoMusi
cal no Brasil". Ncsse artigo, a aul.ora chama atcnctao aD aspccto rcformista da Educa

c;ao Musical no Brasil, cujo can.itcr lcm se modificado ao sabol' de prop6sitos polfti

cos, dc IIlosoria dc cpoca, movimentos cuucacionais e estclicos. Calequista no pcrfodo

colonial, ornamental no pcrfoclo imperial, c1itista no perfodo rcpublicano, naciona

lisla no pcrfodo da diladura de Vargas, criativa e improvisaliva nos aoos 60 e difusa
apos a implanta~ao cia Lei 5.692171, por causa das muitas possibilidades de interpre

lac;ao da nova legisla~ao:

"Esles allos foram difusos, porquc <.\ nova Icgisla~Jo lrouxc diversas possibilidades
de inlerprcta\=ocs. Scndo COIOC,l(b 1l1l111 pcrlodo onclc 0 professor cstava experi
mcnlando 0 s'lbor cia libcrdadc Pl)S-Ulfconic;\ c ,1 fruiryflo de ulna nova estetica mu
sical- 0 atonalismo - gcrou posicionalllcnlos radicalizados e incomprcens6cs. e POl'

oulro lado,trahalhos dc interesse c ailmlidadc, quando os prorissionais linham com
pClcncia para lidar corn a nova abordagcm Oll corn as slias linguagens cspccffieas"

(OLIVEIRA. 1992.".38).

No trabalho intitulado "A Natureza da Aprenclizagem Musical e suas lmpli

ca<;oes Curricularcs", puhlicado no segundo numero da seric Punt/amen/os do Edu
ca{:l7o Musical (ABEM, junho/1994), a Doutoranda Regina M ..ircia Simao Santos

enroca a expericncia musical no atual contexlO cducacional brasileiro eomo urn cxem

plo de "descnconlro na eduea~50 formal":

"Embulida no currlcul0 pleno das cscolas de III e 211 Graus como uma das lingua
gens de "Edllca~ao Artfstiea", como prop6e 0 anigo 711 da lei n.1l 5697171, a Musica
passou a aluar como "pano de fllndo" para expressao ccnica e plclstica, esvaziando~
sc como linguagem aUlo-expressiva"(SANTOS, 1994, p.9-1 0).

(, Sal vador- Ba, 22/8/1991.
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Adiante, a autora diz que "quando 0 Parecer 570177 do Conselho Federal de
Educayao dcfiniu a 'educayao artfstica' como arca 'sem contornos fixos, flutuando

£10 sabol' das tendencias e dos interesses', nao se seguiu ampla justificativa para cste

posicionamento" (ibidem,p.1 05). E em seguida, aponla uma proposta de curriculo
que ela considera adequada it nalureza da aprendizagem musical.

Em "Usos e Fun~6es da Musica na Escola Publica de I" Grau" (Fundamef//os
da Educa~iio Musical, AHEM, maio/1993) a Dr.' Irenc Tourinho se refere it aborda
gem polivalcnte para 0 ensino das artes no I" e 2" Graus. dcfendida pela Lei 5.692/
71, como havendo confundido a pniliea pedag6gica desse ensino, "instaurando uma
[£lIsa integrayao enlre as artes. oode nem as diferenyas oem as possfveis analogias
entre elas pudessem ser lrabalhadas". Reeonhecendo que "a pratica demonstrou a
ineficieneia e superfieialidade das atividades das salas de aulas de Educa~aoArtisti
ca, esvaziando-as c silenciando sellS defensores", a autora admite que, embora ja
distanciados das "atividadcs pseudo-intcgradas", a fase da pos-polivalencia econfu

sa, ainda nao tcndo gcrado modclos de intcrdisciplinaridade que sirvam aindepen
dencia do pcnsamcnlo musical e £10 comrole da percepyao auditiva no ensino da

Musiea ( TOURINHO, 1993,p.11 0-111).
Em oulra ocasifto, abordando 0 cstagio supervisionado dos cursos de licenci

atura ("Divertimento sobre EsLagio Slipervisionado", Revis/a da ABEM,junho/ 1995),
a Dr." Irene Tourinho considera a diminui\'ao da c1icntela das gradua~6es em Musi
ca, bem como da qualidade dos cursos como conseqiiente da falta de seriedade no
ensino de Musica a nlvel de Il! e 2l! Gmus, e da falta de ulTIa educar;ao musical con

tinua e sistematica, dcsenvolvida desdc 0 inicio da escolariza~ao. Nem formando 0

gosto pela area ncm possibililalldo 0 acesso as gradua~6cs em Musica ao nlvel da

exigencia c da compctcncia musical compallvcis com 0 cnsino de nlvel superior, diz

a autora, 0 cnsino musical 110S nfvcis prcpara16rios ao 31J Grau sao responsaveis pelo

