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Apresentac;ao

A nccessidadc da rcvisao da Educayao Musical no Brasil LCIll side um alva
constanle de divcn"as considera<;ocs. [nsatislcitos, aguardamos pol" iniciativas, por
parte das inslfincias rederais, que vcnham a produzir resultados cfctivos na area. A
cria~ao da CEMUSICA scria a abCrlura dc um cspa~o onde assuntos dessa natureza
encontrariam solo renil. Nossa associavao (elll nos seus quadros um numcro de especialistas, que poderia contribuir cfclivamcilic na cquac;ao dessas medidas.

A conscicncia de todo 0 crnaranhado de aspectos sociais cnYolvidos no ensino
de musica podent SCI" de alguma valia nas llossas aval iayocs acerca cia musicalidade
de nossos alul1os, razcndo-nos responder de mancira mais sen sfvel

as suas convic-

'roes mais gcnufnas a rcspcito do significado da musica c de sua imporlancia cultural.
A tarefa de rcalizar urn levantamcnlo sobre a produ<;ao oriunda dos nossos
cursos de Pos-graduayao, e com isso iniciarrnos uma aval iayao qualitativa desse produto, dos cursos aondc rcalizam-se csses lrabalhos, e nosso dcsempcnho docenlc,
esta preliminannenle colocada. Apos csses an05 de existencia dos estudos a nfvel de
Pos-graduavao no Pais, a diversidadc de perris cst;:} posta c suscita discuss5es.
A Revista da ABEM n° 4 aborda csses assuntos instigantcs que "espe.ramos
venha contribuir com 0 descnvolvimenlo da massa crftica necessaria a progressiva
consolidayao cia cxcc1cncia na Area.

Oscar Dow"ado
Editor
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o Modelo atual da Educal;30 Musical no Brasil:
urn drama em tres atos incongruentes
/lza Nogueira·

Prologo

Ha 17 <inos sou prorcssora do Ensino Superior de Musica no Brasil. Toclo cslc
tempo lem siuo dcdicado a didalica 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 expericncias 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, lcnlando monlar uma rigura complcxa. A n::solll~ao do CFE nao se adaplava as condiyOCS da clientcla. nem aos ohjetivos que pretendfamos. Mas tfnhamos que obcdecela 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
a de 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 a epoca 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 enlrava 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 organizou 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 Oliveira (OLIVEIRA,1995.p.1 04-1 I I), observa-se que a ABEM, em seus quatro primeiros anos de exislcncia, esleve preocupada com questoes de importaneia fundamental, 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 promovenda 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 Educa9ao Musical tem sedebr1l9ado Cllm empenho e competencia. Se as quesloes fundamentais estao bem cncaminhadas, c chcgada 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 Universidadc ( 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 e1aboroll 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 Musica. 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. Nossa 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~ao CAPES. d" SESu e da UFPB, realizalllos
o Simp6sio CIll duas rases, c1istanciadas pclo pcrfodo de scis meses 2. 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 panicipasscm. 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 Secretaria de Ensino de 2" Grau do MEC (SESG). a Secretari" de Apoio a Proc!u9ao Cullur,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 cducadares 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 pcsquisa c a pos-graduayao sc concrclizaram com
o apoio do CNPq cd" CAPES: a cria9[io da Associa9ao Na~ional de Pesquisa e P6sGrauua<;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 cOl1sequenlc.

a

a

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

, UFAL.UFRGN.UFPIl.UFPE. UFMG. UFU. UFGO.UNIl.UNt-RtO. UNESP e UFRGS.
Escola de Musica Anlhcnor Navarro (PH), Fundac;J.o de Educm;ao Artfstica (MG), FUNDARTE
(RG), e Escola de Musica de Brasni,,(DF).

•1
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Primeiro Ato: A Educa~ao Muskal 1',' '-III'ol'l,,,loualiz:lI1tc
Como dissemos acima, as qll

cs Icvnnln(ias p 'In SINAPEM hri quase nove
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:
allOS (linda sao atuais. Com rcla yl10

'S!

»l~dllt':l\'I\O Musical a nlvel de

a) que apos 15 an os de implanlay[1o <I" Lei 5.692171" 0 ensino da Musiea
englobado as outras modalicladcs arlfslit:ilS, illclcpcndentcs de dispositivas Icgais au de reflexoes de canllcr clico c pcdagogico. eSlava abandonado 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 ficara a cargo de cntidades privadas de ensino musical. Oll de algumas universidadcs;
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 capacitados 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 trabaIho 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 educacional 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 J 996 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 l1eccssarias arraa pedagogica cspccflica de Mt.1sica, com sistcmatizaerao de

a

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 produrrao 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~ao Musical no Brasil". Ncsse artigo, a aul.ora chama atcnctao aD aspccto rcformista da Educac;ao Musical no Brasil, cujo can.itcr lcm se modificado ao sabol' de prop6sitos polfticos, dc IIlosoria dc cpoca, movimentos cuucacionais e estclicos. Calequista no pcrfodo
colonial, ornamental no pcrfoclo imperial, c1itista no perfodo rcpublicano, nacionalisla 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 interprelac;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 experimcnlando 0 s'lbor cia libcrdadc Pl)S-Ulfconic;\ c ,1 fruiryflo de ulna nova estetica musical- 0 atonalismo - gcrou posicionalllcnlos radicalizados e incomprcens6cs. e POl'
oulro lado,trahalhos dc interesse c ailmlidadc, quando os prorissionais linham compClcncia 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 lmplica<;oes Curricularcs", puhlicado no segundo numero da seric Punt/amen/os do Educa{:l7o Musical (ABEM, junho/1994), a Doutoranda Regina M ..i rcia Simao Santos
enroca a expericncia musical no atual contexlO cducacional brasileiro eomo urn cxemplo de "descnconlro na eduea~50 formal":
"Embulida no currlcul0 pleno das cscolas de III e 211 Graus como uma das linguagens 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 con torn os 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 abordagem 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~ao Artistica, esvaziando-as c silenciando sellS defensores", a autora admite que, embora ja

e

distanciados das "atividadcs pseudo-intcgradas", a fase da pos-polivalencia confusa, ainda nao tcndo gcrado modclos de intcrdisciplinaridade que sirvam a independen cia 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 Musica, 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 especialistas 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 precariarnente 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 argumentam nossas reivindica~oes pela independeneia dos dircrentes eontextos anislicos 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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Sc~undo Ato:

A
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Eduea~ao

Musical Profissionalizante

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 rcgcncia 7). 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 naciollal. fez rccolllcncla<;ocs curriculares cspeciais aos cursos lccnicos em funcionamen10

(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
de Musica neste nfvcl do sistema educacional, e

0

adocencia

despreparo dos egressos do 2 Q

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

Conselhos E.sladuais de
vinculado ao

Educa~5() a

cria<;ao do Curso Tccnico em

2u Grau - Hahilita~ao Magislcrio,

Eduea~ao Musical

assim como a implantafY3.o do Curso

Suplelivo de Qualifica<;ao Pmllssional em Educa<;50 Musical.
No ensino pronssionalizante de 3u Grau, () 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

despeilo da diversidade de habililal'Oes;
c) 0 alllal cl1quadramel110 dos cursos dificulla, sohremodo,

0

a mcsma, a

preparo de

instrumcnlistas c cantorcs compelenles, enquanto alonga. dcsnccessariamente, 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 03 11 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 Presidente 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, cst a 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 que juslilicam 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 a iniciat;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 .Cabenos, pais, continual' agindo ern runyao do rcspcito que os argaes administratives da
Educac;ao dcvem a grupos prorissienais consciCl1lCS das reformas necessaria arealizac;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

a arca seria no mfnime uma

atilude responsavel, da parle dos organizadorcs desta rerlexao aLraves de sua represcnta~iio legitima em Educa~ao - a ABEM. Cremos, em principio, que a execu~ao de
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lIlna rcrorma cfctiva 110 Ensino Superior de Musica ncccssita mais que uma represcnta~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
distintas rcgiocs do pais. parccc-nos lIllla condi<;ao fundamental.

da~

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 instalado 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 edurnusical. Illusicologia c clnolllusicologia. 0 tcrceiro curso surgiu na UFRGS,
em 1982: orcreee as concentra«oes CIll cducal(uo Illusical c praticas interpretativas
ca~ao

(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

e uma 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 a aprendizagcm musical: um cpistcmol6gico-analflico c outro estclico-cultural.
Consiclcranclo-se quc em 1987 - quanclo a 'Irea rcivindicou ao CNPq 0 apoio a cria~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 p6slendo gerado, em media, um curso a cada dois anos. Devemos, entretanlO, reconhecer tambem que a distribui~ao rcgional dos eursos (4 na regiao Sudcste, I
gradua~ao,
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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~ao doccnte nas regiacs Norte, Nordeste. Ce11lro-ocste e SuI. Neste senlido, 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 prodw;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 ado a qualidade dos trabalhos cientfficos da ,hea, ponlos de divergencia e convergencia 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 realizada em Joao Pcssoa, cidadc
gradua~ao

ha 890 qui 16mctros do

mais proximo centro de pos-

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 considerar peIo men OS 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 observayao comparati va c criteriosa. Para cSla rcflcx5.o. obscrvamos a origem geografica e institucional do publico do cvcnto, assim

C0l110

sua parLicipayao. Tambem quc-

remos observar como cada uma <..las qualro suh~ircas de Musica (Composiyao. Educavao Musical, Musicologia c Pniticas Inlerprelativas) esleve representada na programayao cienlfrica do congresso.

A coordcna~ao do VIII Encontro da ANPPOM comabilizou 96 inscritos (docentes e cstudanlcs) e observou uma visita~ao Ilutuanle diaria de docentes e esludanles da UFPB nao inscritos. Apcsar da disUlncia entre a sede do encontro e os cursos
de p6s-gradua~ao do pafs, 60,41 % do publico deste encontro foi proveniente de outros estados e 43,73%, de oulras regiaes gcogrMicas do pars. Isto demonslra que a
area vem respondendo positivamcnte 11 ANPPOM, principalmente quando se observa 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 reslante - 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 representada no Eneonlro foi a Cenlro-Oesle (2,08%).
Pode-se eonsiderar alto 0 percentual de publico alivo (partieipa11les das programac;ocs cicillflica c arlfstica), aprcscillando-sc superior

a Tllcladc do numcro de

participanles inscritos (90): 50 (58,33%). Destc lola I 7, 14% foi relativo a represenla~ao inlcrnacional, c a rcprCsclltiH;ao nacional cslCVC dividida com as rcgiocs NonJcsIe (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; PB17,85%; RJ c BA, 14,28%; MG e RS- 8,92%: DF- 3.5% e RN- 1,78%, Considerando-sc que 0 ptihlico alivo do cvcnlo C, potcncialmcl1(c, gcrado pelos cursos de p6sgraduac;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~oo de 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 programa~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 relatos 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).
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trabalhos cientfficos c 4 relatos de pcsquisa; a subarea de Musicologia fai representada 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-gradua yao cm Musica est a

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 produnova. Dcvc-se considerar que os Encontros Anuais da ABEM sao os legftimos

((50

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 cstimulado: 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 pall eo maior de trabalhos 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, portanto, 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,

a cOlljuntura 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:

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

a) 0 invcslimcllto na

dade de pcsquisa (ncsla rcgHio, que scdia 0 mais jovcm curso de p6s-gradua~ao

cm Musica, a ANPPOM sOlem qualm associ ados. 3 dos quais sao

s()cios rUl1dauorcs):

c)

cstlmulo il produ~ao cicnlflica cm Composi~ao, tanlo nos dois mestrados
da arca quc ofcrccem csta modalidadc (UFBA c UFRJ) quanto nas insti0

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 genero 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 rccitais. 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 norteamericana rcfletia-sc nos recitais de graduaerao, nos programas de disciplinas de caniter 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 presente no currfculo pleno da maioria dos nassos cursos de gradua9ao. Nao se emende
que. um go verno 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 geraram um rasso scm ponte entre 0 ensillo Illusical de 3J.! c 4J.! Graus. A canclusao de uma
.gracJuaerao em Musica COIll cxcclcnlc hist6rico escolar cst a longe de signiricar prepanwao acadcmica para 0 illgrcsso na pos-gradua<;ao. A maioria dos egressos do Bacharelado em Musica nao teve, em SClI trajeto univcrsitario, a oportunidade de escrevel' 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 a pos-gradm19ao. Cuidar ua cxecuerao musical, da dcsenvoltura tecnica na
cria<;:ao, do conhecimento do repertorio. c a grande prcocupayao dos programas academicos de profissionaliz3yao em instrul11enlos, canto. regcncia e composi<;ao. No
entanto, descomprometidos com 0 dcsenvolvimento do pcnsamento crftico-analftico, estes cursos tem escoauo no mercado de trabalho musicos eternamente dependentes de oricnta~ao, illseguros e mal formados para 0 ingresso nos cursos de posgraduayao. Atrelar 0 nfvel de cxigcllcia da habililac..;ao profissiollal ao nfvel de exigencia da admissao a pos-gradum;ao signirica reconhecer uma sequencia de etapas
progressivas no trcinamcllto e espccializayao prorissional, e considerar a p6s-graduac;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, portanto, 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 compromissos com 0 2° Grau nem com a p6s-graduac;ao.
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o nfvcl cxigido para

a admissao

a pOs-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 Musica: 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 I1cgocia yocs 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 ac1cva yao 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 ass un lOS de
Educar;ao M L1sicaL a ABEM nflo somcnte deve como precisa SCI' cnvolvida nas decisacs relalivas an cnsino musical no pafs. Suas sugcstOes dcvcrao SCI' consideradas.
com respeilO tl compctcncia c scricdadc com que scus mcmhros se (em debru~ado
sobre as qucsloes conccrnenles a uma educar;ao musical do pafs e para 0 pafs.

a
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Pesquisa em Sociologia da Educal;3o MusicaP
Lucy Green
Tradufiio: Oscar Dourado
Como uma visitanLe estrangeira, deeidi apresenlar a minha opiniao pessoal
c mnis importantc na sociologia da musica e sua rcla~ao com cduca~ao,
numa perspeetiva inglesa. Assim espero propiciar, aos leilores brasileiros, pontos de

sabre 0 que

comparayao c idcnlificar difcrenyas significativas entre os dais pafses.

1.

Organiza~ao

social da pnitica musical

Grupos
Uma area que inlcressa a llluilOS soci61ogos C a organizayao da sociedade a
partir da forma~ao de grupos. Os tres tipos de grupos mais pesquisados sao - c1asse
social, etnia c genera - cles serna mcu roco

110

prcsentc trabalho; mas outras possibi-

lidades de agrupamen!o existem - idade, rcligiao, naeionalidade, subcullura dentre
oUlros. Dc alguma lonna, POdClllOS cntcndcr a socicdadc como seodo farmada de

diferenLes grupos como esses. Cada indivfduo e sempre parte de varios grupos ao
mesmo tempo, nao querendo inrcrir que associayao scja simples au permanenle, i.e.,
uma pcssoa poden! mudar de c1assc social au vivcr numa silUa~ao social mente infe-

rior 1\ do seu desempenho prolissional; lima pessoa podera ser mesli,o e idenliliearse mais com um grupo eLnico que com outro; a pessoa podeni ser androgino

OU

lransexual. Nao obstante. em IOdos os casos aprescnlados, sera impossfvel para qualquer pcssoa evitar 0 posicionamento de alguma forma aos agrupamentos em classes
sociais, eLnia e genera bcm como nos dcmais.
Na sociologia da Musica, observamos que difercntes grupos sociais relacionam-se diferentcmcnte com a musica. POl' exemplo, tomando-se com referenda a

classe social, lima qllantidade maior de pessoas da classe-media lende a frequenlar

o prcsente trabalho roi original mente apresentado como uma palestra no V Encontro Anual
da Associa<;ao Brasileira de Educa<;ao Musical em Londrina. Parana, julho de 1996.
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mais os concertos de musica c1assica au aprender a tocar instrumentos "c1assicos"

que pcssoas da classe openhia; tomando-sc a etnia, a maim"ia dos musicos de reggae

na Inglaterra era de afro-caribenhos durante os anos setenta e oitenta; em Londres no
infcio dos atlas novellla muitos jovcns sul-asiMicos ouviam urn tipo de musica que

combinava musica pop curo-americana com asiatica; e indo-se aopera, voce encontrara um plateia eminenlcmcnte dc pessoas braneas; tomando-se 0 genero, atraves da
hist6ria da musiea c1assica Oeidental "Ibe-se que a vasta maioria dos eompositores e
de homens com muito· poucas mulheres; em muitas soeiedades as mulheres tocam
cert05 instrumcntos como 0 piano, c raramente sao bateristas; alguns tipos de musica
popular sao mais apreciados por meninas e outros por meninos. Similarmente outros
grupos sociais tais como, .digiao, idade, nacionalidade ou sub-cui lura tem suas correla<;5cs com difcrcnlcs tipos de Illusica.

Pniticas
Uma outra ,irea de interesse dos soci61ogos e 0 estudo das solu~oes praticas de
sobrevivencia grupal Oll de rcprocJuc;ao de suas socicd.adcs atraves da hist6ria. Sera
proveitoso concebermos essas praticas desdobravcis cm tres pontos - produ~ao, distribui~ao e consumo. Primeiro, produ~ao que inclui generos de primeira necessidade, hens duravcis e culturais. Em Musica, as qllcstoes envolvcndo a produ~ao incluem: como a musica roi composl£l, improvisada au locacla; que outras atividades, t£lis
como, engenharia de som, eSlao envolvidas; cslanl a music£l scndo desenvolvida por

indivlduos trabalhanda isoladamente, em grllpos, profissionais, amadores, adultos,
crianr;as ou oulras c£llcgorias; aonde ocorre cssa prodw;ao, num quarto solitario, num

estudio de

grava~ao,

nas ruas au na garagem do vizinho? Segundo,

distribui~ao que

envolve as maneiras pel as quais os generos de primeira necessidade e os demais

bens circulam pela sociedade, at raves de quem e quem tem acesso ao eonsumo. Em
Musica, podc-se perguntar: como a musica alcan~a a plateia (all"aVeS de apresenta~oes ao vivo, grava~oes, de discos, Cd, cassete, VIdeos, radio, TV); como a musica e
passada de gera~ao a gera~ao (atraves de nota~ao manuscrila, impressa, processada
por computador ou metodos de tradi~ao oral); quem a transmite (famnia, amigos,
musicos Oll professores de musical? Terceiro, 0 escopo do conSllmo, tambem chamado de "receptividade" quando 0 genero e cultural, questiona-se como esses bens
(de coosuma cultural) sao usados, quem os usa e em que eircunstancias. Em Musica,
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as questoes sao as seguintes: as pessoas esculam, danyam, usam-Ila como som ambi-

ente au estudam-na; usam-na par trabalho au como distra9ao; elcs a compram gravadas em disco Oll impressa em partitura; eles a OliveTTI em aprcscllta<;5es £10 vivo ou

a fazem des pr6prios: eles a usam em salas de concerto, em suus proprias casas, em
saloes de dan9a, em sonhos ou em salas de aula e palestras; e qucm usa e que musica
nesses distilllos tipos de situa9ao?
A Sociologia cia Musica intcrcssa-sc por grupos sociais e suas interfaces com
a produyao, dislribui<;ao c rcccplividade Illusicais. Em suma, ell me rererirei a cssa

area como scndo 'a organizar;ao social da pn'itica musical'.

2. A constru9ao social do significado musical
Ate 0 prcscnle 1110mcnt'o, relcvci lIlll elemenlo vital - a sociologia nao questio-

na apenas os bens produzidos, distribufdos e consumidos. os bens culturais etc.; mas
tambem () signUh:ado imputado a cssas coisas. Dessa mancira, dcvc-se questionar a
grau de acorclo ou desacordo acerca desses significados, como vel has significados
sao reproduzidos e novos gerados. Simi lannente, cm Musica questionamos os signi-

ficados cia musica que um grupo social produz, distribui c consome. quais sao esses
significados e como cles sao construfdos, mantidos e queslionados. Para mim, um
aspecto fundamental na Sociologia da Musica C 0 compromisso dc aprcciar ambos
os lados - a organizayao social da pnl.tica musical e a COl1stru yao social do signiJicado musical. Do contrario, estarfamos nos rurtando de alguns clos mais importantes e
interessantes aspectos do fimago do cSlucio.

Gostaria de esh09ar uma distin,ao teo rica entre dois aspectos do significado
musical. 0 primeiro aspeclo lida com as intcrrcla<;6es dos maleriais 501'101'05, au
simplcsmente, com as sons cia musica. Para que uma experiencia musical acarra, as
materiais sonoras precisam ser organizados com alguma coen?ncia e essa coerencia
precisa ser racionalmente percebida pelo ouvinte. POl' exc.mplo, 0 material sonora

deve poder apelar ao senso de todo e parte do ouvinte, de infci9 e fim, de repeti9ao,
semelhan9a, diferen9a au qualquer outra interrela9ao pertinente. Essas interrela9iies
cstarao imanentes em Ladas as pCyas, mas elas poderao emergir, das experiencias
anteriores do ouvinte, de um numero de pe9as que juntas formam um estilo, subestilo ou genero. A organiza9ao do material sonoro age na eonstru9ao do que chamo
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'significado musical inerente'. Sao 'inerentes' porque cstao contidas no material

sonora, e tem 'significados' uma vez que sao relacionados entre si.

Colocado de outra maneira - 0 inerente emerge quando, por excmplo, urn bit de
material sonora nos induz l1a expectativa de urn Dutro bit au um bit evoca urn Dutro,

ouvido anteriormente ou contrasta com ele - daf, podermos inferir uma rela9ao ou
significado. Significados inerentes nao sao oem naturais, csscnciais, nem nao-histo-

ricos: pelo conlrario eles sao artificiais, historicos e aprendidos. As respostas e compreensao dos ouvintes a eles dependem da competencia e referencia em rela9ao ao
estilo musical. 0 ouvinte devera ter alguma experiencia musical previa desse tipo de

musica e estar familiarizado au detcr algum conhecimento com

0

estilo musical,

para perceber algum conhecimento incrcntc. Do contnlrio, poueos significados seraa percebidos. POl' exemplo, uma eSludante num curso de musica do seculo XX

declara, ao tocar a aberlura 'Mondestruncken' do "Pierrot Lunaire" de Schoenberg,
nao estar familiarizada com esse tipo de musica, de que ela nao gostou, e que a peva

Ihe pareeeu caotica e obscura. Ela falhou em pcrceber que
inicial

0

fragmento melodico

e repetido diversas vezes durante a pcs:a; sendo assim, a pes:a nao poderia ser

ca6tica e obscura. Se ela estivesse mais ramiliarizada com esse tipo de musica, teria
mais chance de pcrceber essa organizavao, ou em outras palavras, perceber alguns

significados inerentes. Uma pe"a musical cujo recursos sonoros sao de alta significa9ao ou gratifica9ao para um indivfduo, podcra ser 0 oposto para um outro. Ha, daf,
. ~ossibilidades mulliplas de emergcncia de significados increntes dentro de uma
mesma pelYa. Em suma, 0 que estou sugerindo e que enquanto os m.ateriais sonoros
integram fisicamente uma pe9a, os sign~ficados inerentes emergirao a partir das
interrela<;6es cOJ1vencionais dos materiais $onoros e a capacidade perceptiva do ouvinte.

