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Este ana a ABEM completa nove anos de existencia. Durante este perfodo, muitos

esforgos tem sido despendidos para fortalecer a Associagao que representa os

educadores musicais brasileiros. Chegou 0 momenta da ABEM projetar-se alE~m das

fronteiras brasileiras, levando aos pafses vizinhos e aos mais distantes 0 que e

produzido em termos de educagao musical no Brasil. Nao haveria vefculo mais

importante para cumprir esta tarefa que as publicagaes produzidas pela Associagao.

No entanto, para levarmos 0 que 0 Brasil tem de melhor na area precisamos nos

modernizar, incorporando tecnicas e processos ja adotados internacionalmente.

Dentro deste espfrito, e com imensa satisfagao que estamos langando a Revista da

,ABEM em sua nova apresentagao. A partir de 1999, 0 recem eleito Conselho Editorial

iniciou uma profunda revisao das publicagaes da ABEM, 0 que resultou na

modificagao nao s6 do layout, mas principalmente do processo de publicagao. A

ABEM conta com cinco publicagaes oficiais: 1) Boletim Informativo; 2) Revista da

ABEM; 3) Fundamentos da Educagao Musical; 4) Serie Teses e; 5) Anais dos

Encontros Nacionais. Neste momento, todas as publicagaes possuem uma Linha

Editorial especffica com 0 intuito de abranger 0 leque de produgaes academicas e de

pesquisa na area de educagao musical. 0 Conselho Editorial tambem preocupou-se

com os procedimentos de selegao dos trabalhos, os quais, segundo as novas normas,

sao submetidos a consultores ad hoc para analise e avaliagao. Desta forma, evitamos

qualquer tipo de tendenciosidade na selegao dos trabalhos, Todas estas medidas vem

ao encontro do compromisso da ABEM em buscar, a cada dia, a difusao da excelencia

academica, a qual fazem jus os profissionais que atuam na area de educagao musical.

Liane Hentschke

Presidente do Conselho Editorial
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el ura

•
lXO versus

Ricardo Goldemberg

Resumo - 0 trabalho apresenta aspectos pedag6gicos da habilidade de ler e cantar
uma melodia escrita aprimeira vista, sem 0 auxflio de urn instrumento musical. Descreve
os prim6rdios dos sistemas de solmiza¢o e a sua evoluyao. atentando para as difere~
edicotomia entre dois sistemas modemos. conhecidos por"d6 fixo· e "dO mOver. Os dois
sistemas sao comparados, e sugere-se que 0 sistema m6vel de solmizayao e mais
apropriado. quando sa tern como objetivo uma educayao musical ampla e acesslvel a
todos, ao passo que 0 sistema fixe sa apresenta como uma ferramenta de trabalho mais
consistente, em nlveis avanc;:ados de formac;:ao musical.

Urn dos objetivos priorita
rios de uma educagao musical
ampla, dentro de uma perspec
tiva tradicional, e 0 ensino da
leitura musical na sua forma can
tada. A habilidade de ler e can
tar melodias a partir da sua for
ma escrita e de imensa impor
tancia, na formagao do musicis
ta, e reveladora de urn alto grau
de compreensao auditiva. Trata
se de uma atividade psicologi
camente complexa, visto que e
necessario, primeiro, conceber e
formar uma impressao mental do
som e, depois, emiti-Io de ma
neira correta.

o estudo sistematico da
leitura cantada e sua decorren
te problematica pedagogica tern
acompanhado a historia da mu
sica ocidental. Metodos diferen
tes tern side propostos desde
Guido D'Arezzo, monge benedi
tino do seculo XI, mas muita con
troversia sobrevive ainda em
nossos dias. Apesar das diferen
tes metodologias, urn ponto co
mum e a utilizagao de recursos
mnemonicos, em que cada slm
bolo musical e associado a uma
determinada altura ou grau da
escala. 0 objetivo e facilitar 0

processo de memorizagao, e a

sua importancia ja era reconhe
cida pelos gregos antigos.

Com 0 desenvolvimento
do canto gregoriano e a decor
rente utilizagao de urn sistema
de notagao musical baseado em
neumas, a tradigao musical do
Ocidente deixou de ser oral. Foi
com 0 objetivo de facilitar a lei
tura musical da epoca que 0

monge D'Arezzo propos a utili
za9ao de uma maneira propria
de designar os graus da esca
la. Dessa forma, criou um siste
ma de solmizagao que, com al
gumas modifica90es, sobrevive
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"Quem querque possa, pe/a pra-
tica, distinguir com c/areza as notas ini- I_ mu - Ii tu - 0 rum- -ciais de cada uma destas seis Iinhas, de •
forma tal que possa come9ar com qua/-
quer linha esco/hida ao acaso, estara em
posi9ao de cantar faci/mente estas seis

•
notas todas as vezes que encontra-Ias. " Sol - ve pol - lu - n,

( D'Arezzo, in Williams, 1903)

ate os nossos dias. Tomando
como base 0 hexacorde, um gru- -po de seis notas diatonicas com U, 'que la •- ant - .XIS,.

um unico intervalo de semitom, •

e observando a sua ocorrencia
nas notas iniciais de cada ver- -&

so de umconhecido hino a Sao rll - so - nil - re fi - bris.
•

Joao Batista, D'Arezzo propos
a utiliza<;ao das sflabas corres-
pondentes ("ut, re, mi, fa, sol,

0 ....
Aii - ell ges - to - runt

la") para compor 0 seu sistema. •

SlIne - te

• •

-Jo - hun - nes.

Fig. 1 - Hino a Sao Joao Batista

sol la

sol Ja

sol la

mi fa

mi· fa

mi faul re

ut re

4-
ut . re

Fig.2 - Hexacordes em C, G e F

durum

moUe

naturale

o sistema completo utili
zava tres hexacordes, todos
com a mesma estrutura interva
lar (tom, tom, tom, semitom, tom,
tom), mas com notas iniciais di
ferentes, ,Nota de infcio, nesse
caso, deve ser estendida como
uma altura musical no sentido
absoluto, em que as notas es
tao associadas a frequencias
sonoras fixas. Geralmente, essa
qualidade e expressa pela utili
za<;ao das letras A, B, C, D, E, F
e G. Na epoca em questao, os
hexacordes utilizados eram 0

"naturale", que se iniciava em C,
o "durum", come<;ando em G, e
o "moHe", com infcio em F, este
ultimo prevendo a existencia de
B bemo!.
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No caso de uma melodia
estender-se alsm da extensao
normal do hexacorde, utilizava-

•

se um processo de transi<;:ao co-
nhecido por muta<;:ao. Nesse
caso, uma determinada nota fun
ciona como pivo; isto S, chega
se a ela como pertencente a um
determinado hexacorde e parte
se da nota pivo como pertencen
te ao infcio de um outro hexa
corde. Observemos os seguin
tes exemplos:

ut

ut

-#
ut

re

re

re

mi fa

mi

mi

sol = ut

fa sol

fa sol

Fig.3 -Muta9ao

re ml fa sol

,

la=re mi re

la=ml fa sol

Dessa forma, 0 sistema
atendia nao s6 as demandas do
sistema modal da spoca
(heptacordal), como se estendia
por toda a tessitura vocal.

durum naturale molle dur..un naturale molle dttrurn

.
laE

.

D la sol

C sol fa
•

B lllJ.

Bb fa
la •

A ffil. re

G sol re ut

F fa ut
la •

E ffiJ.

D la sol re
.

C sol fa ut
•

B IDJ.

Bb fa
la •

A IDl. re

G sol re ut

F fa ut
la •E mJ.

D sol re

C fa ut
B

•
m:L

• re i....
I

G ut

Fig.4 - Sistema de Hexacordes
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o intervalo de semitom era sem
pre chamado de "mi-fa"; tratava
se de um importante ponto de re
ferencia metodol6gico na aplica
gao desse sistema de hexacor
des, qualquer que fosse a esca
la modal.

"Guido era um professor pratico
e mestre de coro com a intengao de en
contrar um sistema acessivel de leitura
cantada. Os modos dizem respeito ao
modo de ser em musica, hexacordes a
sua execugao. Os modos, com a posi
gao variavel do semitom, nao possuem
um marco fixo; ele queria um mecanis
mo unico que pudesse ser aplicado em
qualquer que Fosse 0 modo, e 0 encon
trou no hexacorde." (Scholes, 1943,

p.423)

As seis sflabas propostas
por Guido nao foram as unicas
conhecidas na sua epoca, mas
foram elas que se tornaram am
plamente difundidas pela Euro
pa, por aproximadamente cinco
seculos. No final deste perfodo,
outros hexacordes passaram a
ser utilizados, mas, finalmente,

o sistema na sua forma original
entrou em declfnio, devido a gra
dativa ineficacia com relagao as
novas complexidades surgidas
no processo musical.

Inumeras adaptagoes fo
ram propostas, e algumas des
sas se incorporaram de forma
efetiva. A transigao do perfodo
modal para 0 tonal tornou impe
rativa uma modificagao que uti
lizasse a oitava completa. Uma
setima sflaba - "si" - foi adicio
nada, transformando 0 sistema
em heptacordal. Subsequente
mente, a sflaba "ut" foi substitu
fda por "d6" (com excegao da
Franga), de entoayao mais facil.

o princfpio mais importan
te do sistema de Guido e dos
seus sucessores e 0 da mobili
dade, ou seja, da relatividade
das sflabas, com respeito as fre
quencias sonoras fixas. Fala-se
em sistema "m6ve!" ou "relativo",

quando 0 modo de designar as
notas musicais expressa de for
ma prioritaria as fungoes mel6
dicas da escala.

Em contrapartida aos sistemas
m6veis de solmizagao, musicos
franceses criaram, no infcio do
seculo XVII, 0 sistema fixe de
leitura cantada, na qual utiliza
vam as mesmas sflabas propos
tas por Guido D'Arezzo para se
referir a frequElncias sonoras fi
xas, ou seja: d6 (ut) = C, re = D,
mi = E, fa = F, sol = G, 113. = Ae si
= B. A forma pela qual os musi
cos treinados nesse sistema se
tornam proficientes em leitura
musical e, sobretudo, a intensa
repetigao dos sons de cada in
tervalo, independentemente das
sflabas utilizadas. Por exemplo,
"d6-la" e utilizado tanto para C
A como para C-A sustenido (#),
C-A bemol (b), C#-A, C#-A#, C#
Ab, Cb-A, Cb-A# e Cb-Ab, repre
sentando, portanto, varios tipos
de intervalos diferentes.

oM.Omen6Aum6M.

~..._~.._._§.~'~'I -~.~.itT:'~*~
oJ ..,. If'''''

6 mendo-Ia

6~m 6.t\um 6dupl.-Aum 6M.