"processo lapa-buracos de cl1sino-aprcndizagem" que vern caracterizando a gradua

~ao em Musica (TOURINHO, 1995,p.37-38).
Como relktem as pliblica\,oes da AHEM no perfodo de 1993 a 1995, os es

pecialistas elll Educa~ao Musical continuam ecoando as denuncias do SINAPEM
com rela~ao ao modelo'~igenle de ensino musical para 0 I" c 2" Graus. Mal e preca
riarnente inslalada no sistema educacional ha urn quarto de seculo, a Educa~ao Mu

sical no contexto da Eduea~ao Artistica tem todos os aLribulos que lao bem argu
mentam nossas reivindica~oes pela independeneia dos dircrentes eontextos anisli
cos no eosine media."' E "difusa", "confusa", "superficial" c "incficiente" para os

prop6sitos a que deveriam servir: formar 0 gosto pela musiea, e eapaeitar ao ingresso
no 3° Grau de uma rorma condizente com as exigencias do ensino profissionalizante.
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A educayao musical prorissionalizant'c no Brasil OCon"c em dois nfveis: no 2i!

(;rau (habilitavao profissiollal de Tccnico Musical em composis:ao, rcgcncia, canto,

illslrumcnto, I'anfarra c sonoplastia ) c no 311 Grau (Bacharclado em ,ute I[rica, canto,

t..:omposi<;ao, instrumcnlo C rcgcncia7). A cstrulura curricular do primciro, com os

Illfllimos de conlcudo c dura<;ao, cnconlra-sc rcgulamcnlada nos Parcccrcs N.!! 1299/

73 eN." 443/86 da Camara de Ensino de I" e 2" Graus do CFE. Quanlo ao curso

~lIperior. seus mfnimos de contcudo c dura'fuo sc cnconlram dcfinidos na Rcsolus;ao
10/96 do CFE.

Em 1987,0 SINAPEM ahordou esles dois lipos de ensino prollssionalizan(e

em Miisica. COl1sidcrando a signiricaerao do primeiro no mcrcado de Lrabalho nacio

llal. fez rccolllcncla<;ocs curriculares cspeciais aos cursos lccnicos em funcionamen

10 (Anais do SINAPEM, p.45-46). COl1sidcrando a imporlal1cia da Musica no ensino

de la a 4i! scries do p..! Grau, a grande carcncia de elementos capacitados adocencia

de Musica neste nfvcl do sistema educacional, e 0 despreparo dos egressos do 2Q

Grau - Habilita~a{) Magistcrio para a atividade docente CIll Musica. recomendou aos

Conselhos E.sladuais de Educa~5() a cria<;ao do Curso Tccnico em Eduea~aoMusical

vinculado ao 2u Grau - Hahilita~ao Magislcrio, assim como a implantafY3.o do Curso

Suplelivo de Qualifica<;ao Pmllssional em Educa<;50 Musical.

No ensino pronssionalizante de 3uGrau, () SINAPEM l"ocalizou especial mente

a estrulunl curricular vigenlc, tendo constat ado que:

a) vista COIllO uma Illultiplicidadc de cursos. de lUll lauo. e valcndo-se de

categorias dcmHsiadamenle amplas, de outro lado, a atual cstrUlUra

curricular mascara c diriculla 0 planejamcnto e adt1linislra~ao academi

cas;
b) a rormac;ao acadcmica rcqucrida do musico c hasicamente a mcsma, a

despeilo da diversidade de habililal'Oes;

c) 0 alllal cl1quadramel110 dos cursos dificulla, sohremodo, 0 preparo de

instrumcnlistas c cantorcs compelenles, enquanto alonga. dcsnccessaria

mente, a fonnac;ao do compositor e do rcgenle;

d) 0 prepam musical do Liccneiado necessila ser ampliado..