Enquanto este aspecto do significado musical e necessario it experiencia musical, ele

e apenas parcial e nao ocorre nuncaper se. Estamos acostumados com a id6ia

de que a imagem social ou cultural do· interprete contribui sobremaneira para sua
sobrevivencia comercial. Seria surpreendente ver nos anos sessenta a capa de urn
disco de Sonatas de Beethoven com 0 pianista Vladimir Ashkenazy usando bermudas; e urn album do, Beach Boys com seus integrantes usando paleto e gravata. A
manipula9ao das imagens de interpretes nao deve ser vista como uma mera estrategia de marketing, uma vez que roupas, corte de cabelo ou poses nos encartes dos
discos saodetalhes de um amplo aspecto de qualquer musica - urn artefato cultural,
mediador dentro de urn contexto social e historico. Os contextos de produ9ao, dis-
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contexto de receplividade afetam a nossa compreensao musical. Estes

contextos nao sao apenas meros aparatos cxtra-musicais, mas tambem, em varios
graus, compoem uma parte do significado musical durante a experiencia do ouvinte.
Scm algum entcndimento que musica e uma construc;ao social, nao seremos capazes

de identi ficar nenhuma colevao sonora especflica como musical. Quando escutamos
musica, nao podcmos scparar, intciramcnte, nossas cxperiencias dos seus significados inerentcs de uma maior au menor conscicncia do contexto social que acompa-

nha sua produvao, distribuivao ou reeepvao. Por conseguinte posso sugerir 0 segundo aspecto do significado musical, qualitativamente distinto do primeiro, que chamo 'signi ficado dclincado'. Por esta expressao gostaria de transmitir a ideia de que
musiea, metaforieamente, delineia uma pletora de fatores simbolieos.
Nao e posslvel ouvir musica scm uma delineavao ou outra. Nem sempre delineamos conscientemente, mas sempre ha alguma delineavao em nossa mente como
urn elemento integrante da nossa experiencia de escuta. Em nossa vida quotidiana
ela aeontece despercebidamenle. Por exemplo, uma peva musical talvez nos coloque
a pensar sobre 0 que os interpretes estejam vestindo, sobre quem escuta essa musiea,
sohre 0 que nos eslavamos fazendo a ultima vez que a escutamos. Numa apresentavao ao vivo, podemos identificar-nos, ou separar-nos, com os valores da sub-eultura
que acreditamos seja comum it plateia. Alguns desses pensamentos e crenvas eslao
tao proximamentc ligados a musica. e tao accitaveis pelos membros de uma sociedadc, que podemos dizer que a musica adquiriu urn significado ou delinea-Ios em urn
nlvel satisfatorio. Outras delineavoes i'esultam total mente de identidade individual.
Do mcsmo jeito que fazemos com 0 significado inercnle, os ouvintes constroem os
significados musicais delineados a partir do seu referencial a respeito do estilo em
quest1io.
Concernente a concepvao musical, que inelui os significados inerenles e delineados, jaz uma irrevogavcl e interdependente interface entre os dois tipos de significados. Nao subentendendo-se que ambos os lipos coexistam em nlveis identieos,
ou que estejamos sempre conscientes de ambos, ou ainda algum deles. Pelo contrario, e a habilidade propria de cada urn dos significados de se tornar obscuro que tern
eausado, ate eerto ponto, toda diseussao e desentendimento sobre musica. 0 ponto

de distinvao, entre os dois tipos de significado, e que embora interdependentes, cada
urn afeta diferentemente a formavao do grupo social em torno da musiea, impingindose sobre a experieneia musical.
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3. A experiencia musical total
Consideremos como esses dais aspectos do significado musical coexistem na

experiencia Musical.

Significado
Inerente

Significado
Delineado

Negativo

Afirmativo

/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/

/
' - - - - - - - - - j AMBIGOIDADE

- - ---.!

/

/
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Scra provciloSO enlcnder respOSlas cXlrcmadas para cada aspcclo do significado musical. Elas foram extrcmadas apenas para cfcilo de amllisc. Na priitica experimClltamos ullla varicdade de gradayocs slilis em nossas rcspostas. Primciro. consideraremos significado inerente. NUIll extrema acharcmos rcsposlas altamenlc afirmativas. ISla ocorrcn:\ quando S011105 muito familiarizados com Lim cslilo au lima determinada PClYa. sentimos en tender suas nuances, enos deixamos levar segura e con for-

lavclmcnlc no SCLI Illixo. No Olilro CXlrcmo, ha 0 qllc Cll chama rcpliisa. Como 0 qllc
ocorreu com a cstudantc de Schocnhcrg, cilada antcriormenlc, nao cnlcndcmos a
musica. nao cslamos familiarizados com 0 cstilo, nao nos fa'/. scntido, nao Lcmos

rcsposta para suas similaridadcs in!crnas, difcrcllyas, continuidadc Oll lTIudan<;as.
Segundo, considcrclllos 0 significado dclineado. Num extrema temos uma resposta
pasitiva quando nos identificamos com 0 sentimento cxpresso. que 110S apoia soeialmente, quando nos idenlillcamos com a musica por que cia dclineia a nossa c1asse
social, nossas vestcs. nossos valores polIticos ou qualqucr outra coisa. No outro extrema, cncontralllos lima resposta negalivi.l quando sentimos que a musica representa valorcs, sociais ou polIticos, que discordamos, ou grupos sociais a que nao pertenCCIllOS.

a

Na cxposivao musica. os significados inercntcs e delincados podem, as vezes, corrcspondcr. Expcrilllenlamos uma 'ccJebra<;ao' quando a afinna~ao oriunda
dos significados incrcntcs lcndc para dclinca<;fics posilivas. Opostamcnte. experimenta-sc uma 'alicnas:ao' quando a rcpulsa oriunda dns signilicados inerentes tende
para dcJinca<;oes ncgalivas. Entretanto, algumas vezcs as dais aspectos do significado musical cncontram-se em contradi<;ao, originanoo 0 que chamo 'ambigtiidade'.
Ha dais tipos idcais de amhigUidade. Ern 'amhigi.iidade " no caso em que 0 significado inerenle c de rcpulsa, mas 0 do significado delineado c POSilivo. Por excmplo,
podemos imaginal' uma pessoa que seja lotalmcntc nao familiarizada com os significados incrcntcs de Mozart. que nllnea locau ou cantou Mozart, que nao gosta da
musica c a cscula de mancira negligcntc e superficial - 0 comportamento repuisivo
dessa pcssoa originado pelos significados inerenles. Mas ao mesmo lempo, cIa
adora as delineac;oes em rennos de lrama operatica. do cvcnto social de sair a noite
para ir opera com amigos ctc. - indicalivo de dclinca~6cs lendendo para 0 positivo.
Em 'ambiguidadc 2', c a contrario - no caso em que 0 significado inerentc e alirmativo C0 significado dclincado ncgalivo. Ncssc caso podcmos imaginar 0 rreqiientador
de opcras dc Mozarl qllc e tOlalmcnlc ramiliarizado corn os significados inercntes,
sendo pianista c cantor c ja tendo intcrprctado Mozart par muito tempo - daf seus
significados incrcntes serem afirmativos. Mas ao mesmo tempo, crilica a tralTIa
operfstica, nao aprcciando sua ida ao leatro uma vez que 0 resLo da plateia e de

c

a
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esnobes, sentindo-se compel ida a ir apcnas para manter as aparcncias - as delinea~oes
dessa pessoa tendem para 0 negativo.
NaQ apenas nossas respostas aos significados incrcnlcs c dclineados sao
conflitantes, podendo um suplantar e influenciar 0 outro. Sc por um lado possuimos
delinea~oes negativas para uma musica, muito dificilmentc cslarcmos susceptivcis
as afirma~oes dos seus significados inerentes; e em alguns casos prcdispostos a nao
nos familiarizarmos, impossibilitando que a afirma~ao dos significados. inerentes
aconte~a.

Por exemplo, se urn ouvinte sentc-se convencido de que nao pode existir
compositora, conscquentcmcntc a delinea~ao de que uma dClcrminada sinfonia rai
composla por uma muiller talvez possa impedi-Io de SCI" afirmaLivo em sua resposta

aos significados increnlcs da obra. Ha cvidcncia suficicntc quc indica a veracidade
desse case muilas vezes 11a hist6ria, sendo uma das raz6es pela qual mulheres compuseram usando-se de pseudonimos masculinos. Por Dutro lado, sc nao estamos familiarizados com um eSlilo de musica, e dcsse modo nao-receptivo aos seus significados inerentes. cstaremos lamocm prcdispoS10S a responder negalivamenle as suas
delinea~oes.

Por exemplo, minha avo dizia: 'toda musica pop soa igual' (referindose ao seu significado inerente) - 'e nao posso cntender porque lem gente que gosta de
ver aqueles cabeludos grilando no microfonc' (indicando antipatia a suas delinea~oes).
Resumindo, atitudcs lendenciosas a rcspcilO dc um dos aspcctos do significado musical pode suplantar e inlluenciar nossas aliludcs em rela~ao ao outro. E nesta area
de intera~ao entre os significados inercnles c dclincados, que surgem os maiores
desafios a Educa~ao Musical.

4. A Sociologia da
musicais

Educa~ao Musical:

pratica, significado e experiencia

Uma das qucstoes do meu interesse na Sociologia da Musica esta relacionada
as maneiras pelas quais a organiza~ao social da pralica musical e a constru~ao social
do significado social sao reproduzidos dentro da historia. Uma das areas que me
fascinam no estudo sociologico da musica - educa~ao - suscita questoes acerca do
papel desempenhado pela escola naquela reprodu~ao. Abordarei esta area por dois
caminhos. Primeiro, se olharmos a organiza~ao social da pratica musical em escolas
inglesas, encontraremos urn certo numero de padr6es. Enquanto estive no Brasil,

muitos educadores musicais disseram-me que muitos desscs padroes poderiam ser
identificados aqui lambem, entretanto, acredito, devem haver diferen~as valiosas a
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serem exploradas. as padr6es surgem em termos de agrupamento de estudantes inc1uindo c1asse social, etnia c genera; assim como, nacionalidade, idade, religiao,

sub-cultura etc. Crianyas desses diferenles grupos tendem a se ellvolver em pniticas
musicais distintas. Por exemplo, no easo de e1asse social: crianyas de e1asse media
estao mais inclinadas que as crian~as da c1asse operaria a tocar urn instrumento de
orquestra oa escola; crianyas da c1assc opcniria estao menos inclinadas a optarem
pOl' musica na escola c continuarem seus eSlUdos ate a universidade DlI conservatorio. Embora crianc;as de Ladas as classes aprcciem musica popular, crian<;as da c1asse
media sao mais susceptfveis a responderem positivamente as delineac;oes da musica
c1assica oa sala de aula, scncto mais familiarizados com, e consequentcmcnte afirmalivQs para, as significados inerent"cs da musica c1assica. Considcrando-se a etnia:
pouqufssimos asiaticos au ncgros inscrevem-se no exame 18+ ingles, e menas ainda

prosseguem para eSludar em nfvel superior; crianyas Sul-asi5ticas em partes de Lolldres cscutam uma quanlidade significativa de musica popular asiatica, enquanto que,
crian~as das escolas rurais, exclusivamente branca, nunca a tenham escutado. Em
relar;ao ao genera: meninas sao mais rcceptivas a ideia de cantar em cora e tocar
musica c1assica em teclados, violao e instrumentos de orquestra que meninos; meninos sao mais intercssados nos domfnios da tecnologia e musica popular; garotas
demonstram menos conrianc;a em composi~ao, enquanto gamtos destacam-se. Religiao, idade, sub-cultura e outros l"atores sociais exercem innuencias discemfveis nas
relar;5cs entre cstudantes denIm da escola.
Segundu, 5ugerimos anteriormente que () cSludo sociol6gico da musica deveria dcbrw;ar-se nao apcnas sobre a organizar;ao social das pnlticas musicais, mas
tamhem, imprescindivelmenlc, sahre a constru~ao social do significado musical. Sera
proveitoso chegar-se a ell lender as difercnlcs praticas musicais dos diferellles grupos

de esludantes na escola, abordando lambcm os conceitos do significado da musica,
de alunos e professores. ISlo devera ajudar a revelar algumas razoes jJorque estudalltes de diferentes grupos envoI vern em cenas praticas rnusicais, porque evitam outras. e como respondem a musica na sala de aula. Contribuira tambCm na eleva~ao

da autoconfianya dos professores - nossos valores. melas, nossos pressuposlOS velados e expectativas, nao apcnas em rela~ao as habilidades musicais e interesses dos

nossos alunos, mas lambcm em relayao as nossas proprias habilidades musieais e
inleresses. Fillalizando, talvez nos possa fazer enlender porque professores tern dificuldades em altern!" os gostos e praticas musicais de muitos dos seus alunos.
Se revistarmos 0 esquema de exposi~ao a musica, poderemos observar que,

nas salas de aula, alguns alunos lendem a celebrar a musica que Ihes e apresentada
pelo professor, enquanto que outros a rejeitam e outros apresenlam-se ambfguos.
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Essas reavoes naD estao apenas relacionadas com as habilidadcs musicais inatas dos
alunos, elas sao tambem resullantes dos precedent"cs sociais c afilia<;6es a uma variedade de diferentes grupos sociais. Familial'idade com os significados inerentes e
inclina<;5es para significados delineados originar-se-ao parcial mente cia musica que
se escuta habilualmentc, dos val orcs e norlTIas culturais de suas classes, ctnia, genero, idade, religiao, sub-cullura etc. Se os £1lul1o$ demonstram rcpulsa aos significados inerentes cia musica, aparcntemenlc pode pareecr simples a tarefa do professor torna-los mais familiarizados, cnsiml-Ios algumas caisas a respeito dos significados
inerentes da musica, c aos poueo eles a entendcrao - talvez ale acabem gostando
deJa. Entretanto, quae di ffci I sera faze-Io se as alunos ja rcsponderem negativamente
aos significados dclineados dela' Darei apenas um cxemplo, do que quero dizer,
extrafdo de minha recente pcsquisa sabre genera. Como mencionado anteriormente,
sao principalmentc meninas quem canta e toea musica c1assica nas escolas. Mas nao
apenas isso, cntrevistando os alunos, encontrei que a significado delineado e a pnitiea de musica c1assica corrcspondem - i,e. musica c1assica nas eseolas em geral delineia femin.i1idade c mais radical mente, qualidade de aferninado. Do mesmo jeito,
musica popular, c pnHicas t£lis como, tocar h£lteri£l c guitarra eletrica, delineia masculinidade e m£lis £llem, l1ulchismo. Dclinea~6es musicais nao sao simplesmente
ouvidas, mas ado tadas como sfmbolo de identidade social. Nao importa se se toea,
canta, ouve, compoe, eSluda Oll ensina-se musica, pode-sc se apossar da musica e
usa-Ia como uma pec;a de nossa indumentaria, indieando alguma coisa sobre sua
situa~ao social, eillia, genera, prercrcncia sexual, religiao, sub-cultura, valores politicos etc. Partieularmente no caso de crian~as a adolescentes que buscarn sua identidade como adultos novos numa socicdade em constanle alterayao, a,musica podera
oferecer urn poderoso sfmbolo cullural ajudando-os na ad09ao e representa9ao de
urn 'self'. Sao as dclineac;6es musicais que munem esse simbolismo; mas e na exposi9ao a musica como um [otal indiferenciado, no qual os significados delineados e
inerentes apresentam-se juntos como uma apercepc;ao unificada, que 0 poder majs
profundo da musica reside. Quando tocamos, compomos au escutamos musica nol'malmente nao analisamos nossa cxperiencia, au declaramos: 'Oh! sim, isso e uma
d~linea9ao e isso c um significado inerenle'. Pclo contnhio, ambos apal'ecem como
sendo Ulll. Por consegui11le, delinea90es parecem emel'gir, nao do contexlO social da
Produ9aO, disll'ibui9ao c recep9ao, mas misteriosamc11le, de dentro da pl'6pria musica. Oaf, delinea'toes nos advirem com 0 impaclo de aparente, verdade imediata. E
entao na exposi'tao a musica propriamente dita - na aparente inquestionabilidade do
ser das coisas e do que somos - que osmecanismos reprodutivos mais poderosos e
mais arraigados de musica na sala de aula jazem.

REVISTA DA ABEM

35

Enquanto professores, exigimos que nossos alunos estejam empenhados em
atividades musieais, usual mente requeremos que se comprometam com delineayOes
que talvez nao correspondam, ou mesmo entrem em conOito com suas auto-imagens, preeedenles, identidades, val ores e desejos. Esta eorrelayao ou eonOito deve ir
alem das delineayoes para aldar a experiencia musical lotal de cada estudante. Por
eonseguinte, quando pensamos cstarmos medindo e intensificando a habilidade
musical em relayao ao significado inerente, lalvez seja valido questionarmos se a
habilidade musical pode ser adequadamenle represenlada nos lermos desejados. Talvez seja benefico aos professores eslarem conscios da trama complexa dos sigoifieados musieais com os quais lidamos, e os relacionamentos inlrfnsecos entre alunos,
grupos sociais, suas pnilicas Illusicais. c a abrangencia de suas pn'ilicas musicais.
Dessa maneira, menos provavelmenle rotularernos nossos alunos de nao-musicais,
sem primeiro considerarrnos as profundas inOuencias dos fatores sociais na aparencia superficial de suas musicalidade; e estaremos rnais propensos a responder sensivelrnente as convic«oes genufnas acerca do que seja musica, de qual seja 0 seu valor,
e do que seja 'SCI" musical'.

Bibliografia
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Urn estudo sobre a Sequenza III, de Rerio:
para urna escuta consciente em sala de aula
Bernadete Zagonel'
Introdu~ao

A impOrlancia da pnitica da audi~ao por cstudantcs dc musica c inconlesuiveJ.
E preciso nao s6 ollvir lTIuilo. mas de mancira atenla e consciente, pais s6 assim se
chega acomprcensao cia musica. Nos cursos de musica cxislcm disciplinas de amilise, ondc obras dc divcrsas cpocas sao cSludadas com maior profundidade, apoiandose scmpre na partilura. No cnlalllo, pouco sc lrabalha no scnlido de se desenvolver a
aprecia\,ao somcnlc pcla audi~ao, dcsvinculada do IcxlO escrilo, sendo que em nossas vidas, a grande maioria c1as vczcs que ouvimos alguma musica, 0 fazemos sem
parlitura. Como bcm sc cxprcssa Dclalandc', "'a amilise musical sempre foi uma
amilisc dc parliluras. Isso cxdui lodo 1II11 aspeclo da musica cnquanto atividade, que
tent ligavllo dircta com a pcdagogia. Antes de scrCl11 ohras, antes de serem objctos

gravados que se podc cscular CI11 disco, a musica c uma atividadc musical." E mais:
ao sc trabalhar com crian<fas Oll com qualqucr Icigo Oll iniciantc do eSlucio de musica
que naa conhc<.(a ainda os c6digos de cscrita, diricilmcntc se uliliza uma parlitura
para a apreciac;ao de ohras, 0 que nao deve impedir que a pratica da cscuta aconte~a.

E cvidcnlc quc uma aprccia\,ao scm partilura nao permitc quc scjam obscrvados os
delalhes que a parlilUra conrere. Porem, hi.l. uma gama el10nne de elementos que

podcm ser perccbidos c lrabalhados apcnas por mcio da cscula, como por cxemplo,
a identifica~ao dc inslrumcnlos c de timbrcs divcrs,lS, 0 conhecimenlo da forma, da
estrulUra e dos lcmas, a divisao cm paries, 0 rcconhecimcnlO de contrastes, repetic;6es, varia~oes, lensues, 0 relacionamenlo geml das id6ias musicais entrc si. Alcotar
para cstes elementos e descobri-Ios, somentc por Illcio cia audic;ao, ira certamenlC
auxiliar 00 descnvolvimcnto auditivo e musical do indivfduo, Icvando-o a pcrceber

a musica no seu lodo, c ao conhccimento dc seus componenles basicos.

Profcssora Tilular da Universidade Federal do Parana. Pesquisadora do CNPq. Doutora em
Mlisica pela Univcrsidade de Paris IV - Sorbonne.

2 DELALANDE,

Fran~ois,

La IIlw;iql/e est lUI jeull'ell!al1l, p.21.
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Observa-se que os professores quase nao adolam obras conlcmporancas cm
seus programas, ausencia que acarreta, a cad a diu, maior di riculdade por parte dos

alunos em apreciar este tipo de repert6rio. Por um lado, ha uma certa "rejeiyao" a
este tipo de miisica (tanto por parle de alunos quanlo de professorcs), ate pelo rcccio
de nao sc conscguir compreende-Ia,

0

que a deixa scmprc

amargem dos programas.

Mas por outro lado, a falta de esciarccimento sobrc scus principios bloqucia a aproxima~ao com cia c, conscqucntemcntc. impede

sua comprccnsao. POl' essas razoes

considcro que, dcvido as difercn\=3S esteticas cxistcntcs ncslas musicas (mclodia.
fun~ao lanaI, forma. CIC.), em rcla~ao

as de tempos antcriorcs, C preciso fazer uma

preparayao do aluno a csla linguagcm, dc modo a familiariza-Io com os novos e1cmentos musicais. Essa pade scr fcita por mcio de jogos c cxcrcfcios que aproximcm
o QllvinlC da obra em qucstao, cnfatizando-sc a pcsquisa de sons, as improvisavocs
ou a construvao de seqUencias lTIusicais. PoretTI anles dc scrcm escolhidos e desenvolvidos esles jogos, devc-se tcr muilo c1aramenle delccLados as elementos com os
quais 0 compositor lrabalha na obra em queslao. Oaf a neccssidade de urn eSludo

previo (eslc sim com

0

auxflio da parlilura), fcito pcio professor, do lex[Q musical

como um lodo. Nao sc lrata de efelivar uma analise exaustiva da obra, mas de delectar os elemenlos mais cvidentes usados pelo compositor de modo que, uma vez apon-

tados, passam ser obscrvados e comprccndidos pclos alunos.
A aprecia~ao de obras musicais pode tcr divcrsos objetivos, confonne as inten~5es do professor. Complemental' 0 aprendizado de not;6es musicais que eSlejam

sendo trabalhadas cm dClenninado 1ll0menLo C um deles. Por exemplo, 0 10 movimenta do Concerto "Prinwvera" de Vivaldi, moslI'a hcm as eli rcren~as das inlcnsidades forte clraeo, lima vez que os lemas apareccm primciramente cm forte, e sao
repetidos em seguida em piano. Ou. para se observar os contrastcs entre sons (curtos) e silencio, pode-se ouvir 0 inicio dc NOllvelles Avelltllres, dc Ligcti, onde intcrven~5es sonoras mais ou menos longas vem se contrapor ao silencio cxistente entre

elas.

o professor tambCm pode utilizar a aprecia~ao musical para seguir 0 caminho
inverso, ou seja. partir da audi~ao para chegar ao trabalho de alguma no~ao. Neste

caso,· a peya cscolhida servc como ponto de partida, e deve ter os elementos alvo
claramenle exposloS." Por cxemplo, para abordar a nOyao de andamento, pode-se
panir da audiyao da peya Tar/arug", contida no Carnaval dos allimais, de Saint
Saens. Nela, 0 conhecido tema do can-can frances e apresentado em andamenlo tao
lento, que fica quase ou lotalmenle imperceptivel it primeira escula. Mas, ao se can-
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tar estc lema repctidas vezes, primeiramentc como esta na pCya e aos poucos apressando seu andamcllto, chega-sc invariavclmcntc a dcscoberta do can-can, e a compreen sao cia impoftancia do andamento. Ou, cia mesma obra, ollvir os A.mos selvagens, para introduzir a !lOvaO de movimento sonoro, do gl:avc para 0 agudo e viceversa: os pianos cxecutam divcrsas "subidas" e "dcscidas" em forma de escalas,
facilmente idcntificaveis.
A apreciavao musical c basica delltro do estuclo cia hist6ria cia musica, pais scm
a audiyao de cxcmplos, C impasslvel sc chcgar a comprcensfio e ao conhecimento
das correntes dcscnvolvidas nos difercntcs perfoctos hist6ricos. A aprcciuyao musieal pode ainda ser pralicada para 0 simples desenvolvimenlo do h<ibito da eseuta,
para ampliar 0 conhecimento de repcnorio, devendo, ncste caso, envoi vcr as mais
divcrsos tipos de manifcstac;ao musical, dus grupos ctnicos ao jazz. E prcciso, af,
observar as difcrcntcs maneiras de cxprcssao instrumental au vocal, camparar umas
com as Dutras, contcxtualizar cada qual, cnfim, promovcr uma pcrcepc;ao 0 mais
ampla passiveI da artc musical c cvitar, assim, preconceilos e "bJoqueios auditivos".
A percepc;ao musical e algo individual c particularizada. Cada indivfduo percebe
elementos difercnlcs delltro de uma mcsITIa musica, c sell entclldimento

e,

conse-

Nao sc lrata aqui de cSludar as I"ormas Je percepc;ao, nem os
seus processos. 0 que sc pretendc Clao somclllc romeccr alguns dados com 0 intuito
de aproximar 0 ouvinle cia obra musical, propiciando um melhor entendimento dela.
A expericl1cia lem mostrado quc, para se chegar a compreensao de uma pe~a,
sao necessarias divcrsas audi<;ocs, pois os elementos sao percebiclos passo a passo.
Dc modo progressivo, em cada uma das audi<;oes se focalizam aspectos distintos,
seja em terlnos exprcssivos, eslelicos, estrulurais ou oUlros. A primeira escuta de
lima obra, no mcu ell lender, cleve SCI' complctamente livre, em que cada um imagine,
a sua maneira, silua<;5es ou historias, c que perccba as elementos mais evidenlcs.
Com isto e passlvel lamhem fazer lim pequeno diagn6slico de como 0 aluno ouve,
quais aspectos cle privilcgia, e que rumos toma em sua perccpy3.o. A partir da segunda audi y3.o a professor indica pontos a screm observados. Pcrcebem-se os lemas
principais que, se possivel, sao aprendidos de memoria e eantados, deseobre-se 0
material sonoro utilizado (instrumcnlos, voz au outros), e tenta-se um primeiro esbo~o da forma. Em seguida, atenta-se para a real divisao em partes, os pontos eulminanles, as repeli~oes dos lemas. Observat1l-se as marea,6es de tempo quando for 0
caso, 0 rilmo, os sinais de express3.o, as no<;5es musicais mais evidenlcs. Enfim,
como cada obra e unica, cabe ao professor deJinir no<;6cs a sercm dClcctadas. e em
que ordem. 0 importante e que, no final das audi,6es, 0 aluno tenha inleriorizado a
obra, e que ambos sigam seu caminho.
qiientcmcnlC, singular.

as
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1. A Sequenza III (1966) para voz feminina, de Luciano Berio.
Minha proposta neste artigo 6 fornecer subsidios musicais e pedag6gicos que
possibilitem e facilitem a compreensao da Sequenza III de Berio'. Primeiramente
discorro sobre a obra em si, suas peculiaridades sonoras e sua estrutura, para em
seguida relatar alguns jogos com 0 intuito de preparar 0 aluno para ouvir e apreciar a
peya. Trata-se, anles de ludo, de uma pe~a para uma unica voz, 0 que ja faci!ila, de
in(cio, a percep~ao timbrica, al6m de possuir urn texlO, 0 que auxilia a acompanhar
as ideias musicais. E relativamente curta (aproximadamente 7 min. de execu~ao),
eonseguindo, por isso, prender a aten~ao do ouvinte durante toda sua eXlensao. 0
repert6rio vocal utilizado por Berio 6 riquissimo, com uma diversidade de form as de
expressoes realmcnle grande. Devido aos difcrcntcs c inusitados sons vocais af expostos, a pe~a pode adquirir urn aspeclo algo "comico", de haslante leveza, cujns
inumeros elementos de surprcsa lamam sua audi~ao semprc interessante.
Sua partitura, com elementos de nOla~ao lradicional adicionados a elementos
de grafismos, 6 clara 0 suficienle para que se possa acompanhar a audi~ao par meio
de sua leitura, mesmo para os que nao dominam a escrita musical.