Fig.5 - DO-LA no sistema fixo de leitura cantada

Hillbrand (1924, p.2) con
trapoe os dois sistemas, quan
do afirma que, com respeito ao
sistema m6vel, "a maior parte
dos professores de voz insistem
que e a posigao do intervalo na
escala e nao a qualidade do in
tervalo que conta", ao passo
que, no sistema fixo, "cada um
dos intervalos tem uma qualida
de inerente pr6pria e eesta qua
lidade que importa e nao a sua
posic;ao na escala".

•

Da mesma forma, Willi
Apel (1962) diferencia 0 sistema
m6vel (d6 m6vel) do sistema fixe
(d6 fixe) da seguinte forma:

•

"06 m6vel - em geral, qualquer
sistema de solmizagao planejado de tal
forma que as sflabas possam ser utili
zadas em transposigao para qualquer to
nalidade, em contraposigao ao d6 fixo,
no qual as 'silabas correspondem a fre
qUfmcias invariaveis para cada nota."
(Apel, 1962, p. 547)

Em nossos dias, 0 siste
ma de solmizac;ao m6vel de mai
or impacto, descendente da pro
posta original de Guido
D'Arezzo, ederivado do sistema
de tonica sol-fa, que foi desen
volvido por John Curwen na se
gunda metade do seculo XIX. 0
sistema notacional original, no
qual nao se utilizava 0 pentagra
ma, era pouco realfstico e foi
posteriormente abandonado.
Entretanto, a adoc;ao de sflabas

10
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adicionais para indicar as alte
ragoes cromaticas mostrou-se
um recurso eficaz para 0 trata
mento das tendencias mel6dicas
e, dessa forma, foi adotado por
Zoltan Kodaly em seu conheci
do metodo de educagao musical.
Alteragoes cromaticas ascen
dentes receberam uma sonori
dade mais "brilhante", ao passe
que alteragoes cromaticas des
cendentes receberam uma so
noridade mais "escura", confor
me explicitado a seguir:

Fig.6 - Sflabas do Sistema de Solmiza98.0 M6vel

J. S. Bach

•

i'G 'i

do movel: do sol ml

do fi,o: sol re 51

re do mi re do ti re sol

I.. sol 51 In sol f. In re

do sol re sui rni re do re sol

sol re la re 51 la solla re

do re6vel: do sol do ro sol re ml ro do re SQI. sol fa ml re do ml re do ti re do

dolb"': sol ro sol 10 re 1ft sl la sol In re ro do sl I. sol sl I. sol fa la sol

Grieg

Com relagao ao sistema
fixe de leitura cantada, a forma
original proposta pelos musicos
franceses tem side sempre
utilizada, praticamente sem
mudangas de natureza estru
tural.

Alguns exemplos do
repert6rio tradicional sao
indicativos da maneira como sao
aplicados os dois sistemas:

do re6vel: sol 1m re do re ml

do fiE: 51 sol fa !Ill fa sol

do mlvel: sol ml sol I. ra la
dO fIXo: 51 sol 5i do la do

sol mi re do re mi re nn
51 sol fa ml f. sol li1 sol

wi ITll re do
si sol fa ID1

Fig.? - Exemplos do Repert6rio Tradicional; Sistema m6vel versus sistema fixo
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A polemica suscitada pela
utilizayao do sistema movel de
solmizayao versus 0 sistema fixe
tem side objeto de continua con
troversia entre educadores mu
sicais. Em diversas ocasi6es, os
dois sistemas tem side objeto de
comparayao e as respectivas
vantagens (e desvantagens)
apresentadas.

as defensores do sistema
fixe argumentam que e neces-

,. . . ,
sarlo memorlzar um numero
muito grande de sflabas no sis
tema moveI de solmizayao (17
sflabas), que musicistas tendem
a se tomar desatentos apresen
ya de sustenidos e· bemois na
tonalidade, e que 0 sistema
movel e inapropriado para utili
zayao em musica atonal. Por
outro lado, os defensores do sis
tema movel argumentam que 0

sistema fixe requer a completa
separayao entre a analise fun
cional e a leitura cantada, que 0

ato de transpor e muito compli
cado nesse sistema, e que pas
sagens modulatorias podem
passar desapercebidas pelos
musicistas. .

Um fator agravante na
controversia e que existem me-

Referencias Bibliograficas

todos diferentes dentro dos re
ferenciais de cada um dos sis
temas descritos acima. Por
exemplo, esse e 0 caso da utili
zayao de numerais, que e um
sistema movel, ou 0 caso da uti
lizayao de letra (letter-names),
que e um sistema fixo.

De uma forma bastante
generica, os Estados Unidos e
a Gra-Bretanha adotaram 0 sis
tema movel de solmizayao, en
quanta os palses da Europa
Continental adotaram 0 sistema
fixo. No Brasil, apesar da exis
tencia de episodios isolados no
sentido de promover a utilizayao
de sistemas moveis, a tradiyao
europeia e dominante.

Apesar de essa polemica
a respeito da utilizagao dos dois
sistemas de leitura cantada es
tar longe de ser resolvida, uma
soluyao conciliatoria e aquela
que parte do princlpio de que os
objetivos para a aplicayao de
cada um desses sistemas dife
reo Roe (1970, p.158), ao tratar
da leitura musical em atividades
corais, afirma que 0 sistema fixe
euma ferramenta excelente para
o aprendizado da leitura canta
da, mas que a sua aplicabilida-

de no sistema escolar e duvido
sa. a sistema movel de solmi
zaQao aparenta ser mais apro
priado, quando se tem como
objetivo uma educayao musical
ampla e acesslvel a todos. Por
outro lado, e posslvel que as
bases do sistema fixe - ou seja,
a memorizayao dos sons dos
intervalos - ofereyam uma ferra
menta de trabalho indispensavel
em nlveis mais avanyados de
formayao musical.

A leitura cantada e uma
area do conhecimento musical
carente de entendimento, por
que aquilo que ocorre na men
te, quando se desempenha ta
.refas musicais especlficas, ain
da nao foi c1aramente determi
nado. Independentemente do
metodo de leitura musical utili
zado, 0 desafio de ler e cantar
melodias a partir da sua forma
escrita e um processo complica
do; essa dificuldade e uma das
principais raz6es pelas quais 0

objetivo basico de uma educa
yao musical tradicional, que e 0

de produzir uma sociedade mu
sicalmente literata, tem se mos
trado praticamente imposslvel
de ser alcanyado em diversas
sociedades.
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Margarete Arroyo

Resumo: Este artigo trata de reflexoes resultantes da pesquisa que empreendi entre 1995
e 1999, cujo campo investigative foi a rela<;:ao entre educa<;:ao musical e cultura. Propus lan<;:ar
um olhar antropol6gico sobre praticas de ensino e aprendizagem musical em contextos social
e culturalmente diversos. 0 estudo, etnografico, aconteceu em dois cenarios social e
culturalmente diferenciados de ensino e aprendizagem de musica: 0 ritual do Congado e 0

Conservat6rio de McJsica, ambos localizados na cidade de Uberlandia, MG. A convivencia
com congadeiros, professores e estudantes constituiu-se em uma experiencia heurfstica
significativa para uma compreensao mais densa de questoes presentes nos discursos de
educadores musicais, tais como: "considerar 0 contexto sociocultural dos alunos" ou "partir da
experiencia dos alunos". No texto sao discutidos dois pontos relativos a esse adensamento: 0

que vern a ser lan<;:ar urn olhar antropol6gico sobre praticas de educa<;:ao musical e qual a
relevancia desse olhar para a Educa<;:ao Musical.

Em pesquisa realizada
entre 1995 e 1999, delimitei 0

estudo a dois contextos em que
ensino e aprendizagem de mu
sica acontecem: 0 ritual que en
volve a Festa do Congado e 0

Conservat6rio de Musica, ambos
localizados na cidade de Uber
landia, MG2. Essa delimitac;ao
decorreu do estranhamento que
me causou a Festa do Conga
do, quando pela primeira vez a

• •

presenclel.

"Era 1993, e eu, educadora mu
sical, recem chegava de mudanqa a
Uberlandia. Esse estranhamento estava
diretamente vinculado aminha hist6ria de
vida em outro contexte urbano (Sao Pau
lo) e em outro mundo musical, 0 mundo
escolar e academico ao qual 0 Conser
vat6rio se vincula.

a mais impressionante para mim naque
la primeira experiencia de uma Festa de
Congado foi um grupo de cerca de oito
meninos posicionados em cfrculo, vesti
dos com seus uniformes3 coloridos, com
ripiliques a mao, danqando no patio da
igreja em meio aos batidos dos outros
congadeiros homens. Ampla audiencia
circundava todos e tomava conta do adro
e seus arredores, na manha ensolarada
do domingo de Festa. as meninos toca
vam e danqavam ao mesmo tempo.

as batidos nas caixas eram for
tes e seguros, e mesmo pequenos para 0

tamanho dos instrumentos, os meninos
movimentavam para cima e para baixo os
ripiliques, acompanhando os movimentos
de pemas que igualmente subiam e des
ciam em grandes saltos. a envolvimento
intenso, 0 corpo solto e a expressao de
prazer impressionaram-me e, de imedia
to, lembrei-me da relaqao de crianqas com
o fazer musical em outra situa9ao ja co-

nhecida: as aulas de mcJsica em escolas.
Eo que me veio amente foi ausencia co
mum de envolvimento, corpos retrafdos
e express6es de tedio.

Meu olhar sobre os meninos con
gadeiros foi de educadora musical, um
olhar interessado em entender a relaqao
entre aprendizes e fazeres musicais em
contextos de ensino e aprendizagem es
colares e nao escolares. Mas era tamMm
um olhar romantico sobre 0 fazer musical
dos congadeiros, e um olhar descrente
sobre 0 fazer musical na institui9ao esco
lar, olhares que foram $e transformando
durante a pesquisa, atraves do exercfcio
antropol6gico de familiariza9ao e estra
nhamento."(Arroyo, 1999, p. 19)

Nas ultimas tres decadas,
as reflex5es e praticas da Edu
cac;ao Musical escolar/academi
ca4 tem sido permeadas par te-

'Uma primeira versao desse texlo foi apresentada em forma de comunicagao de pesquisa no VIII Encontro Anual da ABEM, Curitiba, 1999.

2 Pesquisa realizada no programa de Doutorado do Curso de P6s-Graduagao em Musica - Mestrado e Doutorado, da UFRGS - sob a orientagao da professora Ora. Maria Elizabeth
Lucas.

3 As palavras destacadas referem-se ao vocabulario e expressees utilizados pelos congadeiros, professores e esludantes dos cenarios pesquisados.