1 A Liccnciatura em Musica. rcgulamenlada pcla Rcsolw;ao 10/69 - CFE rai substitufda pela
Licenciatura em E<.Iucac;ao Artfstica. instilufda pcb Lei 5.692/71.
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Com base nestas constatac;oes, C principalmcl1lc considcrando 0311 Grall como
malriz geradora de recursos humanos aluames no Ensino dc I" e 2" Graus, 0 SINAPEM
elaborou um anleprojeto de restrulura~iio da gradua~ao em Musiea, propondo as
o~Oes de Bacharelado, com 24 habilita~Oes, e Licenciatura, com 16 habilitayOes:
em canlo, educayiio musical, naula doce, piano e inslrumenLos de orquestra ( Anais
do SINAPEM. p.53-61). Esta proposla curricular roi entregue em maos do Presiden
te do CFE, Professor Fernando Afonso Gay da Fonseca, por representanles de varias
lES. A proposla nunca foi apreciada. Seu perri I conLinua atual, sua importiincia e
extrema, sua urgcncia vern sendo reclamada ha aita allos. Da forma como entende

mos na cpoca. c ainda 0 ctllcndClllos assim hojc, csta rCrormH devera considerar a
diversidade cultural do pais, exigindo lima cstratcgia de ensino articulada pOl' uma

polftiea educacional de desccnLraliza~ao e desunirormizayao de padroes, ajusLadas 11
diversificac;ao das varias rcgi5es socio-cconomicas.

Assim como 0 atualmodclo de Educa~ao Musical Prc-profissionalizantc nao
forma 0 eandidalo ao 3" Grau em Musica, 0 ensino do 3" Grau em Musica nao forma
a candidato ap6s-graduac;ao. Assim como 0 21! Grau, 0 3!J Grall em Musica tambem
csta mal e precariamcnlc instalado no sistema cducacional ha dezessete anos, tendo
tambCm todos os atribulos quejuslilicam nossas rcivil1dica~ocs pela reforrna curricular
plancjada pela arca ha nove anos. Desla forma, s6 podemos considera-Io ineficiente
para os prop6sitos a que dcvcria scrvir: formar bons prorissionais. capacitar ainici
at;ao na pesquisa c ao ingrcsso na p6s-gradua~ao.

A recomenda~ao do SINAPEM para () ensino musical a nivel de 3° Grau,
ainda perlinentcs em 1996, cOlllinuam aguardando uma apreciat;ao conseqi..icnte .Cabe
nos, pais, continual' agindo ern runyao do rcspcito que os argaes administratives da
Educac;ao dcvem a grupos prorissienais consciCl1lCS das reformas necessaria areali
zac;ao adequada do ensino profissionalizaJ1lc.

Nesle momento, em quc 0 MEC promove uma rcnexao nacional especifica
sobre 0 Ensino Superior de Aries no pais, deveriamos poder sugerir para a area de
Musica um ponto de panida: a renexao sobre a~6es inslitucionais cmpreendida pela
melhoria do Ensino Superior de Musica no Brasil, que nao Liveram a oponunidade
de serem consolidadas. Se tais ayoes signiricaram um inveslimento bilateral - da
parte do Governo, dispendio de verbas publicas, da parte dos educadores, dispendio
de lempo e energias, estudos e planejamentos - devemos, adminiSlradores da educa
~iio e educadores, zelar pel as suas consequencias, valorizando os esfor~os

institucionais C pessoais. Neste momento, a consulta aarca seria no mfnime uma
atilude responsavel, da parle dos organizadorcs desta rerlexao aLraves de sua repre
scnta~iio legitima em Educa~ao - a ABEM. Cremos, em principio, que a execu~ao de



REVISTA DA ABEM 17

lIlna rcrorma cfctiva 110 Ensino Superior de Musica ncccssita mais que uma repre
scnta~ao da area na Comissao Especial que sc cria atualmcntc no ambito da SESu

para rcnclir ~obrc 0 En~ino Supcrior cla~ Arlc~: a CEEARTES. Em virlucle cia cliver
sidade de hahilitaerocs profissionais dn <lrca, com cscopos c perris tao individuais, e
da pluraliuadc de rcalidadcs socio-ccon6mico-cullurais distintas no pais, uma
"CEEMUSICA", rcprcscntaliva das distinlas hahilila'rocs profissionais em Musica e
da~ distintas rcgiocs do pais. parccc-nos lIllla condi<;ao fundamental.