2. Estudo preliminar da Seque/lza Ill:
2.1. Elementos sonoros
Berio usa 0 seguinlc pocma de Markus Kutter, em ingles4 :
gIve me

afew words
fora woman
to sing
a truth
allowing liS
to build a house
without warring
before /light comes
o texto vai aparecendo aos poucos na musica: inicia-se com letras e fonemas,
ainda scm significado semanlico (to, /col, us, fOl; be; [-£] Ie] tel [a]; to, /col, be,

3 Agrade~o a Chico Mello pelns preciosas conlribui~6es para 0 entendimenlo desta abra.
4 Eis uma tradu~ao livre: "De-me/algumas palavras/para uma mulherlcantar/uma verdade/permitindo-nos/construir uma casa/sem preocupa!yoes/antes que a noite venha,"
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words; etc.). Ecomo se a lingua fosse se Fonnando, juntando consoantes com vogais,
ate formar as palavras (allowing, LIS, /gi/; a, /rhul. ro, me; allowing, US, to, be). Assim, passo a passo, vilo se fonnando silabas ou palavras. ale aparecerem as frases. a
texto vai ganhando significado, muilo embora 0 poema nunca apare~a tal qual foi
escrito, mas em partes, e com repeti~iies eonslanles de palavras ou frases, muitas
vezes deslocadas de seu lugar e sequencia originais. A primeira ideia, ou seja, frase
completa, come~a no ultimo bloco de marca~ao de tempo' da terceira linha (give me
afew words... ). a compositor lrabalha diferenlemente com consoanles e vogais. As
consoantes ganham um caniter mais rftmico, com 0 usa principal mente de sons curtos (como nos dais primeiros bloeas Icmporais - Ex.l) c as vogais tcm um carater

mais mel6dieo, com sons longos (como no tereeiro e quinto blocos temporais - Ex.2).
Estes elementos contrastantes sao intercalados varias vezes durante a pe~a.
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Ex. 2: CarateI' mcl6dico
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5 Nao existe nesta pe~a a marca~ao em compassos utilizada tradicionalmente na musica, mas hA
uma orienta<;ao de tempo mareada a eada 10 segundos, formando espceics de bloeos tempomis, nitidamcnrc observaveis na partitura, num total de 52 bloeos, semprc quatro em cada
linha. Usarei entao 0 ('crmo "bloeo de tempo" como medida para facilitar a identifica<;ao das
oeorreneias musicais.
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Diversas express6es vocais sao sugeridas durante a pcc;a, passalldo-se de uma
para Dutra com muita rapidez, 0 que da, junto com a variw:;ao de comportamentos e
cm()~6es, a scnsa9ao de movimcnto e, as vezcs, de agitatrao. Tem-sc como indica'rao
de gcslos vocais: canto, fala, SllSSurroS, eSlalos, gcmidos. () rcsfolegar. murmura!",
resmungar, choramingar, gritos. risadas. Varios comportamcntos c cxpressocs sao
igualmentc solicitados, a cada curto espayo de tempo, com indicac;ao, pOl' cscrito,
sabre as notas, de cada um dcles: tcnsao, Ilcrvosismo, alfvio, distftncia, ternura, aprcensao, perlurbac;ao. urgcncia, alegria, sercnidadc, etc.
2.2. Elementos metrieos e ritmieos
Nan cxislC, ncsla pCya, a divisao em cOlllpassos, Ilcrn a scnsa<;ao de acenlos
metricos OU pulsa<;ao. lmpossfvcl. por cxcmplo, acompanha-Ia batendo os pes C0l110
acompanhamento do pulso. 0 tempo vai sirnplcsrnel1le Iluindo. Na parlitura, ha a
marca'tao de scgundos. estes funcionando como oricnta<;ao e mcdida para a intcrprete. Alguns sfrnbolos rftmicos lradicionais sao lIsados, mas de maneira nao convencional: grupos de colcheias. semicolcheias, clc., aparCCel11 durante 0 lexlo musical
para indicar, lTIuito mais, lim caraler rapido Oll !cnlo de lima scqliencia de nOlas, do
que uma marca<;50 precisa de valores rftmicos~ da mesma forma, Ilotinhas prctas,
scm hastes, dao a idcia de que dcvcm SCI' canladas como valores mais longos. UITIa
especie de bula explicaliva precede a partitura propriamente dita. Ela contcm a cxplicafYao clara de como cada sfmbolo deve ser inlerpretado voealmcnle.
2.3. Estrutura
Podemos pereeber a divis50 cia obra em 7 partes, passando-se de lima para
outra por meio de articula~6es corno silcncios, mudan~as dc regislro, de material
sonora (meI6dieo. rflmico), respira<;ao, etc.. con forme segue: primeira pane: -clo
primeiro bloeo de lempo ao 1J ° ; seguncta parte: -ao 22°; {ereeira parte: an 26°;
quarta parte: -ao 32°; quinla parle: -ao 41°; sexta parte: -ao 45°; setima parte: -ao
final. Sao ~etectados dais pontos eulminantes, provocactos par momcntos de maior
teosao. Urn, pela intensirica~ao riuniea (blocos 29 a 32 - Ex.3): oulro, pelo uso de
notas muito aguda, (bloeos 38 a 41 - ExA). Neste sentido, pode-se dizer que 0 compositor segue um princfpio tradicional de composi<;ao: pOI' mcio de urn adensamento,
ou seja, do aumeoto de evenlos no mesmo espa~o de tempo, ehega ao ponto eulminante.
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Ex. 3: Primciro ponto culminante - rflmieo.

Ex. 4: Scgundo ponto eulminanlc - mcl6dieo.

IN· f_ lolMus b.. fo". .. rev_rd.
N'

to k

",.t,

~~l".

·IlIn

A prcsen~a dc conlraslcs c baslanlc nftida, prineipalmentc dos sons euI10s e
rflmieos (eonsoanles) eonlraslando com sons longos e mcl6dieos (vogais), e dos divcrsos lipos dc cmo~ao c dc cI ima (alcgre-trislc, grilo-sussurro, CIC.), passando-se de
um para Dutro com baslanlc rapidcz. Ha. 110 CIHanlo, algumas constantes, possfveis
de scrcm idcntillcadas durante 0 clcconer cia ohra: 0 intcrvalo de 3° menor aparece
repetidas VCI.CS, tornanclo-sc ullla c0l1s1anlc 110S ouvidos; as altcrnflllcias de notas

calltadas com sons mais ruidosos (gritos, risos, ctc.), assim como de pontos (sons
curios) c lillhas (sons longos). No cntanlO um c1cmcnto surprcsa aparcee no final cia
pc~a: e uma 3° maior quc, af coloeada, d" a scnsa~ao do rim (como uma espeeic de
3° de pieardia).

Ex. 5: 3° M IInal.

to

(u) (u]
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Quanlo aos significados podemos dizcr que, assim como 0 lexto poetico vai
scndo apresentado lentamel1le, 0 texto musical tambCm sc forma aos poucos, dando,
com isso. a ideia geral de COI,st,.U>,(/o, sugcrida, alias, pela propria poesia (to build a
house).

3.

Aplica~ao

didlitica •.jogos e exercicios preparatorios

Uma vez dcteclados os elementos mais evidcntcs expostos oa obra. 0 professor
tern condi~oes de elaborar 0 material para propiciar a prcpara~ao dos alunos. Passo
agora a descri~ao dc alguns cxcrcicios. a scrcm trabalhados antes da audi~ao. E evidentc que estes sc constitucm em apcnas algumas idcias. que podem scr lransfonnadas, desenvolvidas, ampliadas, confonne as intenyocs do professor.

3.1. Pesquisa de sons vocais (individualmentc).
• Caretas
Disposi~ao dos
Descri~ao

alunos: livrc.

do jogo:

Com uma mao em cada ofclha de mancira a provocar rcssonancia. fazer carctas para cmitir sons,

aprocura de sonoridadcs difcrcntcs. Todos ao mesmo tempo, e

cada um por si. Tenninada a pesquisa. cada aluno cscolhc
interessante para mostrar aos outros. Com

CS$CS

0

som que achou mais

dados, claborar uma rela~ao dos

sons enconlrados, e c1assifica-los confonnc suas scmclhan~as: slIspiros, chiados,

gritos. eiC.
Varia~6es:

a. Escolher alguns dos sons cnconlrados e e1aborar uma sequencia musical.
colocando nuanyas de intensidade. Tambem se pode erial' sinais gnUicos para
representa-Ios, e organizar uma partitura.
Observa~6es:

Partir da carela para enconlrar diferentes sons vocais e uma maneira divertida
para estimular 0 estudante a pcsquisar e a descobrir novas sonoridades.
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Objetivos:
Instigar a pesquisa sonora, partindo do corpo, no caso, a face. Repertoriar diferenles tipos de emissao vocal. Reafirmar 0 trabalho de organizayao sonora, com intuito de se chegar it criayao musical. Invenlar uma grafia apropriada e organizar as
ideias em forma de partitura, preparalldo sempre 0 estudante para 0 trabalho com
diferentes matcriais vocais c com a composic;ao.

3.2. Trabalho sobre texto/ Organizaylio de seqiiencias (em grupos)
• Musica das palavras desfeitas
Disposiyao uos alullos: grupos de quatro pessoas.
Descriyao do jogo:
Cada grupo escolhe uma palavra qualquer. e so cia. a SCI' transformada: recortada, desinlegrada, repctida por partes, pOI' vogais ou consoanles, por fonemas, etc.,
pellsando alltes de tudo na sonoridade que emerge das modificayoes. Cada integrante pensa em uma malle;ra de lrabalhar a palavra e em como escreve-Ia. Em seguida,
pega-se uma cartolilla e cada c1emellto do grupo se posiciona em urn dos seus quatro
lados. E cada

UIll.

a partir de scu local. cscrcvc as ideias que dcscnvolveu em cima da

palavra. Chega-se ao resultado de uma so partilura, que sera illterprelada na ordem e
da maneira que for uecidida pOl' louos. Cada grupo apresenla sua seqUellcia aos outros, que lelliam dcscobrir a palavra cscolhida.
Objetivos:
Fazel' variayocs sabre a palavra, com vistas ~I composiyao musical. A panir dos
SOilS das paJavras, ons I"oncmas c da:-; IClras, ahordar noc;.6cs como: rragmentayao,
rcpcLic;.ao, sobrcposi<;ao, supressao, alargamcnlo, etc. Rcconstruir ('onemas, inventar

palavras c sflabas. Dcscohrir divcrsos tipos de emissao vocal: canLar. falar, cnloar,

cantar falando (sprcscbgesang), sussurrar, grilar. chorar. rir, elC.
• Musica das consoantes

Disposiyao dos alullos: em grupos.
Dcscriyao do jogo:
Cada grupo escolhe dois lipos de consoalltes: algumas apropriadas para fazer
sons longos (ex: m, s, chi, oulras para curiOS (ex: I, b,k). Os sons longos sao continuos e sem inlerrupyao, com nuanyas de inlensidade; os curtos podcm ser repelidos,
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con forme ritmo e intensidade determinados. Uma vez escolhidas todas as letras,
montar com elas uma sequencia musical, cscrcvcr a partitura, ensaia-Ia, c apresenta-Ia.
Varia~ao:

a. Repetir 0 mcsmo procedimento com consoantes e vogais, sendo: sons longos e mel6dicos para as vogais e sons curtos e rftmicos para as consoantes.
Observa~6es:

Mais complcxo que 0 exercicio anLerior, estc exige a organjza~ao em sequencia das sonoridadcs,

ja em

forma de uma composi~ao musical.

Objetivos:
Coordena~ao de eventos musicais (sons longos e curtos a partir de consoantes)
em uma sequencia musical e cria~ao de uma representa~ao com grafismos em forma
de partitura. Contrastes dc sons longos c curIOS, linha e massa sonora, forte e fraco.

• Articula~oes
Disposi~ao

dos alullos:

cm grupos

Descri~ao do jogo:
Cada grupo cscolhc uma das suas scqucncias elaboradas anteriormente para,
corn elas, organizar uma s6 pe~a. Todos juntos escolhem elementos musicais para

serem colocados entre uma e outra sequencia para expressar a articula~ao entre elas:

silencio, mudan~a de andamenio. d~ intcnsidadc, de timbre, etc. Decidem igualmenlc pelo uso ou nao dc repcti~6es, de contrastcs de intensidade, e fazem algumas
varia~6es das express6cs vocais.
Objetivos:
Elaborar diferentes modos de articllla~ao para dar continuidade a uma sequencia musical dando, ao mesmo tempo, a ideia da passagem de urn bloco para outro.
No~ao rudimentar de forma.
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• Tensao e distensao
Disposi~ao

dos alunos: em grupos.
Descri~ao do jogo:
Cada individuo do grupo escolhe sflabas e fonemas que queira, para fazer uma
improvisa~ao. Cantando-as. cada qual numa altura difcrcnlc, devcm iniciar a impro-

visayao com pOlleos sons c, aos pOlleos, con forme a regcllcia de um dcles, ir

seja. !TIais c mais ~OIlS sao cxecutados ao mcsmo tempo. Uma vcz
chcgado ao apicc. retornar ~l rarcfayao sonora inicial.
adcnsando,

OU

Observayao:
Pode-se fazer duas improvisayoes dcnlro do mesmo principio, sendo uma, com
sons mais ritmicos (consoantes fricativas. p. ex.), e oulra com sons mais melodicos
(vogais em diferenles alturas).
Objetivos:
Trabalhar com a nOyao de lensao. Senlir a evoluyao sonora da seqUencia a
partir da improvisu<tao sonora com rcgcncia.

4.

AU(Ii~ao

e ap..ecia~ao da Seqllellza III

4.1. Primei..,.

audi~ao

A primeira audi<;ao, IOialmcnte livrc, permile ao aluno perceber sobretudo os
aspectos expressivos e as sensayoes que a musica transmite. A Sequellza Ill, segundo
muitos, nos raz passar de scnsayOcs de alcgria a rnomcntos de calma au de lcnSaO,

csta ultima causada pcla

intelTup~ao continua

dos sons e pclas mudan<;as bruscas de

grave para aguda c vice-versa, e de canHcr rftmico para mcl6dico. 0 relata de im-

press6es dos ouvinlcs pode conler as mais variadas opini6es. 0 que impOlta, nesse
primciro cSlagio, naa

c a concordancia dc ideias cntrc· os alullos, au dcles com

0

professor, mas sim que a imaginayiio C 0 scnlimenlo de cqda um tenha sido, de algul1la fonna, afelado pcla audi'tao. Nao ex.istc, Ileste momenta, 0 "acerto" au 0 "erro".
o que ha e a percer~iio livre e verdadeira, que se manifcsta diferentemente em cada
individuo. Interessante, sim, ediscutir as impress6es individuais, eompara-Ias, e com
isso enriquecer a propria mancira de perceber.
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Audi~oes

seguintes (com

orienta~iio)

As audiyocs subsequenles contam com solicitayoes do prorcssor para delerminados aspectos a sercm observados, no que sc rcfcrc aDs elementos musicais componClltes da musica, dcscritos nos paragrafos antcriorcs destc arligo. E essencial que 0
pr6prio aluno descubra cada aspeclo. que ele busque dentro da musica os seus ponlOS mais cvidentes. Nessas duas ou Ires audi~5cs, 0 aluno pode pcrcebcr as nuan~as
do material sonoro emprcgado, tal como lipos de sons vocais, contrastes, constancias, exprcssocs. cmoc;6cs; a mancira como 0 lcxlo C lralado, as lrallsfonnac;6es sofridas pel as palavras, 0 Irahalho com loncmas, sflabas c frascs. Em scguida atenta-sc
para as arliculac;5cs existcntcs e como c1as delimitam as partes. c para os momentos
de tensao (onde c1es sc cnconlram. c quais suas caracterfsticas). A ultima audi~ao
pode ser reila com a partilura. depclldcndo do nivcl dos alullos c dos objelivos do
professor. Mas antes, Cpreciso obscrvar como as notas e os sons em geral sao grafados
c comparar a nota~ao tradicional com aquelas mais livrcs; identificar de que maneira
sao feitas as marcavocs de tempo. c que efcito elas tem no rcsultado sonora; vcr
como cada sinal de exprcssao c rigorosamcntc colocado sobrc as notas; enfim, dcscobrir na partitura. de que modo cstao indicados todos os elementos musicais ja
trabalhados. A partir dai, dcixa-se que cada individuo sc apropric da obra a sua maneira, c0rt:l maior ou mCllor profundidade. e que sigam seu caminho.

FICHA • SUMA-RIO
1. Obra: Sequellut III (1966) para voz feminina, de Luciano Berio.
· peya vocal
· curta
· aspecto "comico"
· parlitura grafica
2. ESludo da Sequellza III.
2.1. Elementos sonoros na Sequellza Ill.
· existencia de urn Lexlo (em ingles)
· trabalho com: - consoantes ~ carater rfnnico ~ SOilS curtos
- vogais ~ canHer mel6dico ~ sons longos
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. texto: - letras / fonemas
- sllabas ou palavras
- frases
expressoes vocais diversas: canto, fala, sussurros, estalos, gemidos, bOCa
ciusa, rcsfolegar. murrnurar, resmungar. choramingar, gritos, risadas.
comportamcntos, cxpressoes: lcnsao, ncrvosisl1lo. alfvio. distancia, lernu-

ra, apreensiio. perturbaviio. alegria. frenesi, serenidade, sonhador.
2.2. Elementos metricos e ritmicos
marcaviio de tempo (blocos de tempo - por segundos)
. sfmbolos (collvcncionais c nao convcncionais)

2.3. Estrutura
divisiio em partes
7 partes mais coda ---7 articulavoes: pausas. mudanvas de registro, mudanva
de material sonoro (meI6dico, rflmico)
pontos culminantes ( momentos de maior tensiio) - pelo aumento de eventos no l1lesmo espavo de tempo.
1°_ mais rftmico
2°_ notas agudas
Adcnsamcnlo, tensao ~ ate chcgar ao ponto culniinante

conlrastes/repelivoes (intercalados):
- sons curtos (rflmico ---7 consoanles)
- sons longos (mel6dico ---7 vogais)
- mudanvas de emoviio e de clima
conslancias
- intervalo de 30 menor
- sons de nolas cantadas e outros (gritos, risos, etc.) '--:> alternados (notas e
falas. rufdos)
- intereala pontos (sons curtos) e linhas (sons longos)
e1emcnto surpresa: 30 maior para dar sensaviio de lim
texto: inicia com fonemas e palavras soltas (ruidoso); a Ifngua vai se formando, juntando consoantes e vogais: ate iniciar 0 texlo propriamente dito.
Depois, ha lrabalho com lodos os elementos apresentados. Significado do
texlO: construviio.
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3.

Aplica~ao

didatica - Jogos e exercicios preparatorios:

3.1. Pesquisa de sons vocais (individualmente)
· Caretas

3.2. Trabalho sobre textol Organiza~ao de seqiiencias (grupos)
· Musica das palavras dcsfcitas
· Linhas e pontos
· Muska das consoantes
· Articulac;6es (na passagem dc um grupo para outro)
· Tens6es c dislcns6es

4.

Audi~ao

e aprecia~ao da Seqllenza III

4.1. Primeira audi~ao
· percepc;ao Ii vre
· relato de impressOes

4.2.

Audi~iies

seguintes (com orienta~ao)

· material sonora (tipo de sons vocais, COlllrastcs, constancias)

· express6es,

seJlsa~ocs

· articula/yoes, partes
· pontos culminanlcs.
· texto

4.3. Ultimas audi~iies
· com partilura (opcional)
10 _ observar: - grafia dc altura, notas
- marcac;ao de tempo
- sinais de cxprcssao vocal

20

-

identificar elementos ja tmbalhados
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A dinamica do conhecimento e
o conhecimento em mtisica *
Eduardo Luedy

c como sc ell tivcssc a faculdadc. como se rossc uma
coisa que ell sci. TCllho a imprcssao que 6 assim como sc ell tivcsse lim rcpcrlorio
de possibilidades de ac;ao. c que a cscolha ciesla, destc tiro de a~ao, e a que me
parcccli mais natural, mais imcdiata. Aqui eu to, isto ell sci fazel', cntcndcu'! Que!"
dizcr, sc C pra l";Jzcr coisas honitas, sc C pri1 cl1caniar as pcssoas. nisso af ell tenho
jeito. Pra isso ell t6. Eestranho. pOIljUC dizer isso nao !"cvela llluito. Mas talvez sim,
exatamcnlc pm nao rcvclar talvcz de algulll<l grac;a. 1
E, pm mim. IS como ell ralci.