, A qualificagB.o escolar/academica refere-se a reflexees e praticas da Educagao Musicai quer nos espagos escolares (Ensino Basico e Escolas especificas de Musical. quer no
espago academico-cientifico (Ensino Superior e Pesquisas).
-!m =m iii , m !i ""1!lli#l'I'!mlI1 . ,i. B iiJllEiL W;Jmj 00; ",,,1m 1\ "
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maticas referentes a uma pos
tura mais relativizada, tendo em
vista os diferentes contextos
sociais e culturais em que a edu
cagao musical a praticada. Nes
se sentido, idaias como "consi
derar 0 contexto social e cultu
ral dos alunos" e "partir da ex
periencia dos alunos" sao cons
tantes nos discursos e preocu
pagoes dos educadores musi
cais. Se essas idaias foram tra
zidas a prcHica docente para,
entre outras razoes, tornar as
aulas de musica mais significa
tivas, ou por ser uma tendencia
cuja origem nao se sabe com
clareza, um aspecto relevante a
a necessidade de compreender
o que fundamenta essas ideias.
o que tenho em mente com essa
compreensao a uma pratica
docente mais consciente das
pr6prias agoes.

Neste artigo, abordo dois
pontos referentes a citada fun
damentagao, fundamentagao
esta que compoe teoricamente
a pesquisa mencionada. Esta ul
tima, por seu lado, esta inserida
no campo investigativo da rela
gao entre educagao musical e
cultura. Sendo a cultura - ou

. '
mals especificamente, a diversi-
dade cultural - 0 objeto de estu
do da Antropologia, propus lan
gar um olhar antropol6gico so
bre praticas de educagao musi
cal.

o primeiro ponto aborda
do refere-se ao que vem a ser
langar um olhar antropol6gico
sobre praticas de educagao mu
sical; 0 segundo, refere-se a re
levancia desse olhar para a edu
cagao musical, como pratica co
tidiana e como area academica
de conheciment05

• Antes, po
ram, de adentrar esses t6picos,
fago uma breve descrigao da
pesquisa que contextualiza es
sas reflexoes.

Descric;ao da pesquisa

o Congado, pratica afro
cat61ica de louvagao a Nossa
Senhora do Rosario e Sao Be
nedito, foi constatado no Brasil
desde 0 saculo XVIII e em Uber
landia desde 0 final do saculo
passado. 0 ritual acontece anu
almente, de setembro a novem
bro, e mobiliza parte significati
va da populagao afro-brasileira
da cidade (cerca de 25% da po
pulagao total). Varios grupos,
chamados temos, constituem a
Festa do Congado, cada qual
com seus cantos, dangas, ins
trumentos musicais, batidos e
vestimentas pr6prias. Criangas,
adolescentes e adultos das clas
ses populares compoem esses
temos, muitos deles mantidos
por uma mesma familia ao lon
go de vadas geragoes.

o modele interpretativo
do Congado foi baseado em
Leach (1992), segundo 0 qual 0
ritual veicula mensagens funda
das em um mito que ordena e
da sentido as agoes dos partici
pantes. A contraposigao de cul
turas, de etnias e a construgao
de identidades como mensa
gens rituais sao comunicadas no
Congado, por meio de "uma
multiplicidade de canais senso
riais" (Leach, 1992, p.60), ver
bais ou nao, concorrendo todos
para recriar e atualizar 0 ritual.

o Conservat6rio de Uber
landia, fundado em 1957, a par
te de uma rede de doze escolas
publicas de musica em funcio
namento no estado de Minas
Gerais, atendendo milhares de
estudantes dos 7 anos a tercei
ra idade. A unidade de Uberlan
dia tem matriculados mais de
3.000 alunos. Se tradicional
mente essa escola era freqOen
tada pelos filhos da elite da ci
dade, nos ultimos anos seus es
tudantes sao oriundos de dife-

rentes classes sociais, incluindo
uma significativa parcela de afro
brasileiros. Alam das aulas, 0
~onservat6rio tem varios grupos
Instrumentais, como uma or
questra, uma banda, grupos de
musica popular, conjuntos de
camara e corais.

Interpretei 0 Conservat6
rio de Musica como uma insti
tuigao escolar, conceitualizando
"instituigao" segundo a antrop6
loga Mary Douglas (1998). A
autora argumenta que as insti
tuigoes estao baseadas em ana
logias naturalizantes, que Ihes
conferem legitimidade. Conside
rando que a instituigao Conser
vat6rio esta fundada em analo
gias constitutivas da cultura oci
dental, legitimadas em oposi
goes, tais como espiritual versus
material, esquerdo versus direi
to, corpo versus mente, empre
endi a analise do contexto a par
tir de tres eixos interpretativos da
idaia de mudan9a, repetida
mente presente nas falas e
agoes de professores, estudan
tes e diregao da escola: mudan
9a no ambito das analogias na
turalizantes, representada em

. - ,
0posigao a permanencia e ali-
nhada a modernidade; niudan
9a em contraposigao a repre
sentagao largamente difundida
dos ConseNat6rios como insti
tuigoes estaticas; e a articulagao
entre mudan9a e representa
goes sociais sobre 0 fazer musi
cal no contexto do Conservat6-

•no.

Tendo por pressupostos
que M diferentes concepgoes
de musica e de faLeres musicais,
mesmo no ambito de um mes
mo meio social, e que essas
concepgoes sao determinantes
nas praticas de ensino e apren
dizagem de musica, a questao
central que me conduziu na in
vestigagao entre os congadeiros
e entre os professores e estu-

,MIl

.,.,

5 Q~andO a express,ao EducaQ8.o Musical vier escrita com as letras iniciais maiusculas ' - .
10918 au a Etnomusrcologia. Quando assa expressao vier escrita com todas as letras ~~~;~~~:sa E~uC~9a~ Mdusrcal :omo c~mpo academico de conhecimento, tal qual a Antropo-
'ml m ' ra ere se a e uca9ao musical enquanto pratica
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dantes foi 0 desvelamento de
representagaes sociais sobre 0
fazer musical nos dois contex
tos. Busquei, com esse foco,
compreender a relagao entre as
representagaes sociais sobre
fazer musical e prcHicas de en
sino e aprendizagem musical,
em cada cenario.

A compreensao do senti
do desse foco passa pela defi
nigao de conceitos centrais na
pesquisa: representagaes soci
ais, cultura, fazer musical e pra
ticas de ensino e aprendizagem.

Representagao social e
um conceito s6cio-antropol6gico
capaz de tratar mais densamen

.te 0 que no senso comum deno
minamos concepgaes. As repre-
sentagaes sociais sao uma for
ma de saber conceitual e prati
co, construfdo e compartilhado
coletivamente a partir das inte
ragaes sociais. As representa
goes sociais edificam a realida
de, sendo compreendidas no
senso comum como formas na-,

turalizadas de significado. Em
outras palavras, estruturadas
socialmente, quando naturaliza
das, acabam por estruturar a
pr6pria sociedade, ou seja, re
produzimos concepgaes, cren
gas, valores e praticas como se
elas fossem inquestionaveis,
quando na verdade sao resulta
do da elaboragao de grupos hu
manos, em determinadas situa
gaes hist6ricas6 •

o conceito de cultura e
central quer na Antropologia,
quer na Etnomusicologia - disci
plina que estuda antropologica
mente as musicas e os fazeres
musicais das sociedades -, a
qual fago muitas referencias. De
acordo com a etnomusic610ga
Maria Elizabeth Lucas, cultura
seria 0 "ponto de intersecgao",
o "espago interdisciplinar" entre
Etnomusicologia e Educagao

Musical (Lucas, 1995b, p. 11).

No ambito da pesqui
sa, adoto a interpretagao de
cultura do antrop610go Clifford
Geertz, que a concebe como
uma pratica social "essencial
mente semi6tica", "uma teia de
significados" constitufdos nas
interagaes sociais (Geertz,1989,
p.15). Esses significados sao
"continuamente produzidos, re
produzidos e revisados nos dia
logos" dos atores sociais, como
completam Tedlock e Mannheim
(1995, p.2). Essa conceituagao
de cultura permite afirmar que as
representagaes sociais sao tam
bem produzidas, reproduzidas e
revisadas nos diferentes contex
tos culturais.

o sentido da expressao
"fazer musical", neste estudo,
abrange mais do que modalida
des de agao musical, conforme
seu significado em parte da lite
ratura. David Elliott (1995, pAO),
fil6sofo da educagao musical,
por exemplo, define fazer musi
cal (music making ou musicing)

.? ..

como "exec.ular, improvisar, com-
por, fazer arranjo, reger", alem
de "ouvir". Entretanto, se as
agaes musicais forem conside
radas envolvendo um complexo
de aspectos, desde os produto
res das agaes, 0 que eles pro
duzem, como e por que, e todo
o contexto social e cultural que
da sentido as pr6prias agoes
musicais, a expressao fazer
musical" carece de uma defini
gao mais densa. Recorri, entao,
ao etnomusic610go John Bla
cking, para quem "0 fazer musi
cal e uma especie de agao soci
al com importantes consequen
cias para outros tipos de agaes
sociais. 'Musica' e nao apenas
reflexiva; ela e tambem genera
tiva tanto como sistema cultural
quanta como capacidade huma
na" (Blacking, 1995, p. 223).
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"0 fazer musical e um senso de
musicalidade das pessoas sao resultado
da interat;ao interpessoal com ao menos
tres conjuntos de variaveis: sons orde
nados simbolicamente, instituit;6es soci
ais e uma selet;ao de capacidades cog
nitivas e sens6rio-motoras disponfveis do
corpo humano." (Blacking, 1992, p. 305)

Assim, referencias ao
fazer musical nos cenarios pes
quisados compreendem: atores
sociais, as musicas que produ
zem e/ou consomem, como
"sons ordenados simbolicamen
te", as representagaes sociais
que Ihes dao sentido, bem como
executar, improvisar, compor,
ouvir e outras agaes. E mais: 0
fazer musical como "pratica sig
nificativci', pois nao apenas "co
munica ou expressa significados
pre-existentes, mas 'posiciona
sujeitos' em um processo de se
miosis" (Middleton, 1990, p. 165
italico no original). Nesse senti
do, 0 fazer musical e reflexive
e generativo, como apontou Bla
cking.

Quando recorro ao termo
"praticas de ensino e aprendiza
gem musical", refiro-me ao sen
tido de "pratica significativa",
segundo Middleton. Assim, pra
ticas de ensino e aprendizagem
de musica sao muito mais do que
agoes musicais acompanhadas
dos tradicionais elementos pe
dag6gicos que compaem a edu
cagao escolar/academica: obje
tivos e conteudos. As praticas de
ensino e aprendizagem musical,
como reprodutoras e produtoras
de significados, conferem ao
ensino e aprendizagem de mu
sica um papel de criador de cul
tura (compreendida segundo
Geertz).

Dessa breve descrigao da
pesquisa na quallocalizei os ce
narios de estudo, destaquei seus
pressupostos, sua questao cen
tral e seu referencial te6rico, res
tando apenas citar a metodolo-

'Essa definiyiio Ii resuftado de uma reconstituiyiio do sentido de representa9ao social leita par mim, a partir de Durkheim (1994), Sperber (1985); Berger e Luckmann (1985);
Moscovici (1988): MagnanI, (1986). (Ver Arroyo, 1999, p.24-28)
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gia de investigac;ao. Recorri,
nesse caso, ao estudo etnogra
fico, que me levou a conviven
cia no cenario do ritual do Con
gado e no interior do Conserva
t6rio de Musica, observando e
interagindo com os atores soci
ais, familiarizando-me com suas
vis6es de mundo e de fazer
musical, a partir do exercicio
antropol6gico de familiarizac;ao
e estranhamento.