Terceiro Ato: A Pos-Gradua~ao em Musica

A pos-graduac;ao stricto sensu em MusicH no pais csta hojc c1istribufda em 4
regi6cs gcognHicas c rCSUITIC-SC a scis cursos. com com;cntrac;ao em composi<;ao,

educa9un ll1usical. ll1usicologia c pnhicas interpretalivas. 0 primciro curso foi insta
lado em 19~m 11:.1 UFRJ, orcrecel1do as conccntra~oes em composi9uO e pnhicas

interprClnlivas: sopros (It, ob .. d .. rg .. lpa., 11'1.. tllI1.), pcrwssao, cordas dedilhadas
(harpa e vlao), arw (vI.. via., vc.) c lcclado (piano c orgao). Em 1982 roi instalado 0

curso do Conscrvat6rio Brasilciro de Musica: cslc curSQ tCIll conccntra~ao em edu
ca~ao rnusical. Illusicologia c clnolllusicologia. 0 tcrceiro curso surgiu na UFRGS,
em 1982: orcreee as concentra«oes CIll cducal(uo Illusical c praticas interpretativas

(piano. orgao, vI., via.). Em 1990, a UFBA implanlou 0 mcstrado cm composi~ao,

educ<:u;ao musical. ctl1omusicologia e pn.\licas intcrprclalivas (hahilita~6es atuais :

cl., 11., pl.. vlao., vI. c rcgcncia). Em 1993 I.oram implanlados o~ curso~ cia UNI-RIO
("musicologia historical' e "pdticas intcrprelativas c suas aplicac;f>es pedag6gicas")

e da USP (mu~icologia).

Ha instituic;oes quc oferecem cursos de Mestrado CIll Artes. nos quais Musica
euma das areas dc concentra<;ao. Essas institui~ocs CSlao localizadas nas regi5cs

Sudestc (no estado de Sao Paulo, UNESP e UNICAMP) c Ccntro-ocstc (no cstado
de Goias, UFGO).

Somcnle lima inslituic;ao - a UFRGS - oferece 0 Doutorado em Musica, im
planlado cm abri1 dc 1995 c cSlruturacio sobrc dois cixo~ rclativos ao conhecimcnto
e aaprendizagcm musical: um cpistcmol6gico-analflico c outro estclico-cultural.
Consiclcranclo-se quc em 1987 - quanclo a 'Irea rcivindicou ao CNPq 0 apoio acria
~ao da ANPPOM para eSlimular 0 dcscnvolvimenlo da p6s-gradua~ao c da pcsquisa
no pais - havia somenre dois cursos crcdenciados no Rio de Janeiro e um recem
implantado no Rio Grande do Sui, podcmos rcconhcccr que a arca evoluiu em p6s
gradua~ao, lendo gerado, em media, um curso a cada dois anos. Devemos, entretan
lO, reconhecer tambem que a distribui~ao rcgional dos eursos (4 na regiao Sudcste, I
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na regiao sui e I na regiao Nordcste), embora natural, pois dccorrc da distribui~ao

rcgional das gradua~aes da area, deve ser reorientada, alraves de lim programa indutivo
da capacita~aodoccnte nas regiacs Norte, Nordeste. Ce11lro-ocste e SuI. Neste senli
do, cabe aarea dcfinir, junto as agencias de fomento apcsquisa e ~l p6s-gradua~ao. as
geslaes que deverao ser emprcendidas.

Os Encontros Anuais da ANPPOM mobilizam os cursos para mostrar sua pro
dw;ao, oferccendo-sc, portanto, como uma oportunidadc para se observar a situas:ao
alual da p6s-gradua~ao em Musica no pafs. Desde 1988. estes encontros tem revel a
do a qualidade dos trabalhos cientfficos da ,hea, ponlos de divergencia e convergen
cia entre os cursos de p6s-gradua~ao striclo sensu, 0 compromisso dos cursos c dos

pesquisadores para com a associa':(ao que os reprcscnla, as caracterfsticas da evolu
~ao das quatro sub,hcas de Musica (Composi~ao, Educa~ao Musical, Musicologia e
PrMicas Interpretalivas), e a rcsposla do investimcnto na rorma~ao de recurSQS hu

manos no exterior c do fomento apcsquisa. Em numcro de nito ao lodo, as Encon

lros da ANPPOM ja roram rcalizados nos principais centros dc p6s-gradua~ao na
area do pars: Porto Alegre, Salvador. Rio de Janciro c Sao Paulo. 0 ultimo roi reali
zada em Joao Pcssoa, cidadc ha 890 qui 16mctros do mais proximo centro de pos

gradua~ao em Musica (Salvador).
Nossa rcllcxao sobre a awn) siluayao da pos-graduar;ao em Musica no pafs

baseia-se no VlII Enconlro da ANPPOM, rcalizado cm selcmbro de 1995 em Joao
Pessoa. Obviamcnlc. lima visao mais consislcnle da situayao .atual deveria conside