Ora a diriculdade, lodo 0 prohlema do conceilo de Musica reside em estabelec cxprcssao e e conhecimento.:!

eel' de que malleira e1a

Oa rala destas incrlveis personalidades. de vidas tao inlimamente ligadas 11
musica c as ,utes de uma mancira gcral, podemos in/crir muitas das quest5es que
ainda hoje atravessam 0 eaminho de muitos teoricos em eSIClica, filosoria, psieologia, lingufstica, scrniologia, anLropologia, ClC. De fato, uma das quest5es instigantes
desla recente area de cstudo, a etl1omusicologia, clarna por uma defini~ao sucinta do
que vein a SCI" a cxpericl1cia musical. Ou scja, quando c que os sons que esculamos
passam a SCI' Illusica'? Algo que parccc tao claro de SCI' delimitado CIll n05SO sistema
de sfmbolos e valores culturais, nao 0 c muilas vezc~ quando nos derronlamos com
sociedades em que a musica parece razer parle "indistintamclllc de todas as atividades cotidianas de cert'Os grupos e quc, cm divcrsos casas, nao ha dclirnita~ao entre
quem faz e quem escuta musica. 3

'" MOllografia aprescl1tada como requisilo da disciplina Psicologia da MLlsica minislrada peb
prof. ,Diana Santiago do Meslrado em Mlisica da Universidade Federal da Bahia.
I Caetano Vetoso, Alegria. Alegria. Wally SaloJnao, org. (Rio de Janeiro: Pedra Q Ronca, sid,
p. 187).
2 Mario de Andrade, IlItmdw;ao Estetica Mllsical (Sao Paulo: Hueitee, 1995, p. 37).
3 A estc respeito ver anigo de Vitor Fuks, "Dinamica do Conhecimento Musical: contribuir;6es
elnoJnusicoI6gieas", Art (agosto: 1991, pp. 47-55).
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Mas, para alcm deste questionamento inicial, uma outra quesU'io ainda maior

tem lido a capacidade de abrangcr nassas cOllsidcrac;ocs accrca dus fenomenos rclacionados as atividadcs musicais: 0 que e que a Illusica significa? Ou, em outras palavras, "0 que c que so a musica nos faz conhcccr'! 0 que faltanl ao homcm e as

estrelas se a musica sc calar?""
A Bossa prcocupa<;ao h<.lsica Ilcslc prcsentc lCXlO, portanlO, C a de disculir a

natureza c a espcci ricidadc do conhecimento em musica, procurando tambem descrever alguns c10s principais lopicos cia atualidadc cia psicologia cognit'ivisla: como
esta (em contribufdo para as tcntativas de comprccnsao dos mecanismos de conhecimenlo c de como telll. pOl' sua vcz, sofrido inrlucncias das novas formas de comprc-

ender os fcnomcnos culturnis e os aspectos contextuais do conhecimento. Nossas
considen.u;6cs procurarn levar em conta tamhcm a psicologia da musica e a cclucas;ao musical c como clas tem sido aretadas pOl' estas noyoes.
Quando ralamos em natureza do conhecimento em musica estamos. antes dc
ludo, pressupondo a exislcncia dc um conhecimento provcniente da cxpericncia
musical. Tal assunto, que incquivocamente clcveria estar na pauta de discussoes c, de
alguma maneira, nos currfculos dos cursos de graduayao de formayao de profcssorcs
cm musica, inldizillente parece passar dcsapcrccbido da maior parlc dos cstuelanles
de liccncialura em musica./\ natureza deste conhecimento c a comprecnsao de como
as mecanismos de cogniyao OpCn.11ll com () conhecimento musical nos parecc vital
para que possamos afinnar () que de rato pretcndelllos como ~ducadores de musica.
A respeito das dilcrclltes ronnas de cOllhcccr emprecndidas pc/a artc c pela
ciencia, Luiz Oliveira Maia (1991) nos rala que c (\travcs cia linguagem que () hOl1lclll
representa, gClleraliza, dassifica e calegoril.a seu objeto de eS1UUO. Mas, enquanlo 0
conhecimento, seja ele qual ror. inicia-se all'avcs de expcricncias scnslveis ("prot6tipo de todo conhecimento"), a atitudc cicntffica leva 0 hOlllelll. atravcs c1as gencralizas;6es. a afaslar-se do l'en6meno estudado e da singularidadc. 0 conhecimcnto que
nos e pel'l11itido pela expcricncia artfstica, pOI" sua vcz:
... manitcsl<l a csscncia alravcs do fenomeno de modo que, mnis se quer ir ~ csscncia, mais c precise se ,Her ao fcnumcno. Paradoxaimelllc. a aHe <.:hega a ignorar as
grandes distancias espaciais e lcmporais, mas preserva esscs mOlllenlos csscnciais
do hOlllem de modo concreto e nan uni vcrsalmelllC abstraw; nao e a morle simplesmenlc, mas c aquela scnhora que seduz a mOya na canc;ao de Schubert ... (Maia
1991. 24).

4 Luiz Oliveira Maia. "Natureza do Conhecimento Musical", Art (agoslo: 1991, p. 23).
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Para cstc aUlor. a arlc ambiciona rctralnr 0 mundo humane mas, diferentemen-

te da ciencia, nao 0 faz dc modo eXlensivo, ou scja, a arte isola a particularidade e a
intensilica, "ambicionando a cria<rao de um lipo universal, lipo, enlretanto, que permanece manifestado num pcrsonagem, au num motivo", 0 conhecimento atraves da

311c busca rcvclar lim mundo subjetivo que, 110 cnlanto, possa ao mesmo tempo SCI'

comparlilhado por oulros indivfduos de uma mesma cui lura e conlexlo.
Jamary Oliveira, pOI' seu turno, chama a aten<rao para a dinamica das rela<roes
sociais que imprimem, alravcs de tendencias dominantcs - scja nas areas da teologia, da ffsica, filosofia

Oll

cicncia -

visoes de mundo e, conseqUentemente. do co-

nhccimento deste mundo. Como exemplo deslc ponlo de vista:
A cOllscicnda hislori<.::a do scculo XIX vcio a acrcsccnlar uma nova vi sao em todo
o cstudo da musica. nao apcnas teorica. Nascc oaf a concc~ao dos 'grandes mesIres' cujas obras vein a servir de modelos para 0 rnunda academico ocidental e
constituir 0 rcpcl16rio de concertos (1991. III).

Oaf a importancia decorrcnte das conlrihui<r5es que a elnomusicologia lem oferecido para as discussocs rcfcrentes ao conhecimento em musica. 0 esvaziamento

das "verdades" curocenlricas lem ampliado em ",uilo os nossos horizontes ideol6gicos e posto

a prova no<r0es quc anles julgavamos como paradigmilticas das rela<roes

implicadas pclo conhecimenlo musical: a transmissao, a gera<;ao e a teoriza<;ao deste

conhecimento'. As

considcra~ocs

dc Kilza Selli a respeilo dos meandros que envol-

vem a conceitua<;ao de musica pOl' outras cllitura~.c um excmplo dcstas contriblli<;ocs:

Sabemos quc alguns povos. como por exeniplo os Mapuchc da Argentina ou os
Mosi africanos do Alto Volta nao conhecem a palavra musica. mas sabem 0 que os
ocidenlais entendem como tal, e praticlIlII lIlIlI/sica (1991, 124).
E, ao nos relatar sua experiencia com os fndios Mbya-Guarani de Sao Paulo,
complemenla:

5 Como exemplo, Jamary Oliveira nos fala em scu artigo de como a an,lIise schcnkeriana perdeu
scu canitcr euroccntrico a partir de uma revisao ideol6gica promavida pelos seguidares destc
metodo dc analise. Hoje em dia ja nao se fala mnis em prcwar a "superioridadc" dos grandes
mestres da musicaeuropeia atraves deste metodo analflico; ao contnl.rio, a analisc shenkeriana
tcm sido utilizada lambcm para a compreensao estfulural de rnusicas naD lanais e ate mesmo
de outras culturas.

56

REVISTA DA ABEM

trabalho de campo vem demonstrando que lodos os sons produzidos tem igualmentc sentido e funt;ao nessas rczas, e complcmcnlam um todo impassive! de seT

dissociado.
Dcvc-se admilir, puis que cxis{c urn clima salloro de grande
abrangcncia timbrfstica. onde se desenvolvclll inumcros tipos de linguagem musical deml'o do universo Guarani (1991, 125).

Estas considcra~6cs tem cnconLrado rcllcxo em divcrsas areas de conhecimento relacionadas a produe;ao c reprodu<;ao do conhecimento musical. Podemos citar
como exemplos os novos dirccionamentos em educa~fto musical, mais especificamente quanta a avalia\.(fto: a considera<;ao de criterios mais pr6ximos da realidade
socia-cultural dos alunos, quando da avalia~ao a que estes sao normal mente submetidos nos proccssos educacionais fonnais; () cuidado em identincar aspectos pcrtinentes aos vieses culturais de quem ,walia e de quem 6 avaliado (Boyle e Radocy
1987,30). Estas sao considcrf.H';[)CS que de uma mancira geml sofreram a inllucncia
clesta nova maneira de conceher () conhecimento CIll musica e a propria musica cnquanto fenomeno cultural.
De acordo com Davidson c Scripp, cstmliosos de areas como antropologia,
lingufstica, intcligcncia artificial, rilosoria e psicologia tem cncontrado um terreno
comum na chamada cicllcia cognilivisla; estcs, conseqLientemcnle,-tcm passado tambem pOl' novos modos de ohservar 0 Illundo e de cOl11prccndcros processos cognitivos.
Segundo os autores, islO se cleve <1:
(I) 0 cOl1ceilo tle mente expandiu-se "Iem uo conhecimcnto verbal c m<ltc!l1<-ltico
para incillir di versas "lnlcligclH.:ias" adicionais, indllinelo a musica. c (2) a pcsquisa
psicol6gica cstendcu-sc para alem do lahoratorio, focalizando 0 pcnsamento COlllO
ele ocorre nos contcxlos de usn e1i'lrio (1992,392).1'

Conludo, se pOl' um lado tCI110S ohscrvado um impacto positivo na maneira
como hoje cOllcebemos os mod os de conhecimcnto, de investiga\ao c de lransmissao do conhccimento cm musica, a silUa~5() cia cduca«50 musical quanto a urn
aprorundamcnlo i1ilS considcrayocs relativas £lOS processos cognitivos cia aprcndizagem parccc SCI' aincla incipicnlc. Davidson c Scripp chamam a atcn~ao dos cclucadores para a importfincia das contribui~ocs da psicologia cognitivist(l para com as processos cnvolvidos nas rel£lyoes dc ensino-aprcndizagcm, lais como: as cstudos de
6 (I) the concept or IllInd [laS expanded beyond verbal and mathematical knowledge lO include
several additional "inteligences," including music. and (2) psychological research has extended
beyond the laboratory toward a focus on thinking as il occurs in everyday contexts of use.
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Piaget, Inhelder e Fischer aeerca dos est,igios dc desenvolvimento inteleetua1; os
estudos de Vigotsky sobre 0 papel da inlera~ao social no desenvolvimento eognitivo;
etc. Segundo aquelcs autores, aplica<;oes desles esludos e de pesquisas, com orientas;ao para a cduca<;ao musical, sao necessarias, pais:
Os constrUlos dos psic61ogos quanta as habilidadcs cognilivas estao distanles de
uma autentica pn.hica musical. Dc mancira rccfproca, as descri<;6es que as musicos
fazem de Sllas praticas sao diffceis de serem intcrprctadas pOl' um psic6logo (Davidson

e Scripp 1992,392).'
Ainda, de acordo com cstes aUlorcs, um dos problemas e que mesmo os psieologos da musiea lem mantido uma visao estrcila dc desenvolvimenlo cognitivo. as
estudos realizados acerca dos processos de cogni<;ao dos inciantes em musica tem
sido feito com base em tarefas de discrimina<;ao que normal mente representam uma
visao seecionada da rcal pnitica musical, sendo as condi~6es de interpreta~ao dos
dados sevcramentc limitadas pcla propria maneira como as respostas costumam ser
inferidas. Segundo os autores, de uma maneira geml estas respostas fazem pauca au
nenhuma refcrencia it complexidade das habilidades de peljormance ou ao pensamento critico que os musicos demonstram em suas atividades concretas (1992,392).
as pontos de vista citados por Davidson e Sripp ja eram, de certo modo, os
mesmos que levaram Sloboda, cm 1985, no prefacio de seu proprio livro, The Musical Mind, a nos falar da dificuldade que encontrou ao tentar reunir a literatura existente em psicologia cognitiva da musica:
Parccia, pclo I11cnos para mim. que a psicologia da muska rclacionava-se muito
poueo com aquila que os musicos razimn, falhando em estabelecer questOes de
importancia musical central (1985, iii).K

Sloboda atribuiu a iSIO alguns fatores,. mais ou menos comuns nas pesquisas
psicol6gieas, tais como: (a) a falta de conhecimento musical 1'01' parte da maioria
dos psic61ogos que tem focalizado esta area de conhecimento; (b) a lentidao com
que os desenvolvimentos teoricos em psicologia da musica eostumam oeoner - e
que se deve em parte it carencia de pesquisadores bem fundamentados em ambas as

7 Psychologists' consJructs of cognitive skills lie outside authentic musical practice. Conversely.
musicians' descriptions of their practice are difficult for psychologists to interpret.
8 It seemed, to me at least. that the psychology of music related rather little to what musicians
actually did, and so was failing to tackle questions of central musical importance.
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areas de conhecimenro; (c) a alta illcidencia de pcsquisas ccnlradas nos aspectos
mais perifericos c simples dos mccanismos illlclccluais rclacionados a musica; (d) a
ausencia de di<ilogo entre psic61ogos (pcsquisadorcs), cxccutantcs e compositorcs.
Segundo Siohoda, (lS cstudiosos habituaram-sc a cndcrc~ar sells lrabalhos quasc que
cxclusivamcntc <lOS cducadores c pesquisadorcs em cducavao, dcixando de lado uma
colaborayao frutfrcra que poderia em 111uilO t:olliribuir para 0 enriquecimento de
qucstocs rclacionadas as rcprcscnla<;6cs de cstruturas maiorcs em musica, a CXCClIltao musical c ~I composivao. que muitas vczcs nao sao cOlltcmpladas pclos inLcrcsses mais imcdialos dos cducadorcs musicais (Slonoda 1985),
Como lIllla tentativa de conlornaros problemas Iistados anterionncnte, Davidson
e Seripp sugerem a elahorayao de lima lIlatri: Illdusiva para a obtenyao de uma visao
mais abrangenle das habilidaeles cognitivas cllllllusica; ou seja, um modelo Ic6rico
que sirva de base para a coordcna\=fio dos Ires modos b'lsicos de conhecimento musical: a pIVdue:'ao Jl/usical (as hahilidadcs de cOll1p()si~ao e cxecuyao), a percep(.'{/o
fIIl/sical (as capacidades de discrimillac;ao e Illonitoramenlo) e a rejlexiio musical (as
habilidades de pellsmnellio crftico e a capacidade para avalia~ao). De acordo com as
alltores, para quc sc garanta a validaele musical. raz-se necess,irio que os mod os de
conhecimento scjam invcstigados tcndo-se pOl' base cluas condiyoes: durante a cxccuc;ao capos a execuyao. Ao rcroryar a inlegrayao, a coordcnayao c ~llransfonnayao
dcstcs modos de conhecimento duranle a aprendizagem musical. esta matriz poderia
tanto nos ajudar a interpretar os dados t:o!etaclos anferionnenle. como a ronnular
invcstigac;oes i"uturas accrt:a (las hahilielades cognitivas envolvidas nestes processos.
As habilidades cogllilivas sao mclhorcs cOl11preendidas quando nao scccionadas
em domfnios individuais de conhecimcnto, lais como a psicologia, a musica c a
educayao. Dcveriam, antes. serem ahordadas dc mancira ahrangentc, do modo como
aconteccm !las praticas di<irias. Eslwahordagem ahrangcnte revelaria as rclayocs e
inlegrayocs da pl"{)dlf"'c/O. percep~:lio e re.flexiio que constituem c apoiam toda a atividade musical. Para Davidson e Scripp c rUl1damcnlal que os PO\110S de vista dos
psicologos, l11usicos, e educadorcs devam SCI' levados em conta para a dcrinic;ao das
habilidades que julgamos rclevantes as atividadcs musicais:
Um o!"ercce a intcrprctac;ao ~istel1l,-ltica das observm;6es individuais. 0 outro prove
o conhecimcnto I:kito quc vcm tin pratic<l c das obscrvac;oes infonnais, 0 terceiro
nos ajuda a cstabclecer lim esqucma que rcunc as outros dais (1992.411)Y

9 One providing a systematic interpretation or individual observations. another providing the
tacit knowledge thal comcs from practice and informal observation, while the third helps to
cstablish thc selling that links the firsltwo.
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Apesar ua amplidao de qucstionamClllos, considcrac;ocs c implicayocs dos t6picos abordados neste trahalho, e apesar de sahennos da dificuldade de sil1letizar
com brevidadc Lodo 0 manancialtc6ric..:o dcscnvolvido pclos divcrsos cstudos (principalmcntc na ,-lrca da psicologia cognitiva), cspcramos tel' Lra<;aclo ao mcnos uma
visao geral dos principais topicos que arctam as manciras como cnxcrgamos 0 conhecimento CIll musica. Para concluir. rcitcramos as cOllsidcra<;f}cs finais de Davidson
e Scripp, no artigo "Surveying the coordinates or cognitive skills in music": "QU(>
rendo saber mais ace rca de elefantes. () rei cllvioll sells sahios para examinarcm 0
animal. Caela lim dclcs era ccgo c cada lim cxaminoll panes difcrcnLcs do animal,

a

trazcndo de volta para 0 rei dcscriyocs dramaticamClllc difercntcs.
rei ricou ainda
mais conrllso" ( 1992, 411). Assi m como as descri<;oes dos sahios ccgos, as hahilidades cognilivas podcm asslIlllir varios signiricados de rclevancia a depender de quem
as ohserv:.l. Se nos isolarlllos nos domfnios de nossos conhecimcntos, scjamos psic6logos, musicos ou cducadores, perderclllos a visao do todo do nosso fenomcno enos
afaslaremos ainda mais da possihilidaoc de comprecndcr 0 que somentc a experiencia da Illusica nos l"az conhecer.
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P6s-Graduac;ao em Educac;ao Musical
(resultados preliminares)
Aida Oliveira
__________________________ }usalnara Souza

as cursos de P6s-Graduayao em MusicH no Brasil. criadas a partir da decada
de 80, contam j(l co lima produyao signi ficativa nas subareas de Musicologia,
Etnomusicologia, Pnilicas Inslrumenlais e Educa<;ao Musical. No enlanto, a divulgac;ao dessa prodU y30 C£linda rclativamentc cscassa tarnanda 0 sell acesso diffcil,
mesmo para um publico especializado. Reconhecendo a importancia da divulga<;:ao
dessas informa<;6es, cnquanlo indicador da produ<;:ao e instrumemo de avalia<;:ao do
que esta sendo produzido nos cursos de P6s-Gradua<;ao em Musica, resolvemos organizar um catalogo que inicialmente pudesse reunir as leses e disserta<;:6es aprovadas na subarea de Educa<;:ao Musical.
Nesla primeira pane do trabalho foi posslvel incluir informa<;:6es relativas a
lrabalhos oriundos de cinco programas: Conservat6rio Brasileiro de Musica, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal do Rio Grande do Sui, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para a elabora<;:ao
dessecata!ogo Lomamos como base os resumos apresclltados pelos aulores, mantendo-os no original. Assim deparamo-nos com modelos difcrenles de resumos, alguns
mais longos chegando a uma pagina e oulros mais breves, de 8 a 10 linhas. Isso
demonslra a rIexibilidade dos cursos em definir 0 lipo de resumo utilizado quer seja
ele !TIais indicativo au inl"ormalivo, iSLa

e,

dispensando au nao a leitura do texto.

Como infonna<;6es eomplementares, inelulmos os nomes dos orienladores e a datas
de defesa. Mesmo nao dispondo de alguns dados preferimos manter 0 formato do
lexlo, entendendo que esse podera ser revislo e ampliado. Gostarlamos de ressaltar a
necessidade de uma parlicipac;ao dos cursos para 0 resgatc dessas inforrnar;5es e sua

atualiza<;:ao l1a edi<;:ao final do projeto. Nesse sen lido, agradeeemos a colabora<;:ao
das professoras Rosa Fuks e Yanda Bellard Freire que, nessa primeira fase, atenderam prontamente as solicita<;:6es para que esse nosso lrabalho, mesmo que preeariamente, pudesse dar 0 primeiro passo para um projelo de publiea9ao e divulga<;:ao da
produ<;:ao aeademiea na subarea de Eduea<;:ao Musical no Brasil.
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Conservat6rio Brasileiro de Muska
ANDRADE, Hermes
A banda de musica na cscola de primeiro e segundo graus
Oriclltadora: Cedlia Fernandez Conde
Dala de deresa: I9XS
A prcscillc disscrtayao de mcstrado tem 0 objetivo de demonstrar que h<i necessidade e possihilidadcs de SCI" implantado um projclo de criayao de bandas cscolarcs
na rcdc de Escolas PLiblicas de 1° c 2° Graus do Brasil. a curto prazo. Para chegar a
esta conclusao, rcalizamos lim cSludo tia handa de musica, no Brasil c no mundo,
procurando mostrar a imporlftncia socia-cultural deste Lipa de conjullLO musical, com

cmprego pn\tico nu cducayao musicalnao formal. Au lada do objclivo rim, qual scja
o cia implanlayao de Ulna banda de l11usica CIll cada Escola Publica de 10 e 2° Graus
do Pars, realizamos lim est lido das bandas militares das Fon;as Armadas c das Po Ifcias Militares, com en roque especial sobre as Bandas do MinisLerio da Aeromiutica,
ambiente ande lrabalhamos par mais de 30 anos, dcsde a condiyao de aprendiz ale a
posiyao de mestre de banda. Foram pesquisados diver50s aspectos cia banda de musica n3 comunidade, inclusive a escolar, onde de.stacarcm suas funyoes e seus elementos didatico-culturais no meio estudantil. Quanto de rata da organizayao das
bandas nas Escolas de 1° e 2° Gralls, clijos dois nfveis de ensino funcionam no mes!TIO Estabelccil1lento c soh a Il1csma dircya6, foram abordados as scguintcs aspectos:
tipos de bandas. aqllisiyao de instrumcntos, cscolha de repcrt6rio, selcyao dos componcntes, ensino c programac;ao musical e reparos dos instrumcntos. Finalmcntc,
conclufmos que lim projcto de implantayao da banda de musica em Escola Publica
de 1° e 2° Graus do PaIs deveria ser dirigido pelo Ministerio da Cultura, em convenio
com ESLados, Territ6rios c Municfpios, podendo SCI' adminislrado dircLamente pelo
Instituto Nacional de Musica, da FUNARTE, com oricntayao e supervisao de um
Conselho de Meslres de Banda. A:-u lango da dissertac;ao, ficou demonslrado que 0
projeto em qucstao rcvitalizaria as bandas civis e proporcionaria educayao musical
nao fonn~i a milhares de alullos no ensino de 1° e 2° Graus, bern como ofereceria
s61ida informa~ao s6cio-cullural a tad a a comunidade escalar, a qual. na presenle
dissertayuo, reslringe-sc as Escolas Publicas de 1°c 2° Graus. Federais. Estaduais e
Municipais em lodo 0 tcrril6ria brasileiro c que, enralize-se, funciol1cm com os dois
nlvcis de ensino 110 mesmo Estabelecimento Escolar sob uma unica Dircvao Gcral.
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CAMPOS, Moema Craveiro

o Piano - instrume/lto de livre expressiio
Orienladora: Cecilia Fernandez Conde
Data de defcsa: 19i19
Esle trabalho pretende observar

0

uso do piano denLro do eontexto da eduea-

~ao. Para tal, se proeurou 0 significado de MUSICA - j,i que se lrala de um instrumenlo musical;

de ARTE - no momenta em que,

aD

sc aprcnder um instrumenta,

SC

c

procura fazer musica - musica uma das manireSla<;6cs artfsticas; de EDUCA~Ao
- enquanto se propoc a aprenclizagcI1l do instrumenta, cOllscqUentemente resultando

em ARTE EDUCA<;:AO e EDUCA<;:AO MUSICAL. Partiu-se de uma visao que
eonsidera 0 Todo como a origem, bipartido em polos opostos que se equilibram
entre si, deixando lranspareccr sua dicotomia na natureza, nas culturas e tambem no

bomem, quando este apresenta impulsos de ordem sensorial e raeional ao se relaeionar com 0 mundo que 0 cerca. Complementares, apesar de distintamente opostas,
essas duas partes do Todo roram aqui observadas at raves da expressao do pensamento oriental

C

ocidental na postura de fazer ,utc c na alual tendencia de interayao

cultural. 0 Ocidcntc se manifcslando de forma mnis racional; 0 Oriente, de maneira

mais intuitiva. Dualidade prcscnlc na mancira de aprendizagcm do ser humano e

tambem no I'azer musica,

a~ao

irnpelida por dois impulsos - intuitivo (observado na

musica scm escrita, no rolclorc, na musica popular) e racional (musica erudita), Foi
levantada a importancia do movimento Arte Educas;ao no ensino da musica na atuaIidade, valoroso cIa inlegrador entre 0 pensamento oriental e ocidental. Assim C01.!10
ovaloI' da improvisa<;ao - postura no realizar musical presentc na india - no resgate
da exprcssividade mais livre do SCI' humano. Tambcm a importfrncia da expcrimenta<;5.o no contexto da criatividadc, aqui objctivada na area da cduca<;ao musical, no
primeiro cantata com 0 instrumcnto c na dinamica entre professor e aluno. A neces-

sidade da tecnica e valorizada nesle traballio, num sentido amplo, portanto proeurando atender a varios aspectos da realizas;ao musical. Valorizando as inllmeras e
importantes eontribui~6es surgidas no deeorrer da.bistoria da musiea e do aprendizado do piano, proeuroll-se uma associa~ao de eonceitos e pralieas. Foram analisados
metodos atualmente usados por iniciantes no instrumento, observando su'as metas e

estrategias. Tambem a utiliza~ao da improvisa~ao no ensino do instrumento, sua
maior ou menor presen~a nesses metodos e maneiras de abordagem. Num intuito de
favoreeer uma aprendizagem globalizante - resultado da atua9ao racional e sensorial
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do ser humano acolTIodada

a necessidadc 00 momenta atual

- a presentc pesquisa

direciona seu objetivo para a importancia ua prcitica tla explora(,xlo na aprendizagcm
do instrumcnto e da impmvisarc7o, tao esquccidas, no cnsino tradicional do piano.
Ambas sao imporlanlcs como primeiro conlato com a Illusica, racilitando lima COITIpreensao abcrla da cxprcssao musical. COllsidera-se que, com a improvisac;ao, sc
adquire () conlaLo consigo mC:;I11O atraves do instrumenta, favorccendo a concxao
sensfvcl com 0 som, portanto com 0 tempo virtual da mLisica, na cOl1lllnhao do

instrulllcntista com a cspiritualidade prcscntc na cxprcssao <.Infstica. A improvlsa<;ao, pOl' sua vcz, C vista como livre accsso ~t csscncia da cxprcssao.Estc trabalho visa
a estimular a procura de malleiras mais salisrat6rias para a aprcndizagclll do instrumento e sua

adequa~a()

an atual ll1omcnlo do homern. dando-Ihc possihilidades de

maior libcrdade dc expressao atravcs do piano.