No Congado, 0 material
etnogrcHico, articulado com 0

modelo te6rico, revelou que 0

fazer musical desempenha pa
pel de destaque no ritual. Tocar,
cantar, dan~ar e criar sao prati
cas musicais permeadas pelo
sagrado, pela devo~ao aos san
tos, pela manuten~ao de identi
dades. Essas representa~6es

conferem sentido ao ensino e
aprendizagem de musica obser
vados nos dois temos de Mari
nheiro7

, grupos em que concen
trei 0 trabalho de campo.

No Conservat6rio de Mu
sica, a interpretac;ao do material
etnografico desvelou que as pra
ticas culturais sao marcadas por
uma tensao entre permanencia
e mudam;a. De urn lado, a per
manencia de praticas musicais
eruditas europeias; de outro
lado, a mudan9a, com a inser
~ao cada vez maior da musica
popular no curriculo da escola.

o que vem a ser lanCfar um
olhar antropol6gico sobre
praticas de educaCf80 musical

Os estudos que relacio
nam musica e cultura (Etnomu
sicologia, Sociomusicologia) tem
reportado serem os espa~os es
colares de educa~ao musical
apenas mais um dos inumeros
contextos presentes no cotidia
no das sociedades, urbanas ou
nao, onde experiencias de en
sino e aprendizagem de musica

tem lugar (MENC, 1985). Essa
literatura tem influenciado refle
x6es recentes sobre 0 campo
de estudo da Educa~ao Musical.
Segundo 0 educador musical
alemao Rudolf-Dieter Kraemer,
a "analise e campo de atua~ao"

da Pedagogia Musical compor
ta diferentes situac;6es, tais
como: educa~ao escolar e nao
escolar, aulas particulares e ins
titucionais (Kraemer, 1995,
p.164). A educadora musical
americana Estelle Jorgensen
defende uma visao mais ampla
da educa~aomusical em face do
reconhecimento de ela aconte
cer "nos lugares mais inespera
dos", nao estando, portanto, res
trita aos espa~os escolares (Jor
gensen, 1997, p. xiii).

Quando se considera
essa visao ampliada do campo
de atuac;ao da Educa~ao Musi
cal, as contribui~6es da Antro
pologia podem ser relevantes.
Entao, 0 que significa lanc;ar um
olhar antropol6gico sobre prati
cas de educac;ao musical?

Como foi mencionado an
teriormente, 0 objeto de estudo
da Antropologia 13 a cultura, a
diversidade cultural; e mais: os
significados dos diversos com
portamentos humanos, enquan
to "arranjos diferentes, particu
lares" (Magnani, 1996, p. 15).
Para 0 olhar antropol6gico, 0

que importa sao os significados
locais, isto 13, como cada agru
pamento humane confere senti
do as suas praticas culturais,
incluindo ai as musicas. Assim,
os significados dos fazeres mu
sicais devem ser considerados
em relagao aos contextos socio
culturais e aos processos de
intera~aosocial que Ihes deram
origem. Em outras palavras, 0

olhar antropol6gico 13 relativiza
dor, porque considera que todas
as praticas culturais sao parti
culares e, portanto, igualmente
relevantes.

No caso da pesquisa que
empreendi, 0 objeto de estudo 13
caracterizado pela presenc;a de
dois contextos social e cultural
mente diversos, situados em um
mesmo espa~o urbano - Conga
do e Conservat6rio, Uberlandia.
Cada um esta atrelado a redes
culturais, sociais, educacionais
e musicais diferenciadas, 0 que
implica em praticas particulares
de ensino e aprendizagem de

, .
muslca.

o ensino e a aprendiza
gem de musica no Congado es
tao articulados com um contex
to ritual que os particulariza.
Ensinar e aprender os batidos
das caixas, a dan9a, 0 canto
significa ensinar e aprender a
ser congadeiro. As crianc;as,
imersas desde muito pequenas
nesse contexto, apropriam-se
desse saber musical pela ob
servagao, imita~ao, experimen
tagao e escuta.

Como em outras culturas
musicais orais, 0 fazer musical
congadeiro 13 reconhecido e va
lorizado por seus praticantes
como sendo auditivo, visual e
talil. Nao ha, entre congadeiros,
quem especificamente ensine.
Mantendo uma pratica coletiv~

de ensino e aprendizagem de
musica, aprende-se a bater cai
xas e a cantar sem que isso seja
necessariamente ensinado. A
condi~ao de estar naquele con
texto implica em estar aprenden
do, ou, como diz Carlos Rodri
gues Brandao, "tudo no ritual
ensina" (Brandao, 1984).

o ensino e a aprendiza
gem de musica no Conservat6
rio estao articulados com 0 con
texto escolar e com uma tradi
gao musical que tambem os par
ticulariza. Ligados na origem a
uma possibilidade de fazer mu
sical - 0 erudito europeu -, pro
cessos de conflitos e negocia-

7 Os outros lemos sao Moyambiques, Congos, Marujos, Catupes.
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goes levaram a insergao de ou
tra cultura musical nessa esco
la: a mtJsica popular. A analise
dos dados da pesquisa permitiu
interpretar que 0 contexto e mar
cado pela dualidade permanen
cia e mudanga. Se, por um lado,
a pratica da mtJsica popular, de
tradigao oral, e indicio de mu
dangas, a hegemonia das prati
cas ligadas amtJsica erudita si
nalizam para a manutengao de
determinadas competencias
musicais: valorizagao da indivi
dualidade e do dominio de c6di
gos musicais escritos. 0 contex
to escolar, marcadamente letra
do, reforga esta ultima compe
tencia. No Conservat6rio, os

.papeis de quem ensina e de
quem aprende sao bem distin
tos, e a sala de aula e valoriza
da como sendo a situagao privi
legiada de ensino e aprendiza
gem.

Focalizar as representa
goes sociais sobre 0 fazer musi
cal atuantes em ·cada contexto. '" .

possibilitou perceber que cada
um e regido por uma 16gica pr6
pria, que cria significados parti
culares. 0 olhar antropol6gico
procura desvelar essas 16gicas,
com 0 objetivo de ampliar 0 dis
curso humano, como ressalta 0
antrop610go Geertz (1989, p.
24).

As tematicas "considerar
os contextos socioculturais dos
alunos" e "partir da experiencia
dos mesmos", recorrentes entre
educadores musicais, encon
tram fundamentagao conceitual
nessa abordagem antropol6gi
ca de praticas de ensino e
aprendizagem musical. A rele
vancia pedag6gico-musical de
se "considerar os contextos so
cioculturais dos alunos" signifi
ca antropologicamente reconhe
cer que esses alunos estao in
seridos em redes particulares de
significado, que sinalizam para
suas vis6es de mundo (de mu-

sica, de fazer musical, de apren
der musica). "Partir da experien
cia dos estudantes" significa, an
tropologicamente, acolher 0 que
Ihes e familiar e, portanto, signi
ficativo. Contudo, e preciso ter
cuidado para nao ficar limitado
a considerar a experiencia do
aluno apenas com 0 objetivo de
alcangar 0 que 0 sistema esco
lar considera que eles deveriam
saber. A experiencia extra-esco
lar dos alunos deve ser valori
zada como visao de mundo. Um
exemplo da postura limitada ci
tada e a pr6pria inclusao da
musica popular (experiencia
musical predominante de gran
de parte dos estudantes nas so
ciedades urbanas contempora
neas) em contextos de ensino e
aprendizagem tradicionalmente
atrelados a musica erudita. Isso
muitas vezes ocorre somente
como uma ponte para se che
gar aonde 0 sistema escolar
considera como de valor: a mu
sica erudita. Se 0 olhar antropo
16gico tem por finalidade, segun
do Geertz, .. a "ampliagao do dis
curso hUr:r1ano", "considerar 0
contexto soCiocultural dos estu
dantes" e "partir de suas experi
encias" e possibilitar a troca de
experiencias no grupo social que
constitui uma turma (estudantes
e professores) e, consequente
mente, a ampliagao dessas ex
periencias para cada membro do
grupo - incluindo os professo
res, que levam tambem suas
experiencia aturma e aprendem
com seus alunos.

A relevancia do olhar antropo
16gico para a Educac;ao Mu
sical

No segundo ponto de re
flexao, discuto tres aspectos: (1)
revisoes e ampliagoes de con
cepgoes e praticas consagradas
da Educagao Musical; (2) possi
bilidade de educadores musicais
transformarem suas percepgoes
sobre 0 que considerar como
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situagoes e praticas de ensino e
aprendizagem musical; e (3) um
papel mais relevante da Edu
cagao Musical no contexto aca
demico-cientifico.

Ocampo escolar e aca
demico da Educagao Musical
tem sido dominado por uma vi
sao centrada na 16gica europeia.
Um olhar antropol6gico sobre
praticas de educagao musical
contextualizadas em outras so
ciedades desvela outras possi
bilidades, ao focalizar as pesso
as que produzem essas praticas
e 0 que e valorizado localmente

, . ~

como mUSlca, como competen-
cia musical e como ensino e

•
aprendizagem musical. E preci-
so considerar tambem as profun
das modificagoes na produgao
e recepgao das musicas, nas ul
timas decadas, eo impacto des
sas modificagoes nos modos de
apreensao dessas musicas.
Considerar esses aspectos pos
sibilita revisar e ampliar con
cepgoes e praticas consagradas
da Educagao Musical.

A relagao entre estudo et
nomusicol6gico, sociedade con
temporanea e hegemonia cultu
ral, feita por Lucas contribui,
para esclarecer a relevancia do
olhar antropol6gico para a Edu
cagao Musical e sua necessaria
ampliagao conceitual e pratica:

"A experiencia retlexiva advinda
da concepr;ao de trabalho etnomusicol6
gico trazpara a pesquisa musical um dos
temas mais sensfveis da cultura ociden
tal neste tim de seculo que e 0 da sua
necessidade premente de encontrar tor
mas de conviver com a diterenr;a e reco
nhecer os Iimites das suas pretensoes a
mo.delo universal de organizar;ao social
e intelectual. n (Lucas, 1995a, p.18)

A revisao da hegemonia
da cultura europeia, em face das
caracteristicas da sociedade
contemporanea, entre elas a ne
cessidade de conviver e valori
zar as diferengas, e acrescida do
que Jose Jorge de Carvalho, an-
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trop610go e etnomusic610go, de
nomina "transforma«oes da sen
sibilidade musical contempora
nea":

"Nesse fim de saculo, a maior
parte da prodU<;80 intelectual recente
sobre musica ainda se encontra ou na
analise e interpreta<;ao das estruturas
musicais e suas rela<;oes com 0 contex
to social em que circula; ou ainda na crf
tica (academica, estetica ou ideologica)
das tendencias da cria<;ao musical atual,
seja popular ou erudita; ou ainda (e essa
tendencia a quase hegem6nica no caso
da musica popular) nosprocessos de pro
du<;ao e difusao dos generos musicais e
de seus fcones em escala global. Ainda
que muito importantes, esses estudos
musicologicos, etnomusicologicos e so
ciomusicologicos raramente tocam nos
dilemas da sensibilidade musical face a
tantas e tao freqOentes inova<;oes tecno
logicas que afetam diretamente 0 lugar
da musica para 0 indivfduo e para a soci
edade nesse fim de milenio. E justamen
te na medida em que essas mudan<;as
ocorrem a uma velocidade vertiginosa,
parece-me de suma importancia diagnos
ticar seu impacto, sobretudo naquelas
pessoas cuja sensibilidade musical esta
se formando (...) Isso implica nao somen
te uma revisao de posi<;oes esteticas e
analfticas, mas tambam um reconheci
mento de que a hierarquia de valdres e 0

quadro geral das hegemonias no mundo
modificou-se dramaticamente nas daca
das recentes"... (Carvalho, 1999, p. 54)

Pelo visto, revisoes e am
plia«oes do campo conceitual e
pratico da Educa«ao Musical sao
condi«oes fundamentais para
seu amadurecimento como cam
po de conhecimento academico
cientffico e como pratica esco
lar.