rar peIo menOS Ires Enconlros, uma vel que a mobiliz<.lyao destcs congrcssos nas

varias regi6es do pafs nfcrccc oporlunidadcs difcrcnciadas £lOS cursos. No cntanto, a

falta de um modclo padrao para os rclaL6rios dcstcs cventos impossibilita uma ob

servayao comparati va c criteriosa. Para cSla rcflcx5.o. obscrvamos a origem geografi

ca e institucional do publico do cvcnto, assim C0l110 sua parLicipayao. Tambem quc

remos observar como cada uma <..las qualro suh~ircas de Musica (Composiyao. Edu

cavao Musical, Musicologia c Pniticas Inlerprelativas) esleve representada na pro

gramayao cienlfrica do congresso.

A coordcna~ao do VIII Encontro da ANPPOM comabilizou 96 inscritos (do
centes e cstudanlcs) e observou uma visita~ao Ilutuanle diaria de docentes e esludan
les da UFPB nao inscritos. Apcsar da disUlncia entre a sede do encontro e os cursos

de p6s-gradua~aodo pafs, 60,41 % do publico deste encontro foi proveniente de ou
tros estados e 43,73%, de oulras regiaes gcogrMicas do pars. Isto demonslra que a
area vem respondendo positivamcnte 11 ANPPOM, principalmente quando se obser
va que somenle 30,20% deSle publico foi integralmente patrocinado pelo evento
(passagens e hospedagem com alitnenla~ao). 52,08% do publico originou-se da re-
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giao Nordeste, sendo que 34% foi provenienlc do cstado da Parafba, que sediou 0

congresso. Deixando-se fora 4,16% de representa~iio inlernacionaJ. 0 publico res
lante - 43,760/0 - dividiu-sc, dcscquilibradamcillc. com as oulras rcgiocs do paIs,

leodo na regiao Sudesle a segunda maior representalividade: 30,20%. Vale salientar
que mais da melade desle percenlual foi provenienle do eSlado de Sao Paulo (16,66%).
A regiao Sui ocupou 0 lercciro lugar em represenlatividade regional (7,29%), tendo
o est ado do Rio Grande dn Sui contribufdo com 6,25% do publico. A regiao Norte
fieou em quarto lugar, eom 4, 16% de represenlalividade. A regiiio menos representa
da no Eneonlro foi a Cenlro-Oesle (2,08%).

Pode-se eonsiderar alto 0 percentual de publico alivo (partieipa11les das pro
gramac;ocs cicillflica c arlfstica), aprcscillando-sc superior aTllcladc do numcro de
participanles inscritos (90): 50 (58,33%). Destc lola I7, 14% foi relativo arepresenla
~ao inlcrnacional, c a rcprCsclltiH;ao nacional cslCVC dividida com as rcgiocs NonJcs
Ie (33,93%). Centro-ocsle(3.57%), Sudesle(40,43%) c Sui (8.92%). A representayao
estadual de publico tltivo I"oi a scguintc. em ordcm dccrcsccnlc: SP- 23.210/0; PB

17,85%; RJ c BA, 14,28%; MG e RS- 8,92%: DF- 3.5% e RN- 1,78%, Consideran
do-sc que 0 ptihlico alivo do cvcnlo C, potcncialmcl1(c, gcrado pelos cursos de p6s
graduac;ao stricto senslI que Htcndclll a area. c que estes cursos nao se encontram

dislrihufdos de forma hOlnogcnca no pais - 6 na rcgiao Sudcstc ( 3 no Rio de Janeiro
e 3 em Sao Paulo, I na regioo Sui ( Rio Grandc do Sui), tllll na regiao Nordeste
(Bahia), I na rcgiao Centro-oeste (Goi,ls) e ncnhum na rcgiao Norte, eomprcende-se
como natural as rcprcscnlalividade regional e eSlaclual ()corridas.

Doze lnstitlli~ocs de Ensino Superior do pais rcalizaram a programa~ao do

even to: UFPA; UFRGN; UFPB: UFBA: UnB: UFMG: UNI-RIO; UFRJ; UNESP;
UNICAMP: USP: UFRGS. Destas, a UFRGS ocupou 0 I' lugar na produyao de
trabalhos eienlflicos (4lrabalhos de.medio parle), vinelo imedialamenle seguida pela
UFPB e UNESP (3 Irabalhos dc pequcno pOrlc)'. Em produ~oode pesquisa a UFBA
ocupou 0 I" lugar (5 relalos), vindo imeeliatamente seguida pela UFRJ e UNICAMP
(3relalos).