CANECA, Marco Antonio da Silva

o pifano da feint de carllaru; cOlllexto, caracter{sticas, aspectos educativos
Oricntadora: Maria de Cascia Nascimento Fradc

Data de deresa: 1993

o

Pffal10 da Fcira de Camaru. Estado de Pernambuco/Brasil. 60 enfoqllc central desta disscrti.lyflo. I\. pesquisa de campo, cnquanto pOllIO dc partida. ICVOU-llOS a
observar c participar do amhienlc musical cia Fein:!. nos angulos mais divcrsos: os
seus mlisicos, artesfios c pi I'eiros .Ioflo

12

Biu. os esmoleres, os harraqueiros que vcn-

dem discos, os ternos c as handas de pfranos. Em surna, tcnlamos rctnHar a paisagcl1l
sonora daquela quc julgamos SCI' a maior rein.t do Nordeste. 0 estudo tem sua continllidade em acordo com as scguintcs ahordagens: inicialmelllc,
de onde a l'cira se situa: poslerionnente, pcsquisou-se
aspectos: surgimcnto, caracterfsticas quanto

~I

0

0

contexto da cida-

pfl'al1o nos seus direrentes

sua fabricayao

12

quanto it sua uliliza-

9ao dentro e fora da. feira. A possihilidadc de introduzir 0 pfrano no ambito da
cay30 Musicale

0

Edu~

papel do educador quanta aos procedilTlCnlos que nortearao

alunado, conduz 0 prescnle trahalho ao seu final

pOl'

0

1l1cio das analogi as "a rua c a

casa versus a feira e a escola". A conclusao remele a proposta de um novo segmento
de aprendizado musical, a partir da fabricayao, descobcrla e valorayao do

pff~lIlo.
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CASTRO, Antonio Jose Jardim e Castro
A produfiio musical e 0 ellsillo da musica: um estudo jilostijico
Orientador:
Data de defesa: 1988

o que este trabalho se propae e: Em primeiro lugar, demonstrar que a musica e
um produto equivalente a outros produtos da vida social.Em segundo lugar, levantar
uma serie de caractcriza~acs que demonstram ser a musica uma linguagem. Porem,
uma linguagem com urn alto grau de cspecificidade, especificidade esta que a torna
uma linguagem substantiva. Em terceiro lugar demonstrar, atraves da analise e exposi~ao de varios conceitos, que as institui~Oes de ensino musical, pOI'. nao tratarem a
musica como um produto da vida social, nem como uma Iinguagem substantiva,
desempenham um papel reprodutor e nao produtor. Alem disso, e proposta deste
trabalho discutir, a nlvel rilosofico, uma serie de conceitos e, a partir dal, propor uma
abordagem filosOfica da musica e do ensino musical.
COSTA, Marcia Victorio de Araujo
Musica religiosa: sam de melluJr;a ou memoria do som? UlIl estudo das relafoes
elltre educafiio, religiiio e musica Ila Igreja Presbiterialla do Brasil 110 Presbiterio
do Rio de Jalleiro

Orientadora: Helena Rosa Trope
Data de defesa: 1994

o objetivo deste estudo e analisar a musica na Igreja Presbiteriana do Brasil
(IPB) no Presbiterio do Rio de Janeiro (PRJN) a partir das rclayaes entre educa~ao,
religiao e musica. Considera a existencia de um sentimento rcligioso arquetlpico que
se expressa em nlveis simbolicos, onde a musica, pOI'. ser unja forma'de representayao, tambem panicipado processo dedesenvolvimento do eu e do encontro numinoso
com 0 Sagrado (Deus). Analisa os procedimentos e fun~5es da musica nos seus aspectos afetivo, cognitivo e transcendente, envolvidos na trajetoria historica da Reforma Protestante, do seculo XVI ao momenta atual, numa perspectiva educacional.
Veri fica a existencia de urn hiato entre 0 que Martinho Lutero propos e 0 que se
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observa hoje na IPB/PRJN: a presen~a de urn som de mcmoria. desalualizado e
dcspotencializado.PropOe a implementa~iio dc uma politica de cduca~iio musical
crftica e criativa, como condicrao para que a memoria do sam seja reativada e 0
sentido original da musica como rcligare homcm/Dcus scja rcdcscoberto na IPBI
PRJN.

FERNANDES, Jose Nunes

Amilise das oficillas de l1lusica IUJ Brasil ellquanto lIletodologia de educafiio

musical
Orientadora: Cecilia Fernandez Conde
Data de defcsa: 1993
A proposta desta pcsquisa c invcstigar 0 aspecto pedagogico das Oficinas de
Musica atraves de uma abordagcm hist6rica c mClodol6gica. vinculando-as ao contcxto socia-cultural em que cia se instala. A pcsquisa busca tambCm razer urn ICV31ltamcnto de material bibliognifico rclativo as Oficinas no Brasil c silua-Ias denlro de
uma cstetica p6s-modcrna. Usa-se como amostra os principais reprcsentanles brasileiros dessa 1l1cLodologia. Os instrumcnlos utilizados foram cntrcvistas sCl11iestruturadas e am'ilise de materiais jet cxistcnles. A estrutura dos resultados cia pes'quisa foi feita em seis panes. 0 primciro capitulo abrangc um contcudo pedag6gicomusical, de ondc foram clcitos os critcrios para a analise metodol6gica. No segundo,
capitulo trabalha-sc a l'unda1l1enta'rao sobre eSlclica pos-1l1oderna baseada em
Huyssen, Lyolai'd e Habcnnas. 0 tcrcciro capitulo aprescnta 0 contcudo hist6rico e a
fundamenta'rao filos6fica do estudo. 0 quano aborda a melodologia usada nas Olicinas (recursos didalicos c sonoros, objclivos,. planejamcnto e avalia<;ao). 0 ullimo
capftulo traz uma analisc do objeto dc eSludo tendo em vista os para1l1Clros do capitulo inicial. Com base nos resultados. vcrifica-sc quc hoje em dia a p"ltica pedagogica das Oficinas esta sendo incorporada pelos educadores, assim como larnbem 0
nome oficina. Comprova-se muitas vezes uma questao de modismo, na adoyao do
nome. Ao mesmo l~mpo, a Oficina, enquanto metodologia de ensino c nao como
prlltica ativista incorporada, sofre hojc 0 preconceilo da propria c1asse de pedagogos.
pais cia esta tam bern irnpregnada de pcrigos - que se nao forem levados em conla,
nao se consegue efetivatyao do processo educativo, resultando em uma pnitica inutil.
Mas a Oficina de Musica nern sempre aparccc deturpada na forma de um sill':tples
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laissez-Jaire. Ela apareee lambem, e principal men Ie, como uma metodologia
eslruturada e organizada. corn fndiee eJevado de eomplexidade. MuiIOS estudiosos
defendem e propfiem a melodologia Ofieina de Musiea como meio de musiealiza\,ao
e de conquista de oulros hcncffcios cXlra-musicais. Ohservoll-sc como se dc.l csta
organiza<;ao mCIodol6gica llH Orieina de Mlisica, a cxislcncia de rcgras, 0 descnvolvimcnto cia criativicladc, as liga<;6cs com 0 movimCI1LO Artc-Educl:Wao e com 0 "es-

pfrito" eonlraeulLural ou corn as prMieas da musiea experimental da epoea de 60.
Torna-se importanle reconheccr cada elcmcnlo e suas relayoes IlC$sa confusa lrama
para responder os queslionamenlos. As Ofieinas de Musiea apresenlam earaelerfsticas peeuliares na rcla\,ao proFcssor-aluno e na rela\,ao professor-metodologia, aearretando uma nova alilude pedagogiea. Talvez isso seja 0 fato mais importante: a
conquisla de lima nova alitllde pedag6gica.

FERREIRA, Marcos de Souza

o ellsillo de piallo afraves de ml/sica Cl/llfemporiillea brasileira: WII estudo
celltrado em obms de Emst Widmer
Oricntadora: Salolllca Galldclmall

Dala de dcFesa: 1996
Nesta disscrla<;ao procurou-sc valorizar

0

repcn6rio musical brasileiro

COI1-

temporaneo como importanle falor no ensino do piano, tanlo sob 0 angulo da forma-"
yaO tccnica quanta musical do pianista. Inicialmentc, conCCilllQU-SC 0 term a "musiea contcmporanca", embasando-sc nas caraclcrfsticas cncontradas no p6s-moderno;
em scguida abordou-sc as rclayocs cnlrc csta musica. a mfdia e a inaustria cultural,

sob a perspecliva de Theodor Adorno, e 0 papel das Mostras, Feslivais e movimenlos de pequenos grupos no Rio de Janeiro, de 1960 aos dias atuais. FCz-se tambCm
um esludo do ensino de piano ministrado no Conservalorio Brasileiro de Musiea
incluindo analise do programa de piano e diseiplinas correlatas, entrevistas e analise
dos dados ObLidos. Conslatou-se a pequena abertura dada amusiea eonlemporanea
brasileira nos reFeridos programas, fator que talvez conlribua para a quase ausencia
desla musiea na programa\,ao normal das salas de concerto no Rio de Janeiro. Paltiuse enlao para uma analise musical suscinta de obras do compositor suf\'o/baiano
Ernst Widmer - "Concalena\,ao", "E doce morrer no mar", "Suite Mirim" e "Varia\,oes em forma de onda" - e subsequenle enFoque de seus problemas pianfsticos,
mostrando-se a relevancia e poteneialidade dessas obras no ensino do piano.
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FIDALGO, Heloiza Helena Carestiato

As bandas de musica de Nova Friburgo: sua orgallizafiio, sua trajetOria e 0 seu
papel ellquallto agentes da educafiio musical
Orientador: Eduardo Henrique Passos
Data de defesa: 1996
A Sociedade Musical Beneflcente Euterpe Friburgucnsc e a Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense, Bandas de Musica de Nova Friburgo municipio do interior do Estado do Rio de Janeiro - lem sua historia ligada it da
cidade, integram-se a comunidade, proporeionando ao povo 0 contato com a cullura
musical. Este trabalho tomou como objetivo a pn\tica musical destas bandas, destacando a natureza de seu ensino. Possuem elas escolas criadas com 0 fim de preparar,
no mellor tempo possfvcl, os musicos para ingrcsso imedialO em seus quadros. Nessas escolas, 0 cnsino C organizado de forma peculiar, aliando-se u-araclcrfsticas do
cllsino formal C oulras do cnsillo nao-formal, IlUllla adapla((aO prcltica que leva a
resultados nlpidos c satisfatorios. Esse cnsino naa C CDlllum nas dcmais bandas civis
do interior; em Nova Friburgo ha uma lcndcncia amanUlCI1~ao da tradic;ao associ ada
a modernidadc, rcsultado da estrutur£l<;ao dcssas cscolas.

FIGUEIREDO, Leda Maria Gomes de Carvalho

Balldas de IlIlisica: fellomello CIIltural e educaciollaillo cOlltexto da
microregiiio de Barra do Pirai
Orientador:Helcna Rosa Trope
Data de defesa: 1996
Este trabalho invesligou algumas bandas de musica inscridas no contexto social e educaeional das cidades de Barra do Pirai, Rio das Flores c Valenya, no interior
do Estado do Rio de Janeiro. A amilise envolveu a contribuiyao cultural destas bandas e fixou-se nas questoes do ensino: As bandas de musica sao uma fonte continua
para a formayao de novos instrumentistas. Elas proporcionam a seus alunos um ensino que visa lransfonTI<I-los em musicos de banda para a banda desenvolvendo
um processo edueaeional constanle visando tambem a permanencia da instituiyaobanda. Possuem seu modo proprio de se manifestar ao produzir musica. Utilizam 0
espayo Fisico onde se reunem, para 0 ensino e para estabelecer relayOes entre as
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pessoas cnvolvidas com 0 seu funcionamcnlo, com um ambicnle profundamenle
hierarquizado. A miisica nas bandas e fcita tambem para alcndcr it ncccssidade que
as pessoas lem dc mostrar 0 scu trabalho, 0 scu modo dc scr, cnfim, dc marcar a sua
propria idenlidade. Elas se colocam sempre it disposi~iio das cidades onde se localizam e levam as camadas menos favorccidas a oporlunidadc de ouvir e estudar musica. Concluimos que handas de musica sao maniresta~6es culturais de nosso povo e
pennaneccm em atividadc por possulrem significados, por screm instilui~oes onde
os riluais sao pcnnancntcmcnlc acionaJos e ondc as tracli<;6cs falam sabre todo 0 seu
passado e que, no aspecto cducacional, cSla lradisrao c estc passado tambem se maotern nos proccdimcntos do ensino cia ITIlisica, como um ensino conservador.

FONSECA, h'aciara da Silva
Processo ellativo em Educafiio Musical: um estudo da pratica educativa de
Murray Schafer
Orienlador: Mauro Jose Sa Rego Cosla
Dala de defesa: 1997
Esle pequeno estudo visa lrazer 0 domlnio das Cicncias Cognitivas para a Educa<;iio Musical. Traduzimos, numa visiio suscinta, as diversas correntes das Cicncias
Cognitivas dcsde sellS prim6rdios ate as elias aluais. Construfmos a ponte que liga a
Educa~ao as Ciencias Cognitivas 11a perspcctiva Enativa, a um enfoque enativo da
cogni~iio musical. 0 proccsso cnalivo da Educa~iio Musical e apresentado mediante
o eSludo da prMica educacional de Murray Schafer, cm seu Hac;" ww EduaciDn
Sonora: 100 Ejercie;os de Audie;on y Producc;oll Sonora.

FUKS, Rosa
COlltemporaneidade musicailla Escola Normal: coexistencia de varios tempos
Orientadora: Cecflia Fernandez Conde
Data de defesa: 1990

o presente estudo se propoe a analisar a pralica musical da escola normal publica do Rio de Janeiro, enfatizando a fun<;iio da musica assim como 0 papel que 0
professor de musica representa nesta institui<;iio. Na pesquisa de campo, cuja amos-
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tra compreendeu seis escolas cntrevistaram-se, de forma intcnsiva e semi-eslrulurada,
Ires grupos: professores de musica, professores de didatica e alunos. No decorrcr do
trahalho, cntrclanto, sentiu-se a necessidadc de cntrevistar lim quarlo grupo, consli-

tufdo pOl' pessoas ligadas ao movimenlo musical brasilciro c, em particular, a cctuca9ao musical. Atravcs cia amllisc dos discursos dos qualm grupos, verificou-sc a cocxiSlcncia, na pnltica musical cia cscola normal, de varios tempos cia historia cia Bossa
cducalYfJ.o musical. Esta convivcncia do vclho COIll () novo cOlTe pOl' inlcnncdio de

a

um dinamis1110 inslilucional que possibilita cscola rclacionar-sc com 0 contexlO
socia-cultural mais amplo. Conslatavao que penniliu que se vislumhrassc a lrama na
qual estao inscridas as diversas melOdologias musicais t1csla cscola que, em seu canher de comando c alravcs da rclavao Intima que cstaheleccm cnlre 0 civismo e a
crialividade. que allcrnam 0 canto c 0 silcllCio, vccm sonorizando a evoluvao deSla
escola. A cOllnucncia da pcsquisa de campo com a pcsquisa hihliognlrica evidcndou, principalmentc. que a cscola Ilormul publica possui um fUllcionamcnLo tfpicD
de uma institllivao disciplinar, sClldo a sua musica 0 sell mais cxprcssivo c1emcnlo
de camurlagcm do seu controlc.

GREIF, Elza Lancman

Do jUllciollal ao expressivo: L1l1la ahordagelllfilo,wJjica it pet/agogia em IIll/sica
nO seculo XX
Orientador:
Data de defesa: 1994
Neste cstudo refcrimo-nos aos te6ricos que foram utilizados na fundamellta<;ao dos metodos pcdag6gicos musicais do seculo XX. alcm dc lima ahorclagcm tcarica recent"c, ainda nao cxplorada, maS na qual vimos potelKiais para aplica<;ao a
novas expericncias pedag6gicas em Musica.
Iniciamos com Dewey ql!C, :.1'0 seguir os passos de James, pcnsa 0 homem, a
Educa<;ao e a Artc Clll conexao Intima com a Natureza. Herhert Read prop6e lInma
Educa<;ao que sc inicia pela Artc. Ap6ia-se na Gestaltthcoric. em sua concep9<lO cia
vida e do indiyfduo vivo, rclacionando os princfpios da vitia ao aparccimcnto da
forma. Simolldon, um bioffsico, cria uma filosofia Clll que 0 SCI' vivo e pensaclo
como sistema, amplia a aprecnsao do mundo ffsico e biol6gico ao campo da experiencia humana, psicol6gica e coletiva. Apesar de naD tel' pensado.em Etlucavao, ele
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foi escolhido porque percebemos que, alraves dc seu pensamento, conseguimos um
melhor entendimenlo dos movimentos pedagogicos musicais conlcmporaneos. Entre as metodos cducaciollais musicais, fazcmos rcferencia ao metoda Dalcroze, aD

trabalho pedagogico de Orlf e it Inicia~ao Musical de Sa Pereira e Liddy Mignone,
nos quais constatamos caracterfsticas funcionais. Abordamos 0 trabalho de Paynter
como conslituindo lima rronteira entre a perspcctiva funcional e a perspectiva ex-

pressiva de uma Pedagogia em Musica. Prosscguimos abordando a pedagogia de
Schafer e 0 movimento Oficinas de Musica no Brasil em que percebemos a possibilidade de aplica~ao dos novos conceitos filos6ficos criados por Simondon, Deleuze
e Guattari. Sao apresentados exemplos de nossa pratica em sal a de aula com alunos
de 2° grau e com animadores culturais que atuam nos Centros Integrados de Educa~ao Publica do Estado do Rio de Janciro. Ao rcalizar esle estudo, lemos como objetiva analisar, interprctar e apantar caminhos para uma compreensao dos aspectos

que constituem uma Pedagogia em Musica, no dias atuais,
ta~ao filos6rica contemporanca.

a luz de uma fundamen-

KARDOZOS, Eliane Haas

A arte de tocar piallo
Orientador: Salomca Gandelman

Data de dcfesa: 1991

o prescntc estudo sabre a artc de lOcal' piano inicia-sc com um panorama da
evolu~ao

historica do inslrumcnto e da sua

ques16es sabre a

interliga~ao

entre as

cxecu~ao.

lransforma~6es

Ncste topico sao levantadas
mecanicas do piano e as exi- .

gencias do rcpcrtorio da epoca, a utilizac;ao do polcgar e do toque 'legato', as contribui~6cs

de Clementi, Beethoven, Liszt e Chopin, assim como um

balan~o

sobre as

atividades concertfsticas c didatica nos ultimos seculos, c a situa<;ao brasileira

concernente ao tema. Em seguida, tratamos da predisposi~ao pianfstica sob os aspectos do lalenlO e do ouvido musicais. 0 talento musical foi examinado sob a 6tica
das correntes psicol6gicas mais relevantes e alguns objetos de pesquisa da psicologia da musica foram discutidos. Apos estabelecer caracterfsticas e vaptagens que os
diversos tipos de ouvido musical podem proporcionar, abordamos a questao das condi~6es anatomicas do aparelho pianfstico e suas implica~6es. Relaxamento e articula~ao digital foram amplamente estudados it luz do parecer de eminentes pedagogos
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e executanlcs. Sabre 0 processo ensino-aprendizado em si , tccemos considerayocs
em torno do inicio do estudo, do papel do professor, do ritual da aula de piano,
apoiado nos modclos Schnabel, Liszt, Chopin, Leschetitzky, etc. - e 0 110SS0 parecer
sabre a aula como inslrumento de educas:ao auditiva, servindo a educayao da compreensao musical que. por sua vez, se cOllcrctiza alravcs do preparo tcenico-motor.
Sugest6cs sabre 0 rcpcrtorio do iniciante foram datas a titulo de conlribuic;ao para
uma forma9ao pautada nos ideais de eficiencia c cconomia de tempo. A precisao da
leitura musical - dentm da sua cvidcnte rclati vidadc as di ficuldadcs tecnicas do
iniciantc e as estralcgias de cstuda, dedicou-sc a alcllc;ao que esla problcmatica rcquer. No topicG 'A Tecnica Pianfstica l foram ahordados, dentro de urn ponto de
vista de pral"icidade, 0 trabalho de indcpendcncia dos dedos, os toques basicos, trcinadas, escalas, arpcjos, notas duplas, oitavas, acordcs, saltos, polifonia e pedal. A
disserta<;:ao se cneerra examinando a preparac;ao do eoncertista e seu programa, como
se manter em rorma, 0 resull"ada no palco, processos de mcmoTiza<;:ao c a supcra<;:ao
de cntraves que impec;am a rlucncia na execus;ao. Mediante compara<;:ao bibliografica. e testemunho de personalidadcs atuantcs, pretendc-se cstimular 0 estudo, a pesquisa e a diseussao, na busea para 0 cstabclecimenlo de paramclros comuns.
h

LANZILLOTTI, Vivonne de Souza

o discurso universittirio e a questao do erlldito/popular ua musica
Orientador:
Data de defesa: 1992

o presenle ll'abalho pode seT consideTado COITlO ullla proposta interrogativa
que visa promovcr a reflexao e 0 debate sobre a Educavao Musical. Trata-se de uma
dissertavao ~c6rico-pratica, allele se cOllstruill, illicialmcnlc, um referencial te6rico
sabre a questao do erudito/populal' na musica, enfat.izando os conceitos de cultura,
as transfonnavoes pOl' que lcm passado esses conceitos e suas implicavoes numa
socied~de d~ classes. A partir desse referencial, analisou-se 0 fen6meno educativo a
luz de tal qllcstao, priol'izando a formac;ao do musico nas escolas de ensino superior
do Municfpio do Rio de Janeiro. Participaram da pcsquisa de campo localizada docentes e discenles da Universidade Est"acio de Sa, A analise dos -discursos, obtidos
atraves de entrevistas semi-estruturadas,. revelou como as valores culturais dominantes.e as ideias pedagogicas esUio operando na pratica, no interior da instituivao
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universitaria. Revela<;ao que pcrmitiu que a musica popular se apresentasse como
uma 'novidade' proxima da Iradi<;ao, integrando 0 discurso universitario contemporanea. A articula<;;:ao entre as questoes socio-cconomico-polflico-culturais e a oposi<;uo erudito/popular evidcnciou as mudan<;as por quc tem passado esta oposi<;ao que,
influenciada pelo poder da cultura capitalista, transfonnou-se em uma questao de
mercado.

MARINHO, Maria Lucy Abelin Saldanha

Flor do mal, oi la,flor do mar, oi la: wn estudo da relafiio Folclore e Educafiio
Orientador: Eduardo Henrique Passos
Data de defesa: 1996
Este estudo disclile a reh\<;ao do folclore com a cultura e a educa<;ao. AU'aves
da no<;uo de circlilaridade, entendida como 0 jogo das influencias recfprocas entrc
cultura popular c cultura erudita, mostramos como e diffcil considerar os limites
rfgidos entre os tipos dc cultura, 0 que nos faz pensar tambem nas dificuldades de
delimita<;ao dos tipos dc musica. A partir de algumas reflexoes teoricas sobre folclore e educa<;ao, e ulilizando os dados obtidos em uma pesquisa de campo em tres
escolas particulares buscamos relletir sobre a dinumica do folclore na educa<;ao.