Na pesquisa que realizei,
adotei 0 metoda etnografico, que
e caracterizado pela inser«ao do
pesquisador nos cenarios de
estudo e pela intera«ao prolon
gada com as pessoas que ali vi
vem. Outro aspecto marcante
desse metodo e 0 deslocamen
to cultural.

No meu caso, 0 desloca
mento cultural aconteceu com a
inser«ao no contexto do Conga
do, que me era estranho. Esse
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deslocamento proporcionou-me
desvelar um fazer musical e pra
ticas de ensino e aprendizagem
de musica particulares. Mas ele
proporcionou-me, tambem, a
transformadora experiencia de
estranhar 0 que eu considerava
familiar: 0 Conservat6rio de Mu
sica. Essa experiencia transfor
madora implica em ver alem do
que "se tornou tao familiar que
ja nao nos chama mais a aten
«13.0" (Hutmacher, 1995, p. 51).

No Conservat6rio, a fami
liar valoriza«ao da sala de aula
como local privilegiado de ensi
no e aprendizagem, a forte dis
tin«ao entre quem ensina e
quem aprende e os c6digos es
critos como competencia musi
cal dominante impedem que se
valorizem outras praticas que ali
acontecem. Entretanto, essas
praticas desvalorizadas local
mente constituem vefculos de
ensino e aprendizagem de mu
sica. Refiro-me aaprendizagem
oral, tatil, visual e corporal, que
tambem esta presente no con
texto dessa escola, bem como a
ruptura com a centralidade do
professor como fonte privilegi
ada de conhecimento. No patio
do Conservat6rio, alunos apren
dem com alunos, professores
aprendem com seus pares e com
seus alunos, estudantes apren
dem em apresenta«oes e con
cursos, todos aprendem musi
ca no seu cotidiano externo ao
dia-a-dia escolar.

Esse jogo antropol6gico
de viver 0 estranho e estranhar
o familiar, promovido pelo des
colamento cultural, torna-se um
exercfcio transformador na ma
neira de perceber a realidade,
pois amplia a percep«ao. Assim,
um segundo aspecto sobre a re
levancia do olhar antropol6gico
para a Educa«ao Musical esta
na possibilidade de educadores
musicais transformarem suas
percep«oes sobre 0 que consi-
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derar como situa«oes e praticas
de ensino e aprendizagem de

, .
muslca.

Ao iniciar a pesquisa, eu
intufa que aprender musica de
veria ter uma dimensao muito
maior do que aquela valorizada
por minha forma«ao escolar e
academica - dimensao eminen
temente tecnica. Afinal, como
observa 0 soci610go frances Mi
chel Bozon, a musica e um "fe
nomeno transversal que varre
todos os espa«os de uma socie
dade" (1984, p. 251). Se ela tem
essa presen«a marcante, ela
deve atuar alem das suas tecni
calidades, aspecto que tem sido
apontado pela literatura etnomu
sicol6gica e sociomusicol6gica.
Vale observar, tambem, que
onde ha praticas musicais, ha
praticas de ensino e aprendiza
gem musical.

Apesar de esses dados
terem alcan«ado 0 campo da
Educa«ao Musical, tornando
consensual a necessidade de se
considerar 0 contexto cultural
onde ensino e aprendizagem
acontecem, uma compreensao
mais aprofundada do porque
dessa considera«ao carece ser
efetivada, como mencionei an
teriormente. 0 olhar antropol6
gico permite esse aprofunda
mento, pais seu objeto de estu
do e a cultura e a diversidade
cultural.

No estudo que empreen
di, a analise do material etnogra
fico, interpretado antropologica
mente, permitiu desvelar a es
treita rela«ao entre cenario so
ciocultural, fazer musical e en

.sino e aprendizagem de musica.
Mostrou tambem que essa rela-
«13.0 e de mao dupla, isto e, 0 fa
zer musical e 0 ensino e apren
dizagem de musica sao nao ape
nas constitufdos pelo contexto
sociocultural, mas participam na
constitui«ao desse contexto.
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Aqui, chego ao terceiro e ultimo
aspecto a ser observado: essa
relagao dialetica confere ao
campo da Educagao Musical um
papel mais relevante no cenario
academico, a medida que as
praticas de ensino e aprendiza
gem de musica participam ativa
mente da "criagao da vida soci
~I", conforme Anthony Seeger
destaca a respeito do fazer mu
sical dos fndios Suya (1988, p.
83).

Conclusao

o olhar antropol6gico que
procurei lan9ar sobre 0 ensino
e aprendizagem de musica no
Congado e no Conservat6rio
mostrou estarem seus atores in
seridos em mundos musicais
contextualizados culturalmente.
Mas esses contextos nao sao
estaticos. Eles estao em cons
tante movimento de criagao e
recria/fao de significados. Os
congadeiros dos temos de Ma
rinheiro criam um ,novo canto a
cada ano, recriando e atualizan
do os significados rituais da Fes
ta do Congado; estudantes e
professores do Conservat6rio
recriam as chamadas musica
erudita e musica popular no ce
nario da escola. Congadeiros,
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RESUMO: A carencia de estudos especializados sobre avalia<;:ao na area de
Educa<;:8.o MUsical, especialmente no que concerne aavalia<;:8.o da execu<;:8.o musical,
e indicativa de, l,Jma importante lacuna na forma<;:8.o pedag6gica do professor de
instrumento. Este artigo tem como objetivo abordar a avalia<;:8.o da execu<;:8.o musical a
partir de um estudo realizado com professores de piano, 0 qual visou estabelecer em
que bases pedag6gicas ocorre a avalia<;:8.o dos professores, e tambem apontar areas
de concordancia e discordancia entre 0 discurso e a pratica pedag6gica observada. A
analise da avalia<;:8.o foi realizada a partir do referencial te6rico da Teoria de
Desenvolvimento Musical de Swanwick, com 0 objetivo de verificar quais as dimens5es
de crftica musical que foram abordadas pelos professores no momenta da avalia<;:8.o.

Introduc;ao

De vital importancia para
o ensino e aprendizagem, a
avaliagao e um processo com
plexo que necessita de algumas
condigoes basicas para a sua
realizagao. A principal delas e
conhecer profundamente a na
tureza do conhecimento a ser
avaliado (D'ANTOLA, 1976).
Tambem faz-se necessario de
finir os instrumentos adequados
para obten<;ao de dados, bem
como 0 estabelecimento de cri
terios de avaliagao.

Direcionando a problema
tica da avaliagao para a ~rea de
educagao musical, pode-se
constatar que ha uma carencia
de estudos especializados e
pesquisas sobre esse assunto.
No que concerne ao processo de
avaliagao da execugao musical,
essa carencia e ainda maior. De
fin indo a execugao musical como
um comportamento complexo e
multidimensional, Cooksey
(1982, p.209) considera que a
avaliagao dessa atividade ''tem

side permeada por uma grande
subjetividade, pela falta de con
senso sobre a definigao do ate
musical por si pr6prio". Outros
autores, como Boyle e Radocy
(1987), tambem discutem a
questao da subjetividade na ava
liagao da execugao musical.
Tendo como premissa a ideia de
que as decisoes avaliativas de
vem ser sustentadas por uma
s61ida base de conhecimento,
esses autores consideram que
essa base deve incluir tanto in-
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formac;oes objetivas quanta sub
jetivas.

De acordo com a literatu
ra disponfvel sobre 0 assunto,
pode-se dizer que 0 tema avali
ac;ao da execuc;ao musical tem
side tratado sob varias perspec-

. tivas, sendo que as mais discu
tidas sao: a) 0 equillbrio entre
objetividade e subjetividade; b)
a definic;ao de comportamentos
musicais relativos a execuc;ao
musical; c) 0 conteudo a ser
avaliado; d) a formulac;ao de cri
terios de avaliac;ao e; e) a base
te6rico-pedag6gica que vai fun
damentar 0 processo avaliativo.

1988), a qual foi testada e vali
dada em pesquisas subsequen
tes (HENTSCHKE, 1993, 1995;
SWANWICK, 1994; DEL BEN,
1998). As etapas cumulativas
delineadas por Swanwick (1988)
compreendem uma sequencia
de estagios e fases de desen
volvimento fundamentadas em
dimensoes de crftica musical
propostas por esse autor: Mate
riais, Expressao, Formae Valor.
De acordo com 0 autor, essas
dimensoes estao sempre pre
sentes quando executamos, cri
amos ou apreciamos um discur
so musical.

Uma vez determinada a
sequencia de desenvolvimento
de um estagio para outro,
Swanwick considerou tambem
as mudanc;as qualitativas de
comportamento musical dentro
de cada estagio. Sendo assim,
em cada estagio encontramos
duas fases de desenvolvimento:
Sensorial e Manipulativa, no es
tagio de Materiais; Expressao
Pessoal e Vernaculo, no estagio
de Expressao; Especulativa e
Idiomatica, no estagio de Forma;
e Simb61ica e Sistematica, no
estagio de Valor (Fig.1).

Figura 1: Modelo espiral de desenvolvimento musical

(Swanwick e Tillman, 1986)

PESSOAL

•

SISTEMATICO

:::;;..-----'MANIPULATIV

SENSORIAL

MESTRIA

IMITACAO

ESPECULATIVO

METACOGNICAO SIMSOLICO

JOGO IMAGINATIVO

Dada a complexidade do
processo, torna-se imprescindf
vel a utilizac;ao de bases te6ri
cas que possam sustentar a for
mUlac;ao de criterios claros para
avaliar a execuc;ao musical.
Swanwick (1988,1994,1999) e
um dos autores de referEmcia na
integrac;ao entre os processos
te6ricos epraticos da avalia9ao
em educa9ao musical. A concep
9ao de Swanwick sobre 0 pro
cesso de avaliac;ao do conheci
mento musical vai alem do esta
belecimento de criterios. Consis
te, antes de tudo, numa concep
9ao de educac;ao musical que
preve 0 desenvolvimento musi
cal atraves das tres atividades
consideradas por ele como as
atividades atraves das quais 0

indivfduo se envolve diretamen
te com musica: composic;ao,
aprecia9ao e execu9ao musical.