Obscrvando-se a represclltatividade oas qualm subareas de Musica na pro
grama~ao, pode-se fazer uma avalia~ao do descnvolvimento alual de cada uma. A
sub~\rca de Composi<;fl.o rcprcscntou-sc no cvcnto com 2 trabalhos cientlficos, 4 rela
tos de pesquisa e 6 trahalhos arllslicos: a subarea de Educacrao Musical apresentou 2

II Considera-se como Irah<llhos de "grande ponc" confercncias (60 minulos): dc "medio pone".
cxposi<;oes em me~a-redond<l ( 30 minutos); de "pcqueno portc". comunica~oes cicmificas
selecionadas (20 minutos).



20 REVISTA DA ABEM

trabalhos cientfficos c 4 relatos de pcsquisa; a subarea de Musicologia fai represen

tada com 8 trabalhos dentfficos e 8 relates de pesquisa; c a subarea de Pnllicas
lnterpretativas aprescnlou 2trabalhos cientfficos, 3 relalOS de pcsquis<l, e 71rabalhos

arlfsticos. Os trabalhos cm Composi<;ao originanun-sc da UFPB. UFMG, UFBA e

UFRJ; os de Educa<;iio Musical, da UNESP, UFBA, c UFRGS; os dc Musicologia,

da UFPB. UNICAMP, USP, UNESP. UFRJ, UFRGS, UFU, UN I-RIO c UFBA; os de

Pratica InLerpreLalivas, da UFRJ ,UFBA, UNICAMP c UFRN. Analisando-se esta
represcntatividadc, ohscrva-sc que:

a) a subarea de Musicologia tClll atualmcntc uma produ\(ao significativa e equilibrada

entre Ir<1h:llllos em <lndamCllIo c produ(os acahados. abrigando cstudos de diversos

cscopos: (lc(lJ"ic(l-;lnalftico. hislori<..:o. scmiol6gicos. CIIlOlllllSicoI6gicos). Tambem

podc-sc notal' que a gr,"1dt: maioria dos curSQS de p6s-graduayao cm Musica esta
gcranc!o trabalhos na sub;:lrea.

b) a sub;:lre;l de Educac;iio Musical apreselllil, alllalmcnte. um quadro de maior volumc

de trahalhos CIll andamento que de produtos acabac!os, 0 que demonstra uma produ

((50 nova. Dcvc-se considerar que os Encontros Anuais da ABEM sao os legftimos

cscoadouros dcsta prodw;?io. Os cursos cia UFRGS c cia UrSA geraram os trabalhos

cia sub;'lrca aprcscntados no cvcnlo.

e) a sub'lrca de C011lrosi~:ao aprcscnlil lIlll quadro que pode scr interpretado como

normal ao scu perfil, corn um nivelamcJ1to entrc aprcscntac;6es de caraler artfstico e

denlffico. Entretanto, cotlsiderando-sc que cxistcm dois cursos de mestrado em

composic;5.o 110 pafs (UFI3A e UFR.l), e que apenas dois dos scis trabalhos eientfl"i

cos aprcsclltados dcriv;llll <..leslcs cursos, podc-sc considerar que 0 numero de comu·

nicac;6es cicntftkas cm Composic;ao rai haixo ncste CVClllo. dcvcndo ser cstimula

do: ao lado desla observ<l\ao. () CllcOlltro da ANPPOM rcvelou cluas vocac;6es

instituciol1ais para a sub,ln.::a: a UFPB e <l UPMG.

eI) a suharca de Prillicas Illlerpretativas t<lmbclll aprcscnta um quaelro que podc scr

interprClado como normal an scu perfil. com uma incidencia palleo maior de traba

lhos anfslicos que cicntfficos. No cntanln. cOllsidcrando-se a maioria dos mcstrados

em Musica/Artcs do pafs ofcrcce a conCCnlnl\fao em pralicas interprelalivas ( UFRGS.

UFBA. UFRJ, UNI-RLO. UFGO, UNICAMP. UNESP), [Jode-se considerar que 0

nlllTIcro de trabalhos cicntfficos aprcsentaelos pela sub{}rea ncsle evcnto representa

urna silu<ll;ao crflica que cleve scr corrigicla.