MENEZES, Sergio Simoes

A musica inconsciente na Educafiio Musical dos atlas 30
Orientador: Eduardo Henrique Passos
Data de defesa: 1995
Este trabalho confronta duas metodologias de ensino musical cFiadas no Iranscorrer da decada de 1930. Sao elas 0 Canto Orfeonico e a Inicia<;ao Musical: elaboradas pel os musicos e educadores Heitor Villa-Lobos e Antonio Leal de Sa Pereira,
respectivamente. Para que esse confronto pudesse ser estabelccido, procurou-se, primeiramente, reconstruir 0 contexto socio-politico, economico e cultural que 0 circunscreveu. Em seguida, passou-se a uma analise mais aprofundada das Iiga<;oes
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dessa metodologias com lodo urn movimenlo de rcnovac;iio da sensibilidade estetiea
c produ~ao artfstica nacionais: 0 Modernismo Brasilciro. As lransfonnaryocs que tal
movimcnto acarretou levaram 0 sistema cducacional pliblico a tambem rcnovar-sc.

E, nesta renovac;iio.
e

Sa

0

ensino musical foi especialmenle arelado. Assim, Villa-Lobos

Pereira foram cducadores que mantiveram liga'tocs com 0 movimcnto Escola

Nova, 0 qual, pol' sua vel. chegaria ao Brasil no hojo das lransformayocs trazidas
com 0 Modcrnislllo Brasilciro. A partir dar, passamos a lima dcriniyao do indivfduo
como um prodUl;ao s6cio-hisI6rica, uma vez que C 0 indivfduo ou a Illodcrna individualidadc uma nOyaO fundamental na prtilica pedagogica, Illuito cspccialmcntc, a
partir do movimcnlo Escola Nova. Desla forma, 0 revisital' a produ':rao social c hist6rica do indivfduo modcrno nos fcz chegar a sua alual condiyao de scr isolado

c

massiFicado. Scguimos. finalmcnte, com 0 tra<;ado dc paralclos entre as sistematicas
de ensino musical de Villa-Lobus c

Sa Pcreira.

Essa roi. cnlao. uma estratcgia quc

nos pelmitiu uma aproxima<;5oo dessas siSlcmaticas tanto em rclayao ao renomcno
musical quanto - de modo fundamcntal para 0 nosso trabalho - em rcla<;ao ao fcnomeno extra-nmsical. Pois. no contexto da grande cidade cm que ja se tomara a Rio
dc Janeiro, na dccada de 1930, ganhou singular signillcado para nossa discussao 0
rclacionamento das Illctodologias dc Sa Pereira c Villa-Lobas com 0 ESlado burguCS, com a produ~ao capitalista, COIll a industria cultural c com tudo a nmis a que,
atualmente, compoe ainda a sociedadc l1loderna, Um significado que nos importou
ana!isar para que, destc modo. com essa rellexao. pudcssemos at ingi r. tanto cm Vi IlaLobos quanta em Sa Pereira, dimellsOcs cOllscicntcs c inconscienlcs cia a<;5oo cducacional. Um exerckio da rcflexao que, crcmos, lelllll1uito a di'l.er ~l pratica pedag6gico-musical que, hojc. cst,} scndo dcscnvolvida,

OLIVEIRA, Carlos Gomes de

o ellsillo da Irompa da Escola de Musica da UFRJ
OrientadoracHelella Rosa Trope
Data de defesa: 1991
Opresente estudo 6 uma Proposla de Mudanc;a Curricular aplicada aos Cursos
de Graduac;iio em Trompa da Eseola de Musica da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, nas modalidades de Bacharelato e Licenciatura. De acordo com a natureza

do lema e as rinalidades propostas, oplOu-se por uma metodologia de pesquisa bi-
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bliogrMica c dc amHisc dos inslrumenlOS curricularcs, em uso por esta institui9ao de
ensino. Buscando rcpensar a questao da cduca9ao musical cm nfvcl superior, 0 estudo loi organizado numa pcrspectiva socio-historica, pondo cm dcstaque: a evolu9ao
da lrompa c os prcssuposlOs cicntflicos rclativos it sua execuyao, a universidade brasilcira c a l"orma9ao prolissional do inslrumcntisla I"rente ao mercado de trabalho e 0
currlculo, sellS conccilos C prcssupostos mClodol6gicos. Veriricou-se a distancia en-

Ire 0 discurso ol"icial c 0 runcionamcnto da Universidade em varios aspectos e a
descaractcrizayao do cicio basico como cicio recuperal6rio, propedeutico ou prcprorissional. Nclc dcvcriam cstar as disciplinas basicas da area das Ciencias Humanas c Sociais. Estas, pclas suas caracterfsticas, estariam voltadas para os objetivos de
um cicio hasico alcm dc desenvolverem a crialividade, a racionalidade e 0 espfrito
crftico. Vcriricou-sc tambcm quc a disciplina Pratica de Orqueslra, tao enfatica na
forma9ao prolissional do trompiSla, incide mais na prUiica do repert6rio sinfOnico e
opcrfslico do quc cm OUlros, cntre os quais principal mente, 0 da musica popular
brasilcira c quc. ao mcsmo tempo, a disciplina Hist6rica da Musica nao apresenta em
seu programa olicial ncnhum conlcudo cspecflico sobre Musica Popular Brasileira e
coloca a Musica Brasilcira num plano secundario. Os resultados da analise destas e
das outras disciplinas chamaram a atcn9ao para os seguintes pontos: a indefini9ao
das propostas, 0 conscrvadorismo, a dcsvincula9ao com a sociedade brasileira e, no
caso espccfrico dos melais, a nao inclusao de tccnicas de execu9ao baseadas nas
mais rcccnics pcsquisas no campo da risiologia humana, 0 que vem a impedir 0 nfvel
de excclencia do instrumentista. Diantc dcstc rcrerencial, conclui-se que 0 egresso
da Escola de Musica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no easo especffico
o trompiSla, nao ultrapassan'i a mera I"orma'tao profissiollal. 0 que nao deve ser a

finalidade predpua cia Univcrsiclacle. Esta clevc preparar 0 ciclaclao para ser capaz de
aluar no proccsso de muclanya social c clesenvolvimento clo pafs. 0 ser musico nao
cleve alienar 0 indivfcluo das quest6es cia ciclaclania. POI' 10clos esles ratos, e considerando 0 Currfculo como um inslrumenlo peclag6gico operacionalizador de toclo 0
pensamenlo filosolico clc uma inslilui9ao clc ensino que se prop6e a fazer muclan9as,
sugerc-se uma Gracie Curricular que valorize 0 cicio basico. POI' isto, na proposta
foram inclufdas: (a) disciplinas voltadas para a forma9ao cultural c humanfslica do
aluno, como a Antropologia Cultural; Filosoria cia Arte; Inlroclu9ao it.Psieologia;
Psicologia cia Criativiclacle; Sociologia da Arle; (b) a Expressao Corporal, substituinclo a Educa9ao Ffsica, visando propiciar ao mdsico mais uma linguagem expressiva;
(c) a Melodologia Cientfrica, como disciplina introdut6ria auxiliar clo eSludante nas
teenieas, metodos. estruturas e elabora<;ao da pesquisa; (d) a praliea cia Musica de
Camara em quatro perfoclos, como principal pre-requisitos it Pratiea de Orquestra;
(e) a cliseiplina Estudos de Problemas Brasileiros em apenas um perfoclo, abordando
as quesl6es pertinentes it musica e ao musico no cenario brasileiro. Para 02° cicio,
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profissional, foram sugcridas as seguinles lTIudan<;as: (I) Grade Curricular comum

aos Cursos de Baeharclado e Lieenciatura, de forma que, a parlir do V Perfodo, ja
tcnham inlcio as disciplinas cia Licenciatura; (2) a Pratica de Orqucstra obcdccendo
a um criterio de continuidade da diseiplina Musica de Camara; (3) a inclusao da
diseiplina Historia da Musica Brasileira; (4) anles disciplinas elelivas, Canlo Coral e
Aeustiea e Biologia Aplicadas a Musica agora passam a calegoria de disciplinas
obligatorias; (5) por ulIimo. aconselha-se, na escolha das disciplinas clelivas, Canlo
e Piano. Scm ncnl1uma preocupayao com a divisao em perfodos. a proposta eontem
urn Plano de Curso de Gradua<;ao de Trompa. com objctivos, conlcudos c proccdimentos que objclivam

de

SCI"

instrumcntos mais de formatJ:ao global, que de transmissao

informa~ao c

de hahilidadc tccnica. 0 eSluclo conclui, tambcm, que naa h6 curricula au ativiclacle isolada que passa real mente SCI' agente de IranSrormaerao; que somente lima a<;50 glohal, contfnua, C lima real inten~ao de lodos C que podcrao fazer
as transformac;oes que a Escola de Musica da Universidade Federal do Rio de Janeiro neecssita.

OLIVEIRA, Regiltaldo Gomes

Roraima, Amazonia de Makllnaima e 0 ens;/lo de I1Il/sica
Orientador: Mauro Jose Sa Rego Costa
Dala de deresa: 1991
Esta disserta<;ao busca avaliar, a panir da cOlllpreensao do papel da Musica no
ample processo de viver/criar/educar, os princfpios bi-bieos c a forma de que se rcveste 0 cnsillo de Musiea c Edueavao Arlfstica em Roraim:.t. Ncssc senlido. eOllsidcra-se fundamental a novao de troca, ou scja. 0 questionamento reflexivo que penneia
os dift;rentes Illomentos ua a<;ao pcdag6gica e da vida cultural. A Musica, neste qlSO,
c vista como 0 recurso de ampliaC;ao do conhecimento e cia conscicncia dos indivfduos. Ao se analisar os confronlos csLabelccidos dentm da pluralidade cultural/edueacional bmsileira e roraimensc, nao se dcsLaca urn ccrto au um errado, mas 0 que
atende ao movimenLo de construc;ao do conhecimcnto e da cidadania, conscqiientc a
busca dc·valores pcnnanentcs no contexto socio-culturaL Como resultantc cia aml.lise aqui realizada. aspii'a-se a recolhcr a sistematizar elementos que auxiliem os professores de Boa Vista a reavaliarelll 0 seu proprio processo pedag6gico de viver,
eriar e educar alraves da Musica. Metodologieamenle, 0 lrabalho resuliou lanto de
pesquisa leorica rcalizada no Curso de Pos-Gradu'a<;ao, da qual se originou uma bibliogralia selecionada, quanto de uma pesqui'sa de campo levada a ereilO em escolas
de 10 grau, em Boa VisLa, Roraima.
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REPSOLD, Monica

o cOlllputador e a edllcafiio musical: trall~forlllafii(J

(}11

cOlJservador;sIllo?

Oricntador: Helena Rosa Trope
Data de defesa: 05.ll5.1993
Visando ao ensino da musiea, 0 eSludo huseou a re1<19ao do Computador com a
Eduea~ao Musical, e a deseri~ao e analise dos objelivos de sol"twares amerieanos
produzidos cspccificamclllc para cssa area. catcgorizados em "tutoriais", e outros,
produzidos para musicos profissionais, calcgorizados em "composiyao e edi<;ao". 0

estudo lamhcm ahordou a informatica na eduea~ao e 0 papel do professor e da escola
nesse conlcxlo.Para a analisc foram usados como refcreneiais le6rieos: a) na Educa~ao Musical. Pay mer. Shafer e Gainza; b) na teoria da aprendizagem. Bruner, Piaget
e Skinner; c) na educa~ao, Saviani e Caldan entre outros; d) na Infollnatica na Eduea~ao, Almeida e Paperl. Concluiu-se que os sortwares tUloriais para educa~ao musical nao sao adequados para a aprendizagem musical, pois tem base numa proposta
behaviorista de Ircinamcnto, e que os softwares para composi~ao e edi~ao sao baseados na linha eognilivista e porlanlo, adequados, porem, para a utiliza~ao pOI'
iniciantes, devem ser desmcmbrados em programas simples e de complexidade creseente. Concluiu-se, tambcm, pela necessidade da Iransfonna~ao do professor e da
escola frenle a esle novo caminho e da elabora~ao por equipcs brasileiras de programas graduados em niveis diferentes de diliculdade na linba dos softwares para composi~ao e edi~ao.

ROCHA, Ines de Almeida

Liddy Chiaffarelli Migllolle: recollstruilldo sua trajetoria
Orientadora: Cecflia Fernandez Conde
Data de defesa: 1997

.
,

"

.

~.

Reconstruir a trajet6ria de Liddy Chiaffarelli Mignone tem como significado,
o resgate de um tempo remolo, com 0 olhar de queslionamentos do presente, eonstruindo novos eaminhos para 0 futuro. Objetivamos divulgar os trabalhos desenvolvidos pela educadora pois aereditamos que a praliea do edueador musical nao pode
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cstar desvinculada de rcllcxocs sohre sua historia. Liddy ChialTarclli Mignone convivcu com varios arlistas c intclectuais que. parliciparam dc lim movimclllo cstctico-cultural do infcio do seculn XX norlcador do pcnsamcnlo de divcrsos cducadorcs
Illusicais de sell tempo: 0 movimcnlO modcrnista. Para caraclcri:t.ar a trajct6ria modernisla cia cducadora. procuramos identiricar as inlcrlcrcncias do idcario do movimenlo nos sells Lrahalhns, tendo como parfil1lclros lima husca dc rCllova<;-ao C lIl11

proccsso dc continua Iransl'orma<;-ao e supcrw;ao de slias pr6prias conquistas.

VIEIRA, Lia Braga

o papel tla lilt/sica lin edul:aciio escolar: pesquisll realizadll em esco[as de JOI e 2 11
Graus de Belem (/\4)
Oriclllador: Antonio Jose Jardim c Castro
Data de deresa: 19lJ2

o prcscntc trahalho l:OnSiSle na invcstigay:lo da realidadc conceplual da musieel nas cscolas de 10 c 2° graus dc l3c1cm. /\ impoJ'tancia desla pesquisa reside na
neccssidatle de se conhccer as perspectivas da cscola cm rclayao ao dcsenvolvilllcn10 dc atividades Illllsicais no sell con lex to. Foi rcatizada em campo. visitando-se uma
cscola de cada administrw;fio: csladual. Illunicipal. federal c particular, huscando-se
abranger rcalidadcs s(~cio~cconC)lnic(l-culluraisdislinlas. A populayao envolvida (oi
de alunos. prol"cssort.s c··dirclorcs. tendo sido ohtidas suas inl'onnac;ocs all'aves de
entrevislas. Os resultados da pcsquisa I'oram analisados qllalilativamcnlc. invesligando-sc as discursos daqucla popula\:ao como proposi<;fics que revclam I'onnas de
saber c sentiI' C 0 selll ido que os aco~npanha. 0 sentido C clltcndiclo como 0
dClerminante das m;fics. nortcauor do sClllimenlo. comportamcnlo c penSamCI1lo
humanos. Atravcs destc ol.har sohrc as resposlas uos enlrevislauos. foi passlvel pcrccbcr quc 0 papcl alrihufdo i. musica Ilas escolas dc I" e 2" gralls dc Belem e dc
rccurso, voha~o a consccw;ao .de alividacles que. em sua maioria. nao pcrtcncem a
area da musica' c. quando pertencclll, sua cfelivayan nan e garanlida. Tal eonccp<;ao
da musica na rcalidadc.cscoiar telll sell senlido assentado na pcrspecliva tracliciona~
lisla do papcl cia cscol~l.· A supcrayao ucssa siluayao senj posslvcI at raves cia dcscnvolvimcnlo da conscicnd(~ rcrJcxiva. hascacla no sentir. aliccn;anc!o a claborac;ao do
proprio pcnsamento e a conseclIyao clas a<;ocs. Essa poSlllrtl cleve SCI' invcstigada. na
rormayao do cducador. que orienta c adminislra a cclucayao cscolar c, cm especial,
no preparo do licenciado na area cia musica. para que nao recaiam em cOlllradicyoes.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
BASTIAO, Zuraida Abud
Rela{xJes dos alullos {lO ellsiuo de /Iltlsica: analise de c011lportamellios

registrados em video decorrellfe,\' tla lIplicafiio de uma plallejamellto para
r'serie do r' grau
Orientadora: Aida de Jesus Oliveira
Data de delesa: 21.07.1995

o prcscnlc CSludo tem () prop<lsito de analisar as comportamcnlos de crianvas
de 1;1 scric do I Cl grall, rcgistrados em Video, decorrentes cia aplicac;ao de tim plancjamen to em

musica bascaclo na Tcoria Espiral de Dcsenvolvimenlo Musical (Swanwick,
1988), Modelo TECLA (Swanwiek, 1979) e Curriculo de Musiea ALL! (Oliveira,
Henlsehke, 1994), em uma eseola publica e em uma eseola particular de Salvador.
Com 0 objetivo de veri ricar os niveis de interesse dos alunos nas atividades, classi ricamos 0$ comportamcntos ohscrvados em: COlllportamcntos que Demonstram Inte-

resse (COl) e Comportamentos que Nao Demonstram
reconhcccrmos a cxislcllcia de algumas vardvcis que
tamenlOS dos alullos em sala de aula, como

pOl'

lntere~se

(CNDI). Apesar de

pod~,:n,in.l~rferir nos compor-

cxemplo, a atitllde e metoda do

professor, 0 amhicnle e polftica cscolar, os matcriais. qucstocs rclacionadas com 0
cotidiano dos allillos

c prol"cssorcs. entre oll~ros fatorcs. oplamos no prescnle estlldo,

pelo rcgislro e amllisc dos comp0rlamcntos dos ailinos cm-lennos do interesse nas

atividades desenvolviclas em classe, por questoes de delimita'<;ao do t6pieo. Nossa
hip6tese e que podemos observar, levando em considera~ao os resuliados gerais nas
duas escolas, 0 Slirgimento de maiores indices perccnluais de comportamellt0s que

demonslram interesse. em rela<;ao aos comportamentos_que nao demonslram. inte-

resse nas atividades seleeionadas, em decorrcncia da apliea<;ao.do planejamento e1aborado. A hip6tese do estudo roi eontirmada mediante a nossa analise e ados oqser,
vadores independentes. Nas atividades selccionadas nas duas eseolas, os indices
pereentuais de comportamentos que demonstram interesse ultrapassalrl os indices
pereentuais de eomportamentos que nao demonstram interesse. Entretanto, numa
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a"'\Iise especifica em cada escola, podemos ohscrvar que na atividade de Composic;:ao na Escola Particular, os indices percentuais dos dois tipos dc comportalllcnlos
roralll bem pr6ximos (52% de COl x 48% dc CNDI). Na atividadc de Apreciac;:ao na
Escola Publica, os resultados apresentaram Indices pcrcclltuais de comporlamcnlos
que nan dcmonstram interesse mais elevados que os de comporlamCI1(os que dcIllonslralll intcressc (47% dc COl x 53% dc CNOl). Esscs rcsultados cspccfficos dc
cada cscola, podcm cstar rclacionados com 0 grau de familiaridadc dos alunos em
rcla~ao as atividadcs de C()l1lposi~ao c Aprcciayao.

DIAS, Maria Tcrcza Grotclaa..s Alves
Para uma educafo(J 1Il1isicailibertadora

Orientadora: Aida dc Jcsus Olivcira
Data dc dcrcsa: 17.04.1997
N9ste lrabalho analiso os resultados de dois qucstimHlrios que apliquci a cstudanles numa aula dc··pcrccpvao musical. Na primcira parle aprcscnto os qucslionarios, descrevo

0.

dcscnvolvimcllto cia aula c rcrJito sabre aspectos signiricativos nela

ocorridas. Emb~ra os qucstiolHlrios rossem basicamcnlc idcnlicos em conteudo c
forma, aprescntaraltl resu'ltados dilcrenles entre si. [S(O indica que a aula dada cxerceu influencia sob,:C: 0 grupo. Os resultados constilucm tambcmleedback em relavao
a uma longa expericncia pessoal, () que corresponde a um momenta de rcncxao sabre minha mancira dc cntcndcr a cduca<;ao. Na scgunda partc, aprcsento e comcnto
os resultados dos questiomtrios. onele os alunos: indicam que 0 relaciollamellio e um
valor prioritario em sala de aula; apontam 0 saber de forma Ilova como vcfculo de
prazer; slluam a timidez como bloqucio crucial para a aprendizagem; valorizam os
exercfcios parlicipalivos enqu~nlo proccsso de aprcndizagcm; confessam que sao
susceptfveis a illfluellc/as pb~~ilivas au IIegalivas do professor.EslCS lopicos fOimam
a espinha dorsal da presclllc investigac;:ao. Na parte final do trabalho procuro abrir
cihco jane/as de percep{:cio a partir dos t6picos acima mencionados, pontos mais
erii'alizados pelos alunos no p6s-teste, com base nas teorias da inteligencia multipla
dc Gardner e da inteligcncia emocional de Goleman, bcm como no conceito dc
humani~a<;ao da ·a[lrendizagem de Lyon.
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QUEIROZ, Flavia Jose Gomes
t1plicafiio experime/ltal do ma/lllal de cO/ltrapo/lto to/lal il/titll/ado "Aprel/del/do
CII/ltrapo/lto atrave.l· dos preilidios corais" /llIma tllrma de Literatllra e Estrutllrafiio
MIIsical1J da Escola de Mtisica da UFBA
Orientadora: Aida de Jesus Oliveira
Data de dciesa: I H. I O. 1996
Um manual abordando elementos basieos do col1traponto tonal roi elaborado a
partir de exemplos lirados da literatura de prciudios-corais. Posteriormente, 0 manual roi aplicado cxpcrimcntalmcllLc Iluma das Lurmas da disciplina Literatura e
Estrutura~iio Musical III. da Escola de Musica da Universidade Federal da Bahia. 0
presente trabalho eSludou a elicacia do referido manual.

RIOS, Marialva Oliveira
Educafiio Mllsical e mtisica de cllltllra poplIlar: pmcesso de 'el/si/lo
Orientadora: Aida de .Jesus Oliveira
Data de defesa: I H.04.1997
'.'

.

Os estudos recentes da Etnomusicologia e da EduwC;;iio Musical sinalizam a
necessidade do envolvimel1to do educador musical com 0 contexto no qual a musiea
esta inserida. Considerando que metodo de ensino e 0 resultado da sistematiza~ao de
processos gerados pelo educador, a partir de seus valores e principios, na slia interrclac;ao com

0

aluJl() C 0 amhicntc, acrcdilamos que estes. a principia. dcvam basear-

se nos valores e conceilos de um grupo social. COInpreendemos que a atitude de
padronizar 0 ensino de musica, usando metodos preexistentes a toda e qualguer 1'0pula~iio, ignorando a sua realidade cultural, tem proporcionado perdas na qualidade
do ensino muitas vezes irrepaniveis, ou implicado em desvaloriza<;iio de bens' eulturais. Este estudo desereve e analisa os processos de en~-ilio/aprendizagem usados na
produ~ao do "Terno Rosa Menina", alem de descrever e ana(;'sar a aplica~ao desses
processos na montagem clo "Auto de Natal no Pelourinho". No "Terno Rosa Meni·.··
na" identificamos alguns sistemas b,isieos de ensino como: a) 0 "banco de reserva";
b) Adequa~iio do papel do ator (adequa<;iio da atividacle ou material ao indivfduo); c)
Identilica~iio de Ifdcres c subgrupos; d) Ensino global das musieas:
. . .c) Interpreta~iio
.
~
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da letra das musicas como refon;o na aprendizagem. Estes sistemas foram aplicados
na prepara~ao do "AulO de Natal 110 Pclourinho", na qual buscamos realizar uma
concxao entre 0 conhecimento novo c a realidadc do aluno, cOlltribuindo, assim,
para que pudcssemos tidal' com os matcriais cia lradi~ao scm rcrir a inlegridadc dos
materiais cia cultura.