Partindo de uma pesqui-
. - ..

sa com composlc;oes mUSicalS
infantis, Swanwick e Tillman
(1986) delinearam uma trajet6
ria de como os alunos se desen
volvem musicalmente, de acor
do com etapas cumulativas de
aquisi9ao do conhecimento mu
sical. Desse trabalho, originou
se a Teoria Espiral de Desenvol
vimento Musical (SWANWICK,
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A Teoria e 0 Modelo Espi
ral oferecem aos professores
subsldios para que esses pos
sam avaliar em que fase de de
senvolvimento musical se en
contram seus alunos, propician
do assim bases para 0 planeja
mento de ensino e avaliagao do
aprendizado.

Em seu livro, "Musical
Knowledge: intuition, analysis
and music education" (1994),
Swanwick aprofunda 0 estudo
de sua teoria no que se refere a
relagao dialetica existente entre
os lados esquerdo e direito do
Modelo Espiral: a intuigao e a
analise, respectivamente. Para
Swanwick (1994), 0 conheci-

.mento intuitivo faz parte da na
tureza da experiencia musical,
sendo que a relagao desse co
nhecimento com 0 conhecimen
to 16gico ou analltico e funda
mental para a concepgao de
educagao musical. Swanwick .
argumenta que 0 processo de
conhecimento em qualquer nlvel
acontece de forma'intuitiva num
primeiro momento, para depois
ser retroalimentado pela anali
se.

No lade esquerdo do Mo
delo Espiral, encontramos uma
dimensao de conhecimento que
parte da motivagao individual e
do conhecimento intuitivo, como
a exploragao dos materiais so
noros, a expressao pessoal, a
especulagao estrutural e um
senso de comprometimento pes
soal com a musica. Esses co
nhecimentos intuitivos sao com
plementados pela dimensao
analltica caracterlstica das fases
do lade direito do Modelo, como
o domlnio da tecnica, as conven
goes do vernaculo, a autentici
dade idiomatica e a extensao
sistematica das possibilidades
musicais.

Considerando 0 tema
avaliagao tome parte integran
te do processo de ensino do ins
trumento, realizou-se uma pes
quisa com 0 objetivo de investi
gar quais os criterios de avalia
gao utilizados por professores
de piano, analisando de que ma
neira esses criterios contemplam
as dimensoes de critica musical
propostas nas fases e estagios
do Modelo Espiral (SANTOS,
1998). Diferente de outras pes
quisas realizadas que utilizaram
o Modelo Espiral para a avalia
gao e c1assificagao de produtos
musicais das atividades de exe
cugao, composigao e aprecia
gao, esse trabalho teve 0 intuito
de direcionar a utilizagao do
Modelo Espiral para a investiga
gao de como os professores de
piano avaliam seus alunos. Os
resultados obtidos nessa inves
tigagao revelaram outros aspec
tos importantes sobre 0 tema
avaliagao, permitindo-nos fazer
um recorte do trabalho realiza
do para evidenciar nesse mo-- .mento as relagoes entre as pra-
ticas e cOl)tepgoes de avaliagao
adotadas pcirprofessores de pi
ano.

1. As Praticas de Avalia~ao

o trabalho de pesquisa foi
realizado com uma amostra de
dezenove professores de piano,
todos com formagao academica
superior, residentes na cidade
de Porto Alegre. Esses profes
sores participaram de duas eta
pas de coleta de dados: na pri
meira, foram solicitados a reali
zar avaliagoes escritas de exe
cugoes musicais de alunos gra
vadas em video. Na segunda
etapa, foram entrevistados sepa
radamente sobre varios aspec
tos do ensino do piano, como
formagao pedag6gica, linhas
metodol6gicas, avaliagao, base

te6rica para formulagao de cri
terios, entre outros.

Na primeira etapa de co
leta de dados, cada professor foi
solicitado a realizar uma avalia
gao escrita de sete execugoes
musicais de alunos gravadas em .
video, totalizando 133 respos
tas. Ap6s a analise dos dados,
buscou-se identificar os criteri
os implfcitos utilizados nas res-

•postas escritas. Para essa ana-
lise, utilizou-se como referenci
al te6rico a Teoria e Modelo de
Desenvolvimento Musical de
Swanwick (1988), com 0 objeti
vo de verificar quais as dimen
soes de critica musical que fo
ram abordadas pelos professo
res no momenta da avaliagao, ou
seja, que tipo de criterios 0 pro
fessor utilizou para avaliar esse
aluno, independentemente do
estagio em que 0 aluno se en
contrava.

A partir dessas avaliagoes
escritas, obteve-se um mapea
mento da pratica de avaliagao
realizada pelos professores de
piano. Nessa pratica, foram de
tectados dois aspectos impor
tantes: 1) os criterios emprega
dos pelos professores indepen
deram do desenvolvimento da
execugao musical apresentada;
2) a maioria dos professores
teve suas respostas classifica
das dentro de um mesmo esta
gio do Modelo Espiral.

Com relagao ao primeiro
aspecto, 0 exemplo a seguir,
mostra duas avaliagoes, de dois
professores, escritas sobre uma
execugao musical do video de
alunos (Danga Campestre, de
Ernst Widmer), as quais foram
classificadas 1 em duas fases
distintas do MOdelo Espiral: a
primeira, na fase Sensorial do·

. estagio de Materiais; e a segun
da, na fase Simb61ica do esta
gio de Valor.

1 As classifica¢es loram realizadas par observadores independenles.

23



numero 5
setembro de 2000

"Iniciou bastante bem, de forma

clara, mas a partirde certo momenta tive
a impressao de que a aluna nao tinha
mais uma nOl]ao clara de como interpre
tar a pel]a." (Prof. M) - Fase Sensorial

"A parte em imitar;ao entre as
vozes (em canone) nao foi bem compre
endida, ~ortanto faltou independencia de
vozes. E uma pel]a interessante pois,
apesar de breve, ela abrange e aborda
trt§s aspectos -simultaneidade (infcio com
unfssono) - polifonia (canone) - e final
mente melodia acompanhada. A musica
contemporanea necessita de mais ama
durecimento musical, ao mesmo tempo
que ela proporciona um fator psicol6gico
no aluno muito positivo, que e 0 de po
der tocar algo menos conhecido, 0 que
acarreta mais desenvoltura. Entretanto,
em relal]ao a execul]ao musical que se
acabou de assistir fa/tou maior compre
ensao do aluno. Talvez 0 professor nao
tenha salientado as tres partes distintas,
e 0 diferente resultado que acarreta cada
uma delas (unfssono - polifonia - melo
dia acompanhada)."(Prof. P) -Fass Sim
b61ica

Observando-se essas
avaliagoes, pode-se evidenciar
as diferengas qualitativas entre
uma resposta e outra, determi
nando os tipos de criterios em
pregados, quais as dimensoes
de crftica musical contempladas
nesses criterios equal fase do
Modelo destacada em cada es
tagio. Na comparagao entre as
duas respostas, percebe-se a
importancia do equilfbrio entre
a intuigao e a analise, presen
tes nos lados esquerdo e direi
to do Modelo Espiral, respecti
vamente. 0 professor M parece
ter partido do conhecimento in
tLJitivo ao perceber que a inter
pretagao da pega nao estava
clara, no entanto, no momento
da avaliagao, faltou formalizar
esse julgamento atraves de um
conhecimento analftico que pu
desse fundamentar 0 seu pare
cer sobre a execugao musical,
gerando um tipo de criterio re
lacionado a fase Sensorial do
estagio de Materiais. A segun
da resposta (Prof. P) demons
tra 0 equillbrio entre a intuigao
e a analise, trazendo objetivida-
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de para a avaliagao. Essa res
posta definiu a execugao musi
cal de forma abrangente, numa
impressao geral sobre a pega,
e ao mesmo tempo enfocou as
pectos relevantes quanta a es
trutura da obra e 0 comprometi
mento pessoal necessario para
executa-la, criterios referentes a
fase Simb6lica do estagio de
Valor.

o segundo aspecto im
portante evidenciado nesse ma
peamento da pratica de avalia
gao e que as respostas, quando
analisadas separadamente (sete
avaliagoes de cada professor),
obtiveram uma classificagao se
melhante por professor. Poucos
professores tiveram respostas
classificadas em dois ou tres
estagios diferentes. P6de-se
observar que independentemen
te do adiantamento do aluno
avaliado, cada professor tendeu
a empregar 0 mesmo tipo de cri
terios. Ao concentrar a avaliagao
em criterios relacionados aos
Materiais musicais, sem se pre
ocupar com as OUtfas dimensoes
do discurso musical, 0 professor
provavelmente avaliara seus
alunos enfatizando esses crite
rios, independentemente do de
senvolvimento musical do aluno.
Ja 0 professor que emprega cri
terios mais abrangentes relaci
onados tamMm a Expressao e
Forma musicais, vai sempre con
siderar essas dimensoes na ava
liagao, mesmo que 0 aluno es
teja em uma fase de desenvolvi
mento Sensorial, por exemplo.

2. As Concep~oes sobre Ava
Iia~ao

o pr6ximo passo foi bus
car identificar as concepgoes .
que esses professores possuem
sobre 0 processo de avaliagao
e que bases te6ricas fundamen
tam os criterios que dizem utili
zar. Nesta segunda etapa de
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coleta de dados, cada professor
foi entrevistado, separadamen
te, por um tempo aproximado de
trinta minutos. 0 carater da en
trevista foi semi-estruturado, e
as perguntas foram direciona
das para os. assuntos de perfil
profissional, formagao pedag6
gica, metodologia do ensino, e
principalmente, 0 processo de
avaliagao.

Questionados sobre a im
portancia da avaliagao no pro
cesso de ensino e aprendiza
gem, todos os professores res
ponderam que a avaliagao e im
portante dentro do processo de
ensino, sendo que as conside
ragoes sobre 0 objetivo da ava
Iiagao variam de professor para
professor. Um grupo de profes
sores considera que a avaliagao
deve ser realizada em fungao
das metas tragadas para 0 alu
no e de que repert6rio ele pode
preparar em determinado espa
go de tempo.