Observada sob a pcrspccLiva do VIII EnconLro da ANPPOM, a siLua<;ao atual

da p6s-graduas;ao em Musica no pais revela-se positiva; Illuito diferenciada, portan

to, daquela que se pode observar nos nfveis de ensino pre-profissionalizante e

profissionalizanlc. Esta obscrva<;ao, no enlanto. e relativa £10 conlexto em que a p6s-
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gradua~ao sc rcaliza, acOlljuntura de situayocs que ncla influem dircta e indireta

mente, lais como: a qualidadc do cllsino musical dc pl a 3l.! Gratis, a "juventude" da

ANPPOM c da maioria dos nossos programas dc pos-gradua~ao em Musica, e 0 fato
da area ainda nao scr rcconhccida como lal pclas agencias dc fomcolo (CAPES e
CNPq), mas como suharca dc Aries. Esla visao positiva, portanlo, 6 valida para 0

momento alua!. nao sc juslillcando que as coisas pcnnancn~al11 como csUio. Para
que continucmos a julgar positivo 0 dcscnvolvimcnto cia area em pos-graduavao,
nossa analise rccolllcnda as seguintcs 3 yOCS c polfticas em curto prazo:

a) 0 invcslimcllto na ronnavao de rccursos humanos na rcgiao Norte;
b) maior mobiliza~ao da regiao Ccnlro-oestc para a ANPPOM c para a ativi

dade de pcsquisa (ncsla rcgHio, que scdia 0 mais jovcm curso de p6s-gra
dua~ao cm Musica, a ANPPOM sOlem qualm associ ados. 3 dos quais sao
s()cios rUl1dauorcs):

c) 0 cstlmulo il produ~aocicnlflica cm Composi~ao, tanlo nos dois mestrados
da arca quc ofcrccem csta modalidadc (UFBA c UFRJ) quanto nas insti
luiy()cs que, pOl' voca~ao institucional, podem vir a gerar p6s-graduaryao.

na subarea Clll futuro proximo: UFPB c UFMG;
d) 0 cstltllulo apraduc;ao cicntfriea em Pn'iticas IntcrprcLativas. A media pra

zo, rccomcnda-sc a corrc~iio do dcscquillbrio na distribui~ao regional de
programas de pos-gradul.lryao, fomentando a distribuiyao de doutores nas

rcgi5cs N()rl~, Nardc~tc c Centro-oeste.

Epilogo

Eno nlvcl da pos-gradua~ao quc 0 cnsino musical no pais csta se eSlruturando
critcriosamentc c cxigcntcmenLe. Adequando-se ao sistema unico de acompanha

menlo c avalia~iio dc cursos dc pos-gradua~ao da CAPES, e aos criterios unicos do
CNPq para 0 fomenlo it pcsquisa e it capacita~ao dc recursos humanos, a area de
Musica chcgou a estabclcccr criterios que dcfincm os padr6cs de qualidade da sua
pos-gradua~iio, assilll como uma polftica de oricnla~ao da produ9ao cientffica. Seja
na Educa~ao Musical. na Composi~ao, nas Pralicas Inlerprctativas ouna Musicologia
de cunho hiSlorico ou analftico, a pos-gradua9ao cm Musica do pais tem-se pailado
pela reOexao sobrc a nossa identidade cultural, e se orienlando para a caracleriza~iio

da produ~ao musical brasiJeira da epoea colonial it conlemporanea, de qualquer ge
nero e cstilo, preenchcndo uma lacuna significaliva no que diz respeito it informa~ao



22 REVISTA DA ABEM

qualificada sabre a nossa musica. As tescs, as pcsquisas instillicionalizadas, os rcci
tais. em sua maioria, versam sabre a musica brasileira. Deve-se reconhecer que esla
6 uma situa9ao relalivamente nova. Ate a decada de 70. quando ainda nao tinhamos

pos-gradua9ao em Musica no Brasil, a valoriza9ao das lradic;oes europeias e norte
americana rcfletia-sc nos recitais de graduaerao, nos programas de disciplinas de ca
niter hist6rico QlI analftico. nas pllblica~oes, c na cxtcnsao univcrsitaria (fcslivais,
cursos, concursos, ctc.).

A "nova silua9ao", entrclanlO. £linda nao chcgoll aos programas academicos
do 3J.! Grall, onde a music£l hrasilcira nao tem cspa~o garantido. Poderiamos dizer
que grande parle da produ'rao musical hrasileira ainda c dcsconhecida da maioria
dos nossos educadores, e que 0 estudo das nossas lradiyocs musicais nao esta presen
te no currfculo pleno da maioria dos nassos cursos de gradua9ao. Nao se emende
que. um governo que lira sempre da cartola cSlratcgias de proleyao, a sua produerao
industrial nUllca dcrina polfticas dc cSlfmulo e valorizayao da sua produyao cultural.