TOURINHO, Ana Cristina Gama dos Santos
A motivafiio e {} desempellllO escolar na all/a de vio/lio em grupo: iuflilellcia do
repertorio de interesse do a/linD
Oricntadora: Aida de Jesus Oliveira
Data de defesa: 21.07.1995
Os cstudos mais rccCl1lCs cia Psicologia em Musica UClllollstram que cxistc uma
conexao Illuito I"ortc entre Illotiva<;ao c aprcndizagclll, c tambcm que as cscolas de
l11usica nao ellcar'!!"n como imporlanlcs as musicas que s50 signi ricalivas para a mai-

oria dos SCliS altlllos iniciantcs. 0 rendimenlo escolar do aluno poden'i. alimental"
atravcs do usn de 1II11 repertorio que Ihe agrade? 0 apl"enuizado <los conleudos
curriculares pode ser mais elicaz se ao aluno c dada a chance dc tambcm tocar 0
rcpert6rio que cle Vill(lra'? Pe.l1sando em cstudar csla possihilidade. foi aplicado um
tralamento em aluno."i do curso "O./idl/o de Vioh!o" da Escola de Mt.'isica da Uni versidade Fcpcral da Bahia, objctivando ohscrvar 0 dcscmpellho musical n(\ aula de
vioHio cm grupo atravcs do repcrt6rio de intercsse desses alunos. A Hipolcsc Nula
foi a de que 0 descmpenho de exccu':(ao c Icitura ao inslrlllTIcnto scria 0 mesmo para
os.alunos que tivcram aulas com/scm material do sell interesse. Neslc cstudo, () Grupo Experimental (oi diferenciado pelo cstfmulo que recchcu para estudar. ouvir c
escrever tada e qualqucr musica que fossc do seu interesse. sem sugcslOes ou indlll:;ao
do professor, q~anto ao genera musical. 0 Grupo Conlrole Ileou limiwdo ao reperLorio do program;) eseolar. Todos os grupos livcram a mesilla quantielade ele aulas, com
o mesmo prol"essor, no meSIllO local c tUnlO. Os aillnos Coram igllalmente submelidos as avalia':(oes paor~o {J~l Escola de Musica da UFBa al6m das veririca<;oes especfficas do experimcnfo. rcalizadas como rotina dc classc. Os resultados indicaram
.uma s.ensfvcl diCerenva entre os dais grupos. sobretuoo em rcla~ao ao rcpert6rio e a
dccisao incrcnlcs an curso, elllbora ambos as grupos tivcssem cumprido 0 programa
do curso com aprovcitamellto. Procurou-se mostrar as implicarr5es que 0 aprendizado do rcpcrt6rio de interesse do aluno traz·para 0 seu aprcndizado musical formal.
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TRINDADE, Brasilena Pinto
Edllcariio Musical com cOl1struriio de il1strumel1tos: projeto realizado em lima
tllrma dejovells de liS a 14 alios de idade
Orienladora: Aida de .Jesus Oliveira
Data de defcsa: 2603.1997
presellIe estudo lem
inicia~ao musical

0

proposilO de deserever a

apliea~ao

de urn projeto de

com conslru~ao de inslrulllcnlos em uma turma de 13 alunos com

udades de OX a 14 anos. Esle projelo baseia-se na Teoria do Desenvolvimento Musical (Keith Swanwiek e .June Tillman, 1988) e no Modelo de Ensino CLATE
(Swanwiek, 1979). A Temia descreve os eaminhos que
desenvolvc

0 sell

0

individuo trilha enquanto

conhecimento musical. ccntrado nos aspectos: Material, Exprcs-

sao, Forma c Valor. Quanto an modelo, Swanwick aborda 0 ensino da musica alraves

do uso equilihrauo das ativiuades de
Execu~ao.

Composi~ao, Literatura, Aprecia~ao, Tecnica

e

Neste projclO. acrcsccnlamos mais lima aLi vidade: Conslrw;ao de Inslru-

menlOs. Nesta ahmdagcm CLATEC.

0

aluno

e estimulado a eonstruir seu pr6prio

conhecimento musical a partir da cOllstruc;ao de instrumentos musif;ais de percussao
e de sapro. lItilizando malcriais de constrw;ao civil c matcriais recichiveis, alem da
propria voz. Ao rinal do cxpcrimcnto, avaliamos os resul~ados previstos,.cqncluinct"o
que

c viavcl a possibilidadc de iniciar uma cduca<;50 musical com a constru<;ao de

instrumcntos. Podemos ohscrvar que cssa aLividade, alcm de ampliar 0 conhecimen-

to musical do aluno, uesenvolveu tamhclll aspectos diversos refcrentcs
vao. apreciayao, manipula<;ao, adapta<:(ao c criayuu musical.

a obscrva-
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
SANTOS, Marco Antonio Carvalho
Musica e hegelJlollia: dimellsoes politic()~educativas da ohra de Villa-Lobos
Orientador: Gaudcncio Frigotto
Data de dcfesa: 1996

o projcto pcdag6gico de Villa-Lobos visava a implanta<;;ao do canto orfc{lnico
como instrulTICnlo para 0 dcscilyolvirncnlo dn disciplina, civislTIO c cducayao artfsli-

ca, segundo
orfeonico

0

C0

seu proprio autor. EslC Irahalho disculc [IS arliculayocs entre () canto
govcrno Vargas (1930-1945), a partir de

Ulna

analise da conjuntura do

perfodo, consiclcrando 0 quadro s6cio-cconomico, coucaciollal co movimcnto modcrnis~a.

0

r~rercncial

te6rico utilizado

c gramsciano, C 0 conccilo de hcgcmonia c

considerado c'havc ncsla an,ilisc.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ARROYO, M3I-garete
Processos cognitivos e estilos musicais: j'undamentos para lima educafiio
amusical intercultural
Orientadol': Raimundo MartiilS

Data de defesa: 1991
Esta dissertac;ao articula-se sabre dais pontos: a diversidade de culturas musieais com as quais se convive na sociedade contemporanea, tanto a nfvel nacional
quanta a nfvel internacional e sua presencra na educa<;ao musical, e os processos
cognitivos para uma cducavao musical intercultural.
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Esta concep~ao educacional e como proposta para a supera~ao de alguns problemas apresenlados pela educa~ao musical no Brasil: adequa~ao it realidade conlemporanca nacional e lTIundial e a nccessidadc de rlllldamcnla~ao te6rica. Estudos e
propostas sohrc uma educa<;ao musical intercultural sao CXposlosjuntamente com as

perspectivas de Leonard Meyer e Mary Louise Sarafine a respeilo de processos
cognitivos prescntcs na cria<;ao, comprccnsao e frui<;ao dos cstilos musicais. A
eontraposi~ao desses dois conjunlos de ideias mostrou que os proeessos cognitivos
presenles na cria<;ao, comprcensao c rrui<;ao tins cstilos musicais. A contraposivao
desscs dois conjunlos dc ide;as moslrou que os processos cognilivos presenles nos
estilos constituclTl-sc em rundamcnla<;ao para lima educavao musical intercultural.
Algumas estratcgias pcdag6gicas sao sugcridas para a conseclI<;ao cia concep<;ao edu-

cacional rcsultantc dos dois pontos quc nortcaram este trabalho.

BESEN, Carlos Lucas
A Educafiio Musicailla visiio de Villa-Lobos
Orientador: Celso Lourciro Chaves
Data de defcsa: 1991
A

problcm~llica

cia cducw;ao musical brasilcira paSsa por urn processo.de revi-

sao e qucstionamcnto. cmcrgindo corno conscquencia'propostas de diversas tenden-

eias c eseolar na tcnlativa de cncontrar uma soluvao a CSlc proble"ma.O q(Je, no entanto, me dcspcrta curiosidadc c a nao inclusao da cOlllribui<;ao de Villa-Lobos no
atual contexto da cduca<;ao musical nacional. Esta questao me persegue e algum
tempo e diversas duvidas surgiram em rcla<;ao ao cmprecndimcnlo educacional.de

Villa-Lobos que, por tres dCcadas, foi
na area de musica:

0

0

menlor do mais amplo projeto educacional

canto orfeonico.Esta pesquisa proeUl·a detectar

0

pensamento

central que norteou Villa-Lobos na busca de uma solu~ao ao problema da eduea9ao
musical e Irata dos mecanismos que deram sustenta~ao e assegurarm:" a concreliza9ao
de seu projeto. Finalmente serao abordados os processos e recursos estrategicos com
vistas it materializa9ao dos objetivos perseguidos por Villa-Lobos e os desdobramenlOS decorrentes da implanta9ao do canto orfeonico.G presente estudo de seu
metodo e a avalia~ao do significado e das consequencias do empreendimento de
Villa-Lobos se fundamenta na lentativa de resgatar e verificar a atua9ao deste acontecimento na estrutura pedagogica nacional. Conhecer e reconhecer as contribui~6es
pedagogicas do canto orfeonico constituem 0 objetivo do presente trabalho.

8"
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CARNEIRO, Lucia Helena

o processamellto de illformafiio de alturas IIll lei/ura de exerc{c;os mel6dico.\'
Iliio cOllhecidos: lim estudo
Oriciltador: Raimundo MarLins
Data de dcfesa: J 992

Esta invcstigac;ao leve pOl' ohjctivo ohscrvar 0 proccssHmcnto de inrormavao
de alturas em Excrcfcios Mc]6di<.:os Nan Conhccidos. Foi conslrufdo tllll cxpcrimcllto ondc 0 proccssC1mcnlo rai ohscrvado nas Fascs de Prcparac;ao, ExcclIc;ao c PosExccllyao da Icilura dos Excrcfcios Mclodicos. 0 proccssamcnto de inl"ornuu;ao,
cnquanto modclo de ohscrvHvao. scrviu como diagnostico de prohlemas que inl.crlcrem nos proccssos de aprcndizagclll. Para a intcrprctac;ao dus dildos 0 proccssamcnto
de informavao roi configurado de maneinl a ahrangcr qualm cslagios cognilivos:
pen.:cperao, memoria, cxccuc;ao C "!'eedback", 0 proccssamcJ1lo dc infonna<;ao de
alturas em Exercicios Mcl6dicos Nfto Conhccidos roi cfctivauo de maneinl correla
pOl' 2g,57'1o da AmOSlra, Nos dcmais casas Iicoll comprometiuo devido, principalmCIlIC, a falta de cOllccitos musicais ucvidamciltc cstahclccidos a nlve! auriJl.

COELHO, Helena de S. N. Wohl

Musicafizafiio de adultos all'aves do voz: lima proposla melodohJgica tie abortiagem muiti-Illodal

Orientadora: Cristina Maria Pavan C;lpparelli Gerling
Data de defcsa: 1990
Esta- DiSSCrlac;ao de Meslrado aprcscllta um mclodo de musicalizac;ao de adultos atraves da voz dcntro de uma ahordagclll multi-modal. Contcm Ulll capItulo de
rundamentaryao, onde os diversos pa!'amClros da mllsica sao deCillioos sob a olica da
musicaliza~ao pela abordagem multi-modal; um capItulo de apresel1la vao da proposta, propriamclllc dita, com cspcciricac;iks metodol6gicas (Partilura-Resumo.
Quadro Sinoplieo Mldli-Modal de Conteudos Musicais, Malerial do Aluno e Guia
do Professor); e 1II11 capitulo de narrativa da experiencia de aplica,ao do metodo
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dos resultados ohtidos. As

can~oes

e padroes da Partitura-Re-

:mmo forum criados especiricamcnte para os conlcudos das unidadcs c a preocupaI:rao basica e a de I"avoreccr a mcmorizw;ao c comprccnsao de lais contcudos e naG a

de produzir Iiteratura musical no sentido arllstico.

a Quadro Sinoptico Multi-Modal

de Conleuc!os Musicais aprcscllla-sc CIll forma matricial anele as abcissas contem
uma rcsenha dos conteudos abordados

pOl'

aula. c as ordcnadas, a complexidade

cresccnte e gradativa de luis contcudos por aula. A originalidadc das infonna<;6es
contidas consislc na seqUencia com que roram organizadas. 0 Material do Aluno

eo·

livro de exercfcios de propricdadc c para usn do allino ao acompanhar as aulas. 0

Guia do Professor e () livro que contem as respostas as questoes formuladas no Ma~
terial do Aluno e comenlarios sohre a maneira de eonduzir a busca de solu~6es e a
aprendizagcm cspedrica. Obscrvou-se que a eJaborac;ao do conhecimento musical cm seus aspectos arctivos, cognitivo e motor - fai sendo, paulatinamente assumida
pelos proprios alunos. Conslatou-se, tamhem, que este melodo propicia nitidez na
compreensao das partituras, assim como naturalidade, eloqUencia c autonomia no
domfnio do vocahulario e cia performance musical.

COSTA, Maria Cristina Lemes de
A image/II aural e a memiJria do discurso me!ljdico; processos de cOllstrufiio
Oricntador: Raimundo Martins

Co-orientadora: Esther Sulzhacher Wondracek Beyer
Data de deresa: 1995
Estc trabalho e uma invcstigiWao tcarica sabre as processos envolvidos na construc;ao das imagens mcntais, especificamenlc d?l imagem aural, e na construc;ao da
memoria, em especial. da memoria mcl6dic~1.'
processos de construc;ao da ima-

Os

gem aural sao enrocados a partir das origens filosMicas de estudo clas

rep'res,?nla~6es

mcntais e dos resultados de pesquisas sabre as imagens mcntais visuais. 0 estudo

das representa~6es mentais e tratado, neste trabalho, de acordo com 0 ·enfoque de
reorias do processamenlo da infonna~ao e do codigo hinario. Os processos de consrru~ao da memoria sao abordados no nlvel fisiol6gico. enrocando a organiza~ao do
eerebro e as conex6es simjpticas, com 0 objetivo de investigar 0 processamento inlerno da memoria e suas possiveis rela~6es com as formas de processamento no
nlvel cognilivo. Sao apresentados tambem os sistemas multiplos de memoria e a
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capacidadc de annalcnugclll de sells arquivos. Utna breve il1lrouw;ao sohrc a lcoria
piagctiana de descnvolvimcnto cognitivo c algulls de sells conccilos sao aprcscllladas com 0 intuito dc propiciar a comprccnsao tins proccssos de conslruyao da memoria, segundo a visao de Piagct c InhcJdcr. As invcstiga«ocs dcsscs autorcs sohrc as
imagclls mentais c a mcm6ria sao a base tc()rica !lor!cadora dcstc trahalho. A ullima
parte do trabalho trata dos tipos de memoria, )1orcm, sells proccssos de cOl1slru<;ao
sao semelhanlcs. Tanto uma quanlo a oulra sao possfvcis de scrcm conslrufdas, pais
elas sao a comprccnsao que (cmos do real c nao lima c6pia fiel delc. Assim, () dcscn-

volvimento cognitivo do indivfduo c as possihilidades dc aquisiyuo de conhecimcntos tern inl"luencia decisiva na conslru~ao das imagens e da rnelll<lria mel6dica.

DEL BEN, Luciana Marta
A utliZllfiio do l1lode/o espiral de de:'iellvolvimento musical como crittfrio de
avaliafiio da apreciafiio musical em llUI contexto educacional brasileiro
Orientadora: Liane Henlschkc
DaHl de defcsa: 1997
A prescl1le pcslJliisa leve como ohjclivo invesligar a viahil idade de se uti lizar 0
Modclo Espiral de Desenvolvimenlo Musical de Swan wick (19Xo) como criterio de
avaliayuo da apreciayflo musical de crian~as e adolescentes hrasileiros de 6 a 14
anos, cxpostos a lim proccsso de cuuca~ao musical formal. 0 primciro capItulo con.sistc elll uma rcvisao de esilluos, oncle sao disculidas, inicialmcnlc, qucsloes rclacionadas a pn'i.tica da avalia.;uo no proccsso ele ensino e aprendi1.agem. Postcrionnente. sao abordadas qucstocs rcfcrcnles a avaiiaya()em musica e, em seguida, disclItese a problcm,hica da avaliayao cia aprcci.a<;ao Illusical. No segundo capftulo aprcscnta-sc a Teoria e Modelo Espiral de Desenvolvimcnlo Musical de Swanwick, a qual
sent utilizada com() rercrencial le6rico para a analisc das respostas de crial1~as c
adolcscenres fornecielas atravcs ua atividade de aprecia~ao musical. 0 terceiro capitulo aprcscnta 0 mctodo c1esenvolvido para condulir esta investiga~ao, 0 qual consiSliu em cntrevislar 60 crianyas e adolescenles·de 1".4;' c W series do ensino fundamental exposlos a um processo de cducayao musical formal, sendo 20 alunos de
cada serie. Foram utilizados dois. tipos de entrevisla (enlrevisla estruluracla e cnlrcvista semi-estrulurada) e ·inslrumentos nao-verbais c verbais de avaliayao. Na pri-
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meira parte do quarto capitulo os resultados desla pesquisa sao avaliados a luz da
Teoria e Modelo Espiral de Desenvolvimeilio Musical. Diallte de alguns dados ellcontl'ados, Ila segunda parte deste capitulo, realiza-se uma Ilova avalia<;,ao das respostas da elltrevisla semi-estruturada, a qual levailia a Ileeessidade de uma allalise
critiea dos eriterios de avalia<;,ao da aprecia<;,ao musical proposlOS pelo Modelo Espiral. Esta am\lise, apresclltada no quinto capItulo, C realizada com base na propria

Teoria Espiral de Desellvolvimellto Musical e com apoio de resultados de outras
pesquisas. Na Conclusao demollstra-se que os criterios previstos pelo Modelo Espiral de Desellvolvimeilio Musical podem ser utilizados para avaliar a aprecia<;,ao
musical de eriall<;,as e adolescelltes brasileiros de 6 a 14 anos. Sugere-se, no entanto,
que os criterios de avaliavao sejam ampliados, uma vez que surgiram respostas musicais nao contcmpladas pelos criterios do Modelo Espiral. Esta amplia<;,ao pareceu
necessaria principalmentc para as duas fases do primeiro ewigio de desenvolvimento musical - Materiais: fase Sensorial e fase Manipulativa. A Conclusao traz ainda
reeomendavoes para estudos posteriores.

FIGUEIREDO, Sergio Luiz Ferreira de

o ellsaio coral COU10 1110mell!O de aprelldizagel1z: a prtitica coral.numa
per'pectiva de educafiio musical
Orientador: Raimundo Martins
Data de defesa: 1990

o objetivo desta pesquisa e apresentar questiks sobrc cduca<;,ao
pralica coral. 0 ensaio coral

musical na'

e um rnomento de aprcndizagcm. Eno cnsaio coral que

o conhecimento musical e construido. No capitulo I 0 treinumento e abordado como
uma parte do proeesso de aprendizagcm. Durante 0 ensaio coral muitos tI:einamentos sao utilizados com 0 objetivo de promover a aprendizagem musical. 0 capitulo 2
trata do planejamento do ensaio. Existem tres pontos fundamcntais para 0 planejamento: organiza<;ao, aplicayao e avaliar;ao. A"organizac;ao'do repcrtorio c do ensaio,
a aplica<;,ao de estrategias c a ,ivaliagao dos resultados sao dcsenvolvidos neste capi~
lulo. A aprendizagem de conceitos musicais··atraves da pralica coral e 0 assunto do
capitulo 3. Ritmo, melodia c harmOnia sao apresenlados como componentes basieos
para 0 desenvolvimenlo de eonceitos musicais. Exemplos do repertorio coral mos-
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tram alguns pontos rclacionados ao rilma. Illclodia e harmonia. Sao aprcsentados
cxcrcfcios com 0 ohjcLivo de indicar solu~ao para dctcrminados problemas de forma
progrcssiva c contextual izada. A tccnica vocal c aprescntada no capftulo 4 como lIlll
rccurso na aprcndizagcm coral. A rUllyfto da Iccnica vocal is facilitar a rcalizacrao
musical. Exercfcios sao aprc!'iclltaoos com 0 ohjctivo de conduzir os canlOrcs ~l C0111prcensao dos elementos vocais ncccssarios para a priitica coral. A inlcr-rela<;ao COI1ceitos ,nusicais. tccnica vocal c rcpcrl6rio c cxtrcmamcnlc importante c ncccssarin
para qu~ haja C0l1lcxtuali1,a<;ao dos inumcros aspectos cilvolviuos l1a pnhica coral.

GONl;ALVES, Lilia Nevcs
Educar pela musica: llill esludo sobre a cria.fan e as COJlCepfiJe,\' pedag(JgicolIlusicais dos cOllserval(Jrios estadulli.\' lIlineirm; da decada de SO
Oricnladora: Maria Elizabctb Lucas
Data de dcfcsa: 1993
Estc., trahalho tcm como ohjctivo
historiar 0 processo dc cnayao e
.
institucionalizayao tins conscrvat()rios cstad.lIais rninciros ocorl'ido IW decada de 50.
hem'como ~s cOllcepyocs pcdag<lgic(').-lilll~icais do cnsin() dc Inusica rninislrauo ncslas cscolas nl.l cj")()ca, A dissenayao cOl1lpf)c-se de Ires parles que correspondclll aos
Ires capitlllo~ do trahalho. No primciro, PF()poc-se historiar a iniciativa e () processo
de cria~ao c institucionali/,ayao dos conscrval(")rios estaduais lllinciros, c 0 significado desta cria~ao Ila dccaua de 50. No segundo capitulo. pOl' sua vel.. procura-sc ahordar 0 cnsino de musica nos conservatorios - run<;f1o e ohjelivos, os Cursos. as grades
curriculares - f"ocalizando a versao oficial e a pdlica deste ensino. tamhcm na dccacia dc' 50. POI' rim. no tel~cciro capltulQ, tnW1-se das conccp~6cs pcdag6gico-musicais
do ensino ministrado nos conservawrios, Icvando em considcrayao 0 momento historico cas tcndcncias em cdllcayao niusical. po Brasil e em Minas Gerais na dccada
de 50". Ohscrvou-se que I"atores de'ordem economica, polftico-cliitural c pcdagogica
cstiveram cnvolvidos n<!:,cria~a~"'dos conscrvalorios. Examinoll-se as aspectos do
ensino 1l1inistrado'rie'~;tas'escC)lase. as J:c1ac;oes dcslc'cnsino com a neccssidade de
prcparac;ao de profcssorcs de musica que atuariam nas cadciras de Musica c Orfeflo
das escolas oriciais/rcgularcs. Ao analisar-sc'~ls conccpr;5cs do cnsino aplicado ncstcs cstabelccimcntos cstaduais de J11usica comaatou-se que nao havia a utilizaC;ao de
tendcllcias pcdag6gico-musicais especfficas, divulgadas na epoca,
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GROSSI, Cristina

o processo de cOllhecimento em mlisica: constatafoes de uma abordagem naotOllal na aprendizagem
Orientador: Raimundo Martins
Data de defesa: .1990
A musica gera conhecimento c tcm significado porque opera com fon;a especial na pcrccpyao c na cogniyao configuram uma solida aprcndizagem da musica. Tem
a funyao de acionar e descnvolvcr tanto a capacidadc no indivfduo para compreender as rclayocs quc possihilitam a expressao, quanto os mecanismos cognitivos presentes nos processos de organizayao sonora. No mundo ocidental convivem, fado a
lado, dois tipos de musica c, conseqi.ienlemcnte, dois tipos de abordagens educacio!lais, com caraclcrfslicas organizacionais pr6prias e diferenciadas, aqui denominadas tonal e nao-tonal. A proposta desla pesquisa e identificar os meios de estruturayao
presentes na musica tonal, na musica nao-tonal. Mais especificamente, identificar,
analisar e comparar as formas de conhecimento musical existentes nas abordagens
lonal e nao-tonal, na aprendizagem. Como processo e tradiyao cultural, a pratica da
musica tonal tem gerado e desenvolvido, nos indivfduos, modelos sonoras de organiza~ao c rela~6es sonoras caractcrfsticas' que, pOl' sua vez, VeIn gerando habitos c
disposiyoes, orienlando pcrcepliva e cognilivamenle os indivfduos. As abordagens
nao-tanais convivem ou esbarram com os refcrenciais existentes na ment~"'dos indivfduos tonalmente aculturados. Procurando ampliar a experiencia musical, valorizam os processos criativos por meio davivcnc·ia c da pr5tica ITjusic,!l, Tais abordagens tcm conlribufdo de forma significativa para a eficicncia da aprendizagem de
um modo geral. Os processos eslrulurais sao construfdos e desenvolvidos
gradativamente, como na abordagem tonal. A aprendizagem fundamentada·na musica do Seculo XX aponta caminhos e possihilidades perceptivas e cogni·\ivas, em
favor do conhecimenlo da musica como Ulll lodo.

LOPES, Cintia Thais Morato

o processo de aquisifiio de leitura da ·i;ota(a~do

parametrIJ altura: um

Orienlador: Raimundo Martins
Data de defesa: 1993

"

esi~do·

"

.' :~.

Tradicionalmenlc a pralica do ensino da leitura musical tem se baseado no
estudo dos sfmbolos como codigo abstrntos (donos de um nome e de um lugar espe-

dfieo na pauta e 110 inslrul11cnlO) seni a compreensao

d~

rela<;ao existente entre as
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sfmbolos e as alluras que os mesmos represenlam. ESla disserta«ao consiste em um
!evantamento e renexao sohre dados que conlirmam U111 desempenho inadequado de
alunos 110 que diz rcspcilO a IciLura da l1ot,\(;50 do paramctro allura. A dccodifica~ao

da nOla~a(} de alturas prcssup5e 0 descnvolvimenLo da imagem aural, qucjul1tamcnte com as l10nnas de orgallil.ac;ao Ja llotc.H;ao possibilita que 0 sujcilo cSlabelcc;a a
correspondcncia necessaria entre signil'icantc gnHico c signil'icanlc son oro. ElaborOll-se um cxpcrimclllo conslitufdo de Ires rases: a primcira. constoll de lllll diagnostieo da eapacidade de leilura dos sujeilos. e uma prospec«ao dos intervalos mais
frequentes enconlrados entre as pc((as cxccutadas durante a aLividadc de diagn6stico; a segunda, de um trcinamcnto sistematico da Icitura que sc proccssou atravcs da
grafia de inlcrvalos em uma c dias lillhas: c a Icrccira, ut} reavalia~5.o ua capacidade
de leitura dos sujeitos mediante a aplica~5.o de exercfcios mel6dicos construfdos
com

0

conteudo intervalar explormJo na primcira c segllilda rases. As atividadcs

foram aplicadas a lima amostra de oilo sujeitos de lOa 12 anos, lodos musicalizados.
Destes, seis tocavam piano a dais, naula-doce (soprano). Com base nos resultados
ohtidos, verificou-se que os sujeilOs ainda nao pOSSlleln

0

esquema da representav5.o

aural suricicntemcnte e'siahelecido. Em ntZan das dificuldades apresenladas na IciLUra dos intcrvalos (cspccialmcntc quando cm movimcnlO dcsccndcnlc). da incol1stancia
de descmpenhf) satisfat6rio nas divcrsas tarcfas.