Ao serem entrevistados
sobre a base te6rica sob a qual
estabelecem seus critMos de
avaliagao, a maior parte dos en
trevistados disse que 0 proces
so de avaliagao e fundamenta
do a partir da experiencia no
ensino, sendo que os criterios
nao sao estabelecidos de forma
sistematizada. Outros dizem ter
um fundamento te6rico a partir
do qual estabelecem seus crite
rios, como indicagoes da meto
dologia, literatura especializada,
ou instituigao onde trabalham.
Um grupo menor revela utilizar
o modelo de avaliagao que re
cebeu de seus professores.
P6de-se constatar tambern que,
em alguns casos, parece haver
o desconhecimento do proces
so de avaliagao enquanto pro
cesso formativo. Muitos profes
sores confundem avaliagao com
prova; ou seja, nao reconhecem
a avaliagao como parte integran
te do processo de ensino e
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aprendizagem.

"Eu evito de fazer qualquer pro
va, porque eu acho que isso edesneces
sario. A musica e uma arte assim do
momento, e 0 pr6prio aluno, ele vai de
monstrando, se ele esta satisfeito, se ele
esta gostando, a primeira avaliar;ao e
esta: 0 aluno esta ficando satisfeito?"
(prof. 0)

A maioria dos entrevista
dos afirmou que a avaliagao que
realizam de seus alunos nao e
sistematizada, e sim pessoal, de
acordo com os interesses de
cada aluno. Alguns depoimentos
a seguir retratam esta situaga02 :

"Eu acho que a avaliar;ao tem
que ser uma coisa assim, olha: muito
pessoal, muito de conhecimento daque

.Ie a quem voce ta atendendo e ter muito,
mas muito mesmo em mente 0 objetivo
que voce quer alcanr;ar com aquele de
terminado aluno.... .Entao ai e que eu
penso: qual e0 teu objetivo maior? Efa
zer com que aquele aluno goste de mu
sica, que aquele aluno seja um ouvinte
criterioso ou que ele seja um...um virtu
ose?" (prof. A)

"Eu avalio os meus altmos como
eu acho que eudevQ fazer, nao·e? Eu
vejo como eles estao tocando, como e
que estao indo tecnicamente, a maturi
dade na parte da dinamica, isso ai tudo
vai acontecendo, e eles VaG passando de
nivel, de livro ou de musica, dependen
do... isso ecoisa de cada um m3?"(prof.
B)

" Bom, tudo depende, porque
eada aluno eum caso diferente, ne. Cada
alunopode apresentar"n"problemas, que
devem ser tratados particularmente,
com...bom, a intuk;ao, eu acho que tam
bem ajuda muito, nao e, e a afinidade
tambem com 0 aluno, que... de repente 0

aluno as vezes nao aceita, ou nao...nao
segue uma disciplina mais rigorosa, en
tao e preciso que haja realmente uma
empatia em todos os sentidos, nao e"
(prof. 0)

Considerando ainda a
questao relativa a sistematiza
gao da avaliagao, outra achado
refere-se adiscrepancia entre a
atuagao de professores que mi
nistram aulas particulares e a
atuagao dos mesmos professo
res quando lecionam emesco-

las de musica: quando a avalia
gao e feita na escola, h8. uma
preocupagao em sistematizar e
estabelecer criterios; quando
sao aulas particulares ministra
das na residencia do professor
.ou do aluno, 0 processo e reali
zado de maneira nao sistemati
zada. Alguns extratos a seguir
demonstram essa realidade:

"Quando a gente da aula indivi
dual assim, em casa, a gente nao tem
aquele habito, pelo menos eu nao ne?
Ate poderia ter, mas nao tenho. Aquele
habito de... assim 6: 0 que que 0 aluno
rendeu, fazer uma prova digamos, ou ate
uma auto-avaliar;ao... Nao tem isso.
Acontecia la nesse trabalho em... [nome
do lugar], porexemplo, que a gente fazia
apresentar;6es. " (prof. M)

,
"E. .. Isso e ate meio polemico

assim, ne, esse assunto de avaliar;ao,
porque em determinados lugares onde eu
trabalho a gente e obrigado a dar nota
no fim do semestre, aquela coisa toda. E
com os meus alunos particulares eu nao
far;o prova e nao costumo dar nota. A
gente faz uma avaliar;ao, eu costumo
sempre colocar eles para tocar, pelos
menos duas vezes no semestre, entao a
gente reune, aluga um espar;o, alguma
coisa assim, porque eu acho isso muito
importante. EJ]tao ~ mais ou menos por
aique a gente Jat. "(prof. N)

,,~ .
" , .,.; ,

"E muito...Como professora par
ticular, aula particular, de repente e mui
to difici/ pensar assim. Nao existe nota,
nao existe... entao a avaliar;ao que eu
tenho que fazer, as vezes e um pouco
mais difici/ do que uma avalia9aO classi
ea onde 0 aluno vai toear e vai ser dado
uma nota e ele vai receber um certifica
do disso. " (prof. P)

Ao responder como ava
liam os seus alunos, os prafes
sores foram questionados sobre
os criterios que utilizam no pro
cesso de avaliagao. As respos
tas dos professores foram ana
lisadas de acordo com os mes
mos procedimentos empregados
na analise das respostas escri
tas da primeira etapa, com 0 in
tuito de investigar se estas po
deriam ser classificadas segun
do os criterios nas fases de de
senvolvimento do Modelo Espi-

ral. Assim COmO as respostas
escritas da primeira etapa de
coleta, as respostas da entrevis
ta foram classificadas de acor
do com os comentarios que es
tivessem situados nas fases
mais avangadas previstas no

,

Modelo Espiral. E importante
destacar que foram utilizados na
c1assificagao os criterios gerais
de cada fase do Modelo Espiral,
e nao os criterios especfficos da
avaliagao da execugao musical,
ja que esses ultimos apresen
tam-se de modo mais resumido.
Para exemplificar, a resposta
transcrita abaixo revela os crite
rios que determinado professor
diz utilizar para avaliar seus alu
nos:

"- Bom, em primeiro lugar, ele
tem de estar corretamente sentado e...
dentro de uma posir;ao padrao... de tec
nica e...ele tem que obedecer 0 texto ri
gorosamente, e...certos dedi/hados qUe
ele nao pode fazer arbitrariedades, ne,
ele tem que fazer um meio de... resolver
o seu desempenho dentro de uma linha
pianistiea, nao e? Entao teria que verbem
o dedi/hado, as edir;6es que ele...que' ele
aborda tambem, nao e, nao pode ser
qualquer uma edir;ao, e... enfim, essas
coisas sao basicas. Tambem a.o". parte
te6rica, nao e, que ele precisa ter a mu
sica dentro dele antes de irpara 0 instru
mento, ele precisa ter uma nor;ao rigoro
sa de ritmo, rigorosa de metrica, de pul
Sa9aO, ele precisa ter nor;ao de frasea
do, ele precisa ternor;ao de pedalizar;ao,
sem... sem esses detalhes, realmente
nao se pode seguir, nao e? .. - Olha, 0

criterio ecomo eu ja te disse, resumindo
tudo 0 que eu falei, e 0 desempenho
musical correto, e a elegancia de frasea
do, um bom pedal, nor;ao da estrutura
musical, nor;ao do esti/o, da tecnica ade
quada a cada esti/o, a cada epoca, e... 0

pedal adequado tambem a cada estilo, a
cada epoca, tudo isso eu ja... eu acho
que ja coloquei. "(prof. 0)

Nessa resposta, sao evi
denciadas varias etapas cumu
lativas de avaliagao de acordo
com 0 Modelo Espiral. Ao colo
car como criterio basico para 0

desenvolvimento de determina
do repert6rio a postura, dedilha
do, ritmo, metrica e leitura musi
cal, 0 professor esta preocupa-

, As entrevistas loram transcritas exatamente como na grava~ao.
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do com a correta manipulagao
dos materiais musicais no instru
mento. Quando 0 professor fala
da elegancia do fraseado e do
uso adequado de pedal, ele esta
avaliando a expressao aplicada
aos padroes rftmicos e mel6di
cos. Ao dizer que depois de tra
balhados esses detalhes3 (crite
rios), 0 aluno pode seguir, 0 pro
fessor passa a avaliar a estrutu
ra da obra, estilo, tecnica ade
quada para cada epoca. De
acordo com os criterios de
Swanwick (1994), esse profes
sor avalia seus alunos com cri
terios relacionados ao estagio
de Forma previstos para a fase
Idiomatica, na qual "as experi
mentagoes estruturais tornam
se mais integradas em um estilo
especffico. Nesta fase, 0 contro
Ie tecnico, expressivo e estrutu
ral comega a estabelecer-se por
perfodos mais longos" (HENTS
CHKE, 1993, p.52). Portanto,
essa resposta ficou c1assificada
na fase Idiomatica do Espiral, ja
que, alem da manipulagao dos
materiais e do carater expressi
vo, 0 professor tambem preocu
pa-se em avaliar as tecnicas de
interpretagao adequadas para 0

perfodo estilfstico. Um percen
tual dos entrevistados disse ava
liar seus alunos de acordo com
esses elementos. Outros profes
sores afirmaram se preocupar
com elementos tambem ligados
ao Estagio de Forma, utilizando
criterios mais relacionados a
fase Especulativa, na qual 0 sen
so estilfstico ainda nao e avalia
do, como pode-se verificar em
algumas respostas abaixo:

"Eu acho que e multo importante
a compreensao musical do aluno, saber
o que ele quer com aquela obra, 0 que
ele querpassar, 0 que 0 compositorquis.
Eu acho que a compreensao do aspecto
musical e 0 principal. Claro que 0 aspec
to musical, depois, por tras disso vem 0

embasamento tecnico, mas muitas vezes
eu acho que e priorltario 0 aspecto musi
cal, 0 carater, 0 estilo musicalmente en
tendido, porque a tecnica...ate porque os

3 Nosso grilo.
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meus alunos, como eu te digo, eles vao
adiante, eles vao terque trabalhar. .."(Prof.
E)

Alem das questoes espe
cfficas sobre 0 processo de ava
liagao, M um aspecto relevante
revelado nas entrevistas, que diz
respeito a formagao pedag6gi
ca dos professores de piano. Os
dados revelaram uma precaria
formagao pedag6gica durante 0

curso de graduagao, principal
mente no que se refere ao Ba
charelado em Piano, ja que gran
de parte dos entrevistados gra
duou-se nesta modalidade de
curso. A maioria dos professo
res disse nao ter recebido qual
quer tipo de formagao na area
de pedagogia do instrumento
durante 0 curso de graduagao.
Perguntado sobre sua formagao
pedag6gica, 0 professor B res
pondeu:

" Nao, s6 algumas aulas as
sim..., alguns cursos, mas cursos para
lelos. Na pr6pria universidade nao, por
que eu fiz 0 Bacharelado em Piano, ne?
Entao, la a gente nao tinha didatica, e no
mestrado tambem nao, porque a minha
area nao era educaqao musical, nao se
teve nada de didatica.."(prof. B)

As lacunas na formagao
pedag6gica podem prejudicar a
condugao do processo de ensi
no do instrumento. Por essa ra
zao, muitos dos professores re
velam ter encontrado dificulda
des para trabalhar com 0 ensi
no de piano, bem como conhe
cer e elaborar metodologias de
ensino do instrumento. Essas in
satisfagoes podem ser ilustradas
com os trechos extrafdos de al
gumas entrevistas:

"- Olha, na verdade 0 curso de
graduaqao era muito voltado pra parte
de interpretaqao, nao pra parte de forma
qao profissional, ou ainda, formaqao de
professores, porque eles sempre partiram
do princfpio que 0 ... que 0 graduando ou
o graduado seriam [sic] um musico ins
trumental e nao um professorde musica.
Isso se devia a... A parte de pedagogia
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musical propriamente dita, por incrfvel
que pareqa, era dada no curso de Edu
caqao Artfstica , e mesmo assim , rapi
das pinceladas, nl3? Entao, a parte ped
...[sic] Tanto que eu fui buscar a parte
pedag6gica justamente na area de p6s
graduaqao, que foi uma falha que eu
achei assim, multo...muito inadmissfvel
do curso superior." (prof.A)

"- Na faculdade nao. Especificamente
nao. Nenhuma formaqao nesse sentido.
E faz falta, tu sai da faculdade, tu nao sai
para ser instrumentista pelo Brasil, tem
que dar aula, tem que... E nao e uma
coisa da nossa realidade, nem da nossa
formaqao assim...sao poucos que con
seguem ter uma formaqao boa 0 sufici
ente para tocar muito bem, competir, en
trar no mercado de trabalho... e eu acho
que 0 que mais precisa aqui sao profissi
onais na area da educaqao, da forma
qao... entao falta isso... " (prof. I)

Os extratos acima pare
cem refletir 0 quao significativa
e a questao da formagao peda
g6gica dentro do contexto inves
tigado. Os professores entrevis
tados disseram ter buscado uma
formagao pedag6gica fora dos
cursos de graduagao, sendo que
alguns fizeram cursos de meto
dologia do ensino, outros forma
ram grupos de estudo, e outros
apoiam-se em literatura especi
alizada, sendo que a maioria
concorda ter aprendido mais
atraves da pr6pria vivencia no
ensino do piano, configurando
uma busca inconsistente e infor
mal de conhecimento para suprir
as deficiencias na formagao pe
dag6gica .

"E, parece mentira, a minha for
maqao pedag6gica (risos), se deu nos
onibus, nas viagens, que eu encontrava
com colegas mais experientes, que es
tavam trabalhando h8 mais tempo, por
que eu nao sabia nem que metoda usar.
o que eu sabia era que 0 metodo que
usavam comigo nao era legal, porque eu
sentia deficiencias dele inclusive na mi
nha formaqao, ne? Entao eu s6 sabia que
aquele nao se usava mais, mas eu nao
sabia 0 que fazer. Entao foi naquelas
conversas, durante as viagens com os
colegas, que eu fui aprender. (risos)"
(prof. G)
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"Sim, porque uma coisa e saber
toear, outra eoisa esaber ensinar, e eom
pletamente diferente. Entao, a gente vai
aprendendo isso. Eu fui busearmetodos,
me informei muito sobre isso, eonversei
com eolegas..., que tambem davam aula.
Ao mesmo tempo eu fui venda 0 que dava
eerto, 0 que nao dava, deseobri muita
eoisa em relar;ao a isso."(prof. M)

3. Confrontando as Concep
~oes e Praticas

A comparagao entre as
avaliagoes escritas e as entre
vistas revelou diferenQas entre
o discurso e a pratica de avalia
9ao adotados pelos professores
de piano. Muitas pesquisas es
tao sendo direcionadas para a
investiga9ao das teorias implf
citas ou teorias pnlticas de en-

. sino, que, segundo Dias-da-Sil
va (1994), tern como objetivo de
tectar "a percep9ao, interpreta
gao ou julgamento que os pro
fessores fazem sobre seu pro
prio trabalho" (p. 42). Luckesi
(1996, p.28) argumenta sobre a
importancia de considerar a
avalia9ao como urn meio e nao
urn fim em si mesma, ja que esta
esta delimitada pela teoria e·
pela pratica que a contextual i
za.

Analisando as questoes
sobre a forma9ao pedagogica e
metodologia do ensino do instru
mento, e relacionando essas
quest6es com a formulaQao dos
criterios de avaliagao, p6de-se
perceber tambern a dificuldade
dos professores em teorizar a
sua pratica pedagogica. Sem ter
recebido uma orientaQao formal

.nesse sentido, muitos entrevis
tados disseram ter baseado sua
pratica em modelos pedagogi
cos de seus professores de pia
no. Dias-da-Silva (1994), discu
te sobre a questao da pratica
pedagogica, considerando que
os professores tomam como
ponto de partida a propria expe
riencia ou repetem modelos de
seus professores.

Nas entrevistas, ao falar
sobre avaliaQao, muitos dos pro
fessores entrevistados dizem
nao estabelecer criterios defini
dos para esse processo, bern
como admitem nao ter uma base
teorica sobre a avaliaQao. No
entanto, analisando-se as avali
aQoes escritas desses professo
res, verificou-se a utilizaQao de
criterios definidos de avaliaQao,
ou seja, uma pratica de avalia
Qao nao explicitada no discurso.
Abaixo, urn extrato da entrevis
ta do professor S quando per
guntado sobre os criterios de
avaliaQao que utiliza para avali
ar seus alunos:

" - Nao, olha sineeramente nis
so eu nem nunea pensei. Eu aeho que
quando ta pronto, que a eoisa ta saindo
bem, eu passo adiante, mas nunca pen
sei em "eriterios" assim, 0 que eu t6 fa
zendo. Sineeramente eu nao sei dizer 0

que eu penso. (risos)"(prdf. B)

A seguir, duas respostas
escritas pelo mesmo professor,
na avaliagao realizada atraves
do video que mostra as execu
goes musicais de alunos:

"0 andamento esta um poueo
instavel. Pedal demasiado para Mozart,
a per;a fieou romantiea e nao tem a cla
reza de uma per;a classiea. "(Prof B)

.~ per;a de Debussy foi bem es
tudada. Para mim os sons estao um pou
co misturados na exeeur;ao, nao fieou
muito clara. 0 menino tem boa postura e
nota-se que toeou 0 que Ihe foi
ensinado."(Prof B)

Na compara9ao entre a
fala da entrevista e as avalia
Qoes escritas, ha uma diferenQa
entre 0 discurso e a pratica des
se professor, ja que ao falar so
bre a definigao de criterios para
avaliar seus alunos, ele admite
nao "pensar" no estabelecimen
to de criterios, dando a ideia de
que 0 processo ocorre de forma
intuitiva e improvisada. Por ou
tro lado, na avaliaQao realizada
nas fichas de respostas, pode
se perceber a utilizagao de cri-
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terios definidos de avaliagao,
como uso do pedal, andamento,
estilo, postura, etc. Na primeira
resposta, verifica-se uma avali
agao mais relacionada ao esta
gio de Forma. Na segunda res
posta, apenas 0 estagio de Ma
teriais foi avaliado, omitindo-se
a analise do carater expressive
e a estrutura da obra.

No exemplo do professor
S, podem-se estabelecer rela
goes com a questao discutida
por Swanwick (1994) sobre in
tuigao e analise, que se consti
tui em uma relagao dialetica
entre os lados esquerdo e direi
to do Espiral. No processo de
avaliaQao, 0 professor julga de
terminada execugao musical de
maneira intuitiva num primeiro
momento, para logo em seguida
buscar uma analise apropriada
que fundamente 0 seu julgamen
to. Para que isso ocorra e ne
cessario que os professores te
nham uma ideia clara sobre a
natureza da experielncia musical
na atividade avaliada, bern como
sobre a situagao do aluno frente
ao conhecimento musical.

No exemplo do professor
S, quando aparece a frase
"...acho que quando ta pronto,
que a coisa fa saindo bern, eu
passe adiante, mas nunca pen
sei em 'criterios' assim, 0 que eu
to fazendo. ': pode-se perceber
que 0 processo intuitivo aconte
ce, mas ele nao busca urn refe
rencial teorico que possa apoiar
essa intui9ao; ou seja, na sua
fala parece nao haver uma cons
ciencia imediata de como ele
fundamenta a sua pratica de
avaliaQao dos alunos. Em outro
momento, quando solicitado a
fazer a avaliaQao por escrito,
esse professor estabelece crite
rios definidos para avaliar as- ..execu90es musicals.
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Conclusao

Atraves do cruzamento
dos dados das entrevistas de
cada professor com os dados de
suas avaliagaes escritas, foi pos
sivel perceber uma porcentagem
elevada de diferengas entre 0

discurso e a pratica dos profes
sores quanto a definigao de cri
terios de avaliagao. As diferen
gas verificadas foram predomi
nantemente entre os criterios
apresentados quando das entre
vistas, os quais contemplam to
das as dimensaes da experien
cia musical, e entre as fichas de
resposta, as quais revelam cri
terios que contemplam apenas
os materiais musicais e sua ma
nipulagao. Esses resultados de
monstram que a maioria dos en
trevistados parece ter dificulda
des em fundamentar a sua pra
tica de avaliagao.

Considerando a discus
sao dos dados apresentados,
pode-se destacar aspectos im
portantes referentes acondugao
de um processo avaliativo. Um
desses aspectos e que a maio
ria dos entrevistados nao rece
beu formagao pedag6gica na
area de ensino do instrumento.
No comentario, "Nao, s6 algu
mas aulas assim... , alguns cur
sos, mas cursos paralelos. Na

Referencias Blbllogriificas

pr6pria universidade nao, porque
eu fiz 0 Bacharelado em Piano,
ne? Entao, la a gente nao tinha
didatica, e no mestrado tambem
nao, porque a minha area nao
era educa9ao musical ... ", 0 pro
fessor parece justificar a falta
de formagao pedag6gica no cur
so de graduagao e de mestra
do, considerando 0 fato de 0

curso escolhido ser na area de
Praticas Interpretativas. Como
cursou Bacharelado em Piano,
argumenta que nesse curso nao
ha formagao pedag6gica. 0
mesmo acontece no mestrado
de Praticas Interpretativas ja que
neste nivel tambem a formagao
pedag6gica restringe-se a area
de Educagao Musical. Esse co
mentario e significativo, pois re
vela uma deficiencia curricular
nos cursos de Bacharelado em
Piano, que direcionam a forma
gao do instrumentista e nao con
sideram que esse instrumentis
ta vai atuar, por exigencia do
mercado de trabalho, como edu
cador musical na area de ensi-
no do piano. '

Outro aspecto e que hou
ve uma discordancia entre as
concepgaes de avaliagao encon
tradas no discurso dos profes
sores e a pratica da mesma no
contexto educacional. A existen
cia de um equilibrio entre a in-
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tuigao e a analise (SWANWICK,
1994), em um processo de ava
Iiagao pode ficar comprometida
por esses aspectos. No exem
plo das avaliagaes escritas de
dois professores sobre uma
mesma execugao musical, fica
claro que as diferengas qualita
tivas entre uma resposta e