As distins:ocs de orientac..;ao polflica-cultural e de qualidade do ensino gera
ram um rasso scm ponte entre 0 ensillo Illusical de 3J.! c 4J.! Graus. A canclusao de uma
.gracJuaerao em Musica COIll cxcclcnlc hist6rico escolar cstalonge de signiricar prepa

nwao acadcmica para 0 illgrcsso na pos-gradua<;ao. A maioria dos egressos do Ba
charelado em Musica nao teve, em SClI trajeto univcrsitario, a oportunidade de escre
vel' uma pequena monogral'ia; de cxercitar 0 pensamcnlo crftico sabre 0 repert6rio
busico de sua habilitayao profissional; cstao desprcparados para enfrentar a prova de
admissao apos-gradm19ao. Cuidar ua cxecuerao musical, da dcsenvoltura tecnica na
cria<;:ao, do conhecimento do repertorio. ca grande prcocupayao dos programas aca
demicos de profissionaliz3yao em instrul11enlos, canto. regcncia e composi<;ao. No
entanto, descomprometidos com 0 dcsenvolvimento do pcnsamento crftico-analfti
co, estes cursos tem escoauo no mercado de trabalho musicos eternamente depen
dentes de oricnta~ao, illseguros e mal formados para 0 ingresso nos cursos de pos

graduayao. Atrelar 0 nfvel de cxigcllcia da habililac..;ao profissiollal ao nfvel de exi
gencia da admissao apos-gradum;ao signirica reconhecer uma sequencia de etapas
progressivas no trcinamcllto e espccializayao prorissional, e considerar a p6s-gradu

ac;ao como uma meta descjavcl l1a fonnac;ao do musico.
Devem<?s Icmbrar que a legislac;ao curricular vigel1te para as graduac;5es em

Musica data de um·a epoca (1969) em quc ncm havia a p6s-gradua<;ao na area, nem 0

ensino musical de 2" Grau se fazia alraves da Educa<;ao Artislica. 03" Grau, portan
to, realiza-se, pelo menos hft 16 anos - ista e, desdc que sc implantou a pos-gradua

<;ao em Musica no Brasil (1980) - de forma duplamcnlc inconseqUenle; sem compro
missos com 0 2° Grau nem com a p6s-graduac;ao.
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o nfvcl cxigido para a admissao apOs-gradua<;50. de um lado. c as circunslan

cins que conclicionam () cnsino musical de 2!! Grall. de outl"O Jado, sao as coordenadas

que dcveriam dClcrminar 0 pCI'll I das dircrclllcs habiliLm;ucs prolissionais em Musi
ca: tempo mfnimo dc cxcculYao curricular C cOlllcuc!O acadcmico. Rcconhccendo 0

21! Grau, de um lado, c a pos-gradul.lc;flo. dc oulro lado. como os pesos c mcdidas

delcrminanlcs da gradu<l<;ao CIll Musica. UCVCIllOS admitir que as I1cgociayocs corn 0

MEC rclalivas an que a <'irca considcrada dcscjavcl c rcaliz<.lvcI na rorma~ao musical

a nfvel de 211 Grau sao ur-gcnlcs.

E lIIna rcalidadc inconlcslavc:l () rato de que a <.lrca de Musica no Brasil ja sc

cslrULurou em org'.lI1ismos de rcprcscnla<;ao. cuja cficicncia, no que diz rcspcilo ao

eslfmulo cia produ<;ao cicnlflica c ac1cvayao de padrocs de t}ualidade. c reconhecida

nacionalmenlc. Euma oulra rcalidacle. cnlrelanto. () falo cJe que as rcla<;oes polfticas

enlre nossas ()rgalliza~oes reprcscntativas e os organs estalais cia cduca~ao e cullura

ncccssilam SCI' fortaleciclos. Como legflima reprcsenlanlc dn ,hcn para assun lOS de

Educar;ao M L1sicaL a ABEM nflo somcnte deve como precisa SCI' cnvolvida nas deci

sacs relalivas an cnsino musical no pafs. Suas sugcstOes dcvcrao SCI' consideradas.

com respeilO tl compctcncia c ascricdadc com que scus mcmhros se (em debru~ado

sobre as qucsloes conccrnenles a uma educar;ao musical do pafs e para 0 pafs.
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