C

do l11clhor deselnpcnho na lei lura

excculada do que n<1 leilura canlada, os sujeilos dCJ1)onSlraram n5.o lcr atingido a
maturidadc necessaria ao desenvolvimcnl() dessc proccsso de aprendizagcm. Verificou~sc

que a l:.\.lfahclizayuh Illusical do's sujcitos nao rcspcilOll a linha cvoluliva da

intcligcllcia musical do indiv(duo,' 'r)l"Ovocanuo lIllla rllplura no ucscnvolvimenlo
cognitivo musical ao qucimar clapas cognilivas anlcriorcs.

LOURO, Ana Lucia de Marques c
ReprodllfUO de canples.: processos c(}fjllitivos lIa interaf{[o COIll as esfruluras
musicais

Orienladora: Esther Sul/.hacher Wondraeek Beyer
Data de deresa: 1995
Esta pcsquisa b~sca mapcar alguns processos cognitivos utilizados par crian-

,as, enlre dais e Ires anos, na reprodu«ao de ean«oes. 0 marco learieo roi eentrado na
pcrspecliva piagcLiana de estudos da cogniyuo, aliada a autores musicais que scgucm
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linha semelhanle. 0 joga e a imila~ao foram eSludados, tendo eomo via de aeesso a
enlendida como manireSla~6es voeais de reprodu~ao. ESle Irabalho rei ala um

a~ao,

cstudo de casa, com quatro sujcitos, que foram obscrvados, transcrcvendo suas manifesla~6es

musicais na reproduc;ao de canc;ocs c cnlrcvistando seus pais. Concluiuse que a a~ao da criall(;a, at raves do jogo, Cde fundamental importallcia para a reproduc;ao dc can~oes. Uma das rcproduc;6cs dos sujeitos se da a partir das partes da
musica, onde as cxpcctativas criadas pelos padr6es imcrnos da musica sao atendidas.

MATEIRO, Teresa da

Assun~iio

Novo

Aplicariio do curriculo de ml/sica - ALLI: lUn estudo longitudinal com duas
turmas de P' serie do i grau
Oricnladora: Lianc Hcnlschkc
Data dc dcfesa: 1995
ESIC CSludo Icm como objctivo invesligar a possibilidade de obler um dcscnvol vi menlo musical cquilibrado nos paramclros dc composi~ao. execu~ao eapreciac;ao, a partir da aplicac;ao do Currfculo ALL! (Aida c Liane) em duas turmas de I'
serie do] GraLl. Inicialmcntc, faz-sc lima breve ,rclro~pccliva hist6ric~_da educa~ao

musical na lnglatcrra, nos ESlados Unidos c no Brasil, rcssaltando-se os pressupostos pcdag6gicos vigcntcs. A scguir, ahorqa-sc 0 compromisso da cscola com a educa~ao, cxaminando-se espccilicamcmc a pralica pcdag6gica do ensino de musica.
Analisam-sc comparativamenle os Programas Curricularcs dc Musica Manhatlanville.
de Wisconsin e da Inglaterra em busca de rcfcrenciais Ic6ricos relativos sislemalizac;ao da educa~ao musical. Apresenla-sc a proposta do Curriculo ALL!, a qual csta
relacionada ao projeto de pesquisa "Um ESludo Longiludinal Aplicando a Tearia de

a

Desenvolvimento Musical de Swanwick com Crian<;as Brasileiras da Faixa Elaria de

6 a 10 anos de ldade", coordenado pelas Professoras Ora. Aida de Olivcira e Ora.
Liane Hentschke. Os princfpios filosMicos e educacionais"clo Curriculo ALL! sao
analisados, e descrevc-sc 0 metoda e procedimenlos correspondenlcs 1\ sua aplica~ao. Os resultados oblidos sao apresentados e analisados, constalando-sc a imporlancia de 0 conhecimcnlo musical cfeluar-se durante 0 pcrfodo dc cscolariza~ao atraves do desenvolvimcnlo cquilibrado nos paramelros de composi~ao, execu~ao e
aprecia~ao.
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MONTANDON, Maria Isabel
Aula de piallo e ellSillo de musica - alUilise da proposta de reavaliLlfao da aula
de paillo e sua relafaO com as cOllcepfoes pedag/igicas de pace, Ver/walell e
GOllfalves
Orientadora: Cristina Maria Pavan Capparelli Gerling
Co-orientadora: Jusamara Vieira Souza
Data de defcsa: 1992
Este trabalho busca vcriricar os pnnc'lJIOS e dirctrizcs propostos para a
reavaliac;ao c rcdcfini98.0 cia aula de piano e sua relac;ao com as cOl1ccps;oes pedag6gicas de Pacc, Verhaalcn c Gon~alvcs. Efcita uma am\lise hist6rico-henncncutica da
bibliografia americana pcrtinentc ao Lema - aula de piano c ensino de l11usica - a
partir do movimenlo dcnagrado no infcio do seculo XX nos Estados Unidos a ravor
da implanta~ao da aula de piano cm grupo nas escolas publicas, passando pcla reror!TIa cducacional americana iniciada em 1957 atc chegar ao sell perfil atual. Procurase dctcdar innucncias socio-ccon6mico-cducacionais illfluenLes na reavalia9ao cia
aula de piano e na cOllseql.i.clllC rorinLilac;ao de lima propoSL<1 de renovac;ao ciesla,
trac;ando sua"rclas;ao com as·corrcnles psico-filos6ficas de cada cpoca. Proccdc-se a
um'levantamento dos proccdimcntos utilizados por Pace, Verhaalen c Gon~alves em
suas produeroes pedagogi<;.:as hem como dos fundamcntos que os embasam. A ultima
ctapa do trabalho cvidcncia as caractcrfSlicas c os aspectos rclcvanLcs da proposta
como Ulll todo, rclacionan~o a prcscnera dcsscs aspectos nas produ<;ocs pcdag6gicas
dos referidos autorcs.

OLIVEIRA, Vilson Galvadao de Oliveira'

o desellvolvimellto vocaL'do adolescellte e suas implicafoes 110 coro juvellil "a
capella"._ .
Orientador: Raimundo Man,ins
Data de deresa:- 1996
Esta disserta~ao se propoe a verificar 0 desenvolvimento vocal do adolcscente
no cora juvenil a cappella, buscalldo rcla90es entre 0 comportamento do jovem dessa raixa etaria (lOa 20 anos, cOllronne OMS) e sua atua9ao no COI'O. A revisao da
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Iiteratura discute aspectos do desenvolvimento biofisiol6gico, psfquico e social, assoeiando-os ao perfil do adolescente e sua panicipa9ao no cora juveni!. Discute tambem 0 desenvolvimento do aparelho vocal e seu mecanismo de funcionamento durante 0 processo de mudan9a da voz. Os dados levantados nas entrevistas com regentcs sao analisados

a luz de quatro abordagcns contcmporancas

sabre

0

desenvolvi-

mento vocal do adolescentc no com juvcnil. As entrevistas realizadas com cinco

regenles de coros da grande Porto Alegre, observaram

0

seguinte roteiro: fonna9ao

musical, informac;ao ou conhecimento cspccffico sabre adolescencia, experiencia
como cantor c regcntc de

COl'O

juvenil, dificuldades durante os ensaios, apresenta-

90es e/ou concertos, motivos freqtientes para evasao de cantores, tipo de repert6rio,
e criterios tecnico-musieais observados na escolha do repert6rio. A amilise dos dados aponta diriculdades de ordem tecniea e musical dos regentes de Coros Juvenis.
Revela uma forma9ao profissional eonstrufda atraves de priiticas empfrieas que
desconsideram a Iiteratura especializada, a observa9ao e estudo sistematico. Recomenda-se as institui90es de ensino superior a revisao e reavalia9ao dos contelidos da
forma9ao do regellle, buscando adequa-Ios as necessidades e exigencias eontemporaneas. Aos regentes recomenda-se a pratiea profissional com base no estudo sistematico, na rcflexao c na crftica.

SCHLUPP, Walter Otto

Suplementafflo de um metodo de vio/ilw para

0

aluno brasileiro

Orientador: Marcelo GuerchfCld
Data de deresa: 1991
Educadores musicais de renome, tais como KODALY e GAINZA, recomendam que a educa9ao musical deve partir dc, e eonst(uir sobre, material musical portador de significa9ao para 0 aluno. A.experiencia tem mostrado que 0 folelore musical da cultura em que se forma 0 aluno pode muito bem Ihe oferecer tal significado
musical. Analisaram-se sob este enfoque os metodos.de violino em 'uso no Brasil,
conCluindo-se que estes deixam a desejar neste aspeeto, com exce9ao de um recempublicado, voltado para 0 ensino em grupo. Constatou-se a conveniencia de se suplementar com melodias brasileiras, sobretudo folcl6ricas, 0 primeiro volume de um
metodo internacionalmente consagrado' para 0 ensino individual, de didatica atua-
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lizada e ampla abrangcllcia tecnica e musical. Para tal sclecionaram-se, de lim universo de mais de mi I cxemplares do folclorc musical brasilciro, 126 melodias suplc-

mentares para melodias do Metoda Dotlcin, volume Ta.

alcan~ando

um Iodice de

suplcmenta'tao de 92%.

SILVA, Laura F.-anch Schmidt da

o processor de illicia~:iio do ensino do part/metro ritmo Illima abordagem lIlullimodal de edllcafiio musical a/raves do lec/ado
OriCllladora: Cristina

Mal~ia .r,wan

Capparelli Gerling

Dala de deresa: 1991
. Esta pcsqui~a tCIll.C()Il1~?·ohjctiv~~.sal!.cnlar 0 dcscnvolvimcllto cia linha conclutora

cia inicia~rro"I~flll1ka~'cx,-il11inando c aplicando () primciro volume da ohra: E\p/oralldo Mtisica Afraves do Teclado, de autoria cia n~)I"lc-amcrical1a Marion Vcrhaalcn c

traduzido por"D,cnisp Frcd~rico. A ,alilora 4e~ta ahordagcm Multi-modal all'aves do
iecladq

te~

como

obj~tivo a ronna~ao

Illusical de crian<;as, prcl"erivclmentc nllma

situ~c;~o de grul?o. Propoc'jJma .cducaya~'-,lll,sica.1 quc inlcgrc os scnlidos com

COI11-

preen.sao, memoria, criativiqadc e qmo<;ao, Os conceilos mllsicais sao adquiridos de
forma dinfimica atrav6s de proccssos diversi{icadns dc cnsinn-aprcndizagcm, partindo semprc Ja cxpericm;ia concrcla
alunos devcrao ,~\.prccqdcl.·,os

a aquisi'rfJo .dc sfmbolos. at raves dos quais os

contc(ldos:propos~.os .~Iiinginclo

nfvcis mais complexos

de pensamenlo .~ de criali~id~ide.'.0 ·pararnc.t"r·o·'riill1o· cncontra-sc amalgamado na
"

.'

",

.

.

.

c:strutunl cia 'obra, "jJcrmcando ~u'on(<!udos proP().stos nas ali vidadcs coordcnadas de
Icitura, pcrccP'rao.

imr)H;'visa<;~&,'~'olT~ij:os'iya~jGi~lre outras lccnicas. 0

infcio do rit-

mo parte da no<;a(; cia plllsH~'ao, s~nd0 esla 0 c'lcmcnto mfnilllo quc cslrulura. f"uncionando como tllll ponto'~~ ryfcrcncia:. A,reglilaridadc cia pulsa'rao 6 0 ponto de partida cia conccitll.ac;50 sabre as\jura~6es. agrupamenlos c forma<;ao de padroes. Do
.',

'.

agrupamento e clas divis6es regtilares dri pulsac;ao, as figura<,;ocs rftmicas que forlTIam cstruluras maiores sao entendidas.

SILVA, Walenia Marilia

I<!:VISTA DA ABEM

97

Motivaroes, expectativas e realizaroes lIa aprelldizagem musical: uma
ell/ograjia sobre alcmos de 1II11a escola allertlativa de musica
Orientadora: Maria Elizabcth Lucas
Data de defesa: 1995
Esta disscrlar,:ao e 0 rcsultado dc uma pesquisa etnogn\fica desenvolvida em
uma escola alternativa dc musica em Porto Alegre, com 0 proposito de interpretar as
rcpresentar,:oes sobre musica claboradas pelos alunos no ambiente de aprendizagem
Illusical, revelando como os alunos adquirem conhecimento musical e como esse
conhecimento c cxtcrnalizado na realizar,:ao musical, atraves da escolha do instrumento, do repertorio ou objetivo profissionaJ. A dissertar,:ao compoe-se de qualro
capllulos. No primciro consta a descrir,:ao do local, a diniimica do ambiente escolar
alternativo e 0 corpo doccntc e discentc pertinente a escola. No segundo capItulo
constam os dados aprcsentados pelos entrevistados quanto as expectativas referentes a aprendizagem musical, envolvendo suas concepr,:oes sobre musica c as inOllcncias recebidas em suas historias de vida. 0 terceiro capItulo introduz aspectos rcfcrentes a realizar,:ao musical, as dificuldades vivcnciadas pelos alunos durante 0 processo a que se submeteram c as interar,:oes ocorrid~s mi.cscola. Considerar,:oes quanto ao repertorio escolhido durante a aprendizagem.e 0 envolvimemo Inusical relatado pelos alunos formam 0 quarto capItulo. Conelui-se que as concepr,:oes:apresenladas pelos entrevistados dcmonstram uma compreensao de que aprender musica exige dedicar,:ao pessoal, tempo c pn\tic,i 'c'Onstanle do instrllme~t.o, roinpendo com a
supremacia do "talento" !'rente a aquisir,:ao clo cOnhecimento rnusicaJ. Aspectos relacionados com faixas eta.rias, genera e a escolha do instn.~menlo musical abrangem
caracterlsticas peculiares na aprendizagem. desenvolvimento e iri'teresse individuais, resultando em um posicionamento diferenciado quanto as atividades realizadas
duranle 0 curso e quanto ao objetivq profissionaJ.

SOUZA, Cassia Virginia CoeJl1o d;,'.

Musica lIa escola de 1" grau: repe~t6rio, aprelldizage~1 e illterferellcias da
execuriio calltada
. . ,"
'.
Orientador: Raimundo Martins
Data de defesa: 1992
Esta dissertar,:ao consiste emum estuqo soti~e oque e r~fevante para crianr,:as
da zona urbana - entre 6 a 8 anos de idade - na sua experi~ncia com a musica, e como

98

REVISTA DA ABEM

esta rela~ao pode se manifestar de maneira a I'ner parte da constru~ao do conhecimento infantil dcsde a escolarizay3o regular. Para isso, e dcvido ao accsso da maiaria das crianryas, foi monlada uma cxpcricllcia de cnsino, em duas escolas publicas
de POriO Alegre - Rio Grande do SuI. conslando de quatro elapas onde observou-se a
execu~ao

constando de qualm CLarus ondc ohscrvou-sc a cxct:u<;ao canlaoa pOl' cri-

anyas ncsta faixa claria, parcln oriunclas de Illcios socio-ccollomicos dilcrcnlcs. A
observa~ao

e0

foco cenlral da presenle investiga~ao possibilitando eSludo de reperlorio, diagn6slico de 11lodalidadcs de aprcndizagcm, bem como, inlcrfcrcncias manifestadas na cxccuyao vocal das crian<;as. A rcvisao de Iitcralura cnscja a imporlancia de alguns csludos sabre {) dcscnvolvimcnlo musical da Crial1 yH na sua rcla~ao
com a musica popular como genera condicionantc de sua prcfcrcncia. A invcsliga-

c;:ao explora as especificidadcs de canhcr psicol6gico c social da Crian«H em rclac;:ao
ao reper16rio popular, considcrando a inclusao c as -implical;Ocs l1cssa rcla~ao no
proeesso pedag6gico - musical.

,

..":.;
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
SANTOS, Regina Marcia Simao
A natureza da aprelldizagem musical e suas implicQfOeS curriculares
Orientador:
Data de defesa: 30. 04. 1986
Os objetivos deste estudo roram: (I) investigar, em Iiteratura especializada, a natureza da
aprendizagem musical oao-formal entre grupos culturais diversos, de crian9as e adultos; (2)
analisar a aprendizagem musical a partir de quatro metodos hoje difundidos na pnllica da educa'rao musical, confrontando-os com as contribui~6es obtidas na literatura investigada na primeira
etapa desla pesquisa; e (3) analisar as implica,oes dos aspectos acima estudados na elabora,ao·
de currlculos. Alem de recenles Irabalhos de campo realizados por anlrop6logos, music610gos e
etnomusic6logos, foram usados como referenciais te6ricos: Bruner - pela enfase oa concep~ao
de urn currfcula em espiral. obscrvando-se os modos de representa~ao, bern como a natureza c a
estrutura da materia; e Guilford - pela enfase na abrangencia e ativa~ao constant das openl~6cs
mentais (cognicrao, mem6ria, pensamento divergente, pensamento convergente e avalia\=ao) sobre os contelidos, gerando produtos. Observou-se que no contexto nao-formal (culturas africanas, aSialicas, grupos indlgcnas brasileiros e grupos de zona urbana de cultura acidemal) a aprcndizagem musical se da no proprio fazer, como atividade intuitiva sobre 0 visto e 0 ouvido, scndo
auxiliada por medioadores (visuais,l3.teis, cinestesicos, etc.), nao havendo, fora da pratica, consciencia de uma leoria musical. Conslalou-se a facilita,ao do engajamento do sujeito na pralica
musical de imediato, incluindo a cxecw;ao instrumental, desde a infciq, estando lado a 'Iado a
atividade reprodutiva c a atividade crjadora, que decorrc tanto da varia9ao sabre estr!Jturas ja
assimiIadas como de uma atitude de pesquisa sobre 0 pr6prio malerial, gerando a forma. Verifi-.
cou-se a natureza espiralada da·percep,ao do objeto musical, atraves da qual se chega abordagem racional do fenomeno percebido, bem como ao aprofundamento constante das rela,Oes nele
existentes e a partir dele possfveis. Conduiu-se que a aprendizagcm musical nao 'prescinde das
abordagens ativa e iconica do fenomeno m~sical, qualqucr quq seja 0 cstagio de desenvolvimento do sujeito desta aprendizagem. Verificou-se que· os melodos ~naIisados (Jaques-Dalcroze,
Orff Payn~er c Suziki) nao garantem .da mesma forma, a abrangencia, a'dosagem 'c a org~niza
9ao de opera90es mcntais (cogni~ao, m'e"moiia, pr~nsa~ento criad~r converg'ente e'divergcnte e
avalia,ao), de situa,oes de experienci,i'(traballio com__objelo~ jll: eSlruturados ou a serem
estruturados, tipos de fontes sonoras, elementos'de outras Iinguagens em intera~ao com a Iinguagem musical, generos musicais, ClC.) e d~. con.c~itos estrut~rais (rnanciras de estruturar alturas,
dura~Oes, etc.). Quanto arepercussao, na elabOra~'a'i:j de curnculos, cla cxistencia de urn processo
inerente anatureza da aprcndizagcm musical' e'3 b~tureza deste 'Conhecimento, concluiu-,se que a
ordena,ao 16gica dos conceilos a serem irabalhados depende do proprio fato s6cio-cultural: a
musicologia deriva da pnllica; a Icoria e imediata, f~ncional, Nao ·hi incompalibilidade entre
cuniculo centrado na expericncia c acSll1Iturada materia: 0 desenvolvimento do curricula centrado
na experiencia nao descarla os conccitos cstruturais ou as habilida.des tecilicas necessarias ao
aprimiramento do produlo. Assim scndo, uma proposta de currfculo mais adequada 3 natureza
da aprendizagem musicHI c ~ nillU!' 'Z:I dCSIC conhecimento deve estar centrada no desenvolvi-

a
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menlo da experiencia, assegurando-se a abordagem dos conceitos estruturais no momento oportuno, tirando da experiencia lodos os possfveis elementos que cia passa conler au gerar. Tal
proposta de currfcula devc-se caractcrizar por ulll3 abordagem menos dependcntc da organizal,;30 de conteudos logicamente seqiienciados e mais voltada para os processos baseados nos
modes de percebcr, seotir e construir de cada grupo. Pareee seT adcquada a organiza-;ao do
currfcula em espiral, com 0 retorno constante dos conceitos estruturais, abordados em nfveis
cada vez mais profundos, indo da consciencia sensivcl a consciencia radonal e abrincto-se a
novos conceitos e ideias. A organizac;ao da linguagcm musical no curricula. com base em algurna ~orma de pratica manifesta, definida em fun-;8o de determinantes individuais e sociais, deve
zelar pela devida abrangencia da experiencia musical, favorecendo a capacidade de conservar
. imagens na mem6ria, reproduzindo-as quando necessario, bem como a capacidade de operar
criticame'nte com os elementos da Iinguagem.

·TROPE, Helena Rosa
Ed~afiio

Artistica: um estudo das escolas

oficiai.~

de 5" a 8" sirie do mUllicipio do Rio de

jalleiro
Or.i,entador:
Data de defesa: 04.05.1984
Estc'estudo prop6s-se a invesligar em que medida as escolas oficiais do In grau do Municipio do Rio.de Janeiro atendem aobrigatoriedadc d~ inclusao de Educ..1~ao Artistica em tcrmos
de proposta curricular, bern como investigar a conce~ao de professores regentes da area, cspecialistas de 'educa-;ao e dirigentes d'a Sc;crelaria Municipal de Educa~ao e Cullura sabre
Eduta~aoArtislica.A amostra compreendcu as escolas de 5a a S· scrie que incluiram a Educa~ao
Artfsti~a em seus curriculos e foram estratificadas de acordo com as modalidades de Educal(ao
·Art(s'tidl. oferecidas. Na pcsquisas de campo [oram utilizados dais instrumentos: qucstionarios c
entrevistas. 0 primeiro, para profcssorcs c cspccialistas, comp6s-se de uma parte de idcnlifica~a~ c outra de uma escala do tipo Likert coni '29 'afirmar;ocs. 0 segundo, para dirigentes da
.Sccretaria ·Municipal de Educa-;3o, constituiu-se de cinco perguntas. Os dados foram tratados
~traves do metoda po Qui-quadrado. Dc acordo com a apura~3o dos dados e a compara-;ao com
a literatura l;S'pecializada, conc)uiu-se que (1) a Secretaria Municipal de Educa~30 nao cumpre
integralmente a artig!l r da Lei n° 5692171 em rela~ao todas as escolas, especialmentc as mais
: afastadas qo c;entro urban.o; (2) os professorcs e espccialistas apcsar de, pela resultado da pesquisa, jj demonstfarem uma concep9a'o rnais atualizada sobre Educarrao Artfstica, ainda nao
operacionalizam esta concepl(ao numa pnilica pedagogic-a adcquada aos conceilos explicitados;
(3) os dirigentes da Secretaria Municipal de Educa-;ao entrevistados apresentam uma conccp~ao
'mais atualizada de Educaf;3o Artfstica e,.na·opiniao deles, cursos, debates e trocas dc expericncias sao caminbos para superal(ao 'qe 9ificuldades..Com base nos resultados. recomendam-se
estudo que 'possibilitem: (I) il Secretaria Munieipal de Educa,ao atender integralmenle il determina~ao legal do artigo CIa Lei n° 5692rl1 ; (2) a esta mesma Secretaria oferecer as condj~6es
necessarias para que uma pdtica pedag6gica atualizada de Educa~3o Artfstica seja dinamizada
nas cscolas; e (3) investigar a validadc do ensino de Educa-;30 Artfslica como uma area de
estudos que seja ministrada globalizando as modalidades de Artes Plasticas, Educaf;3o Musical
e Artes Cenicas.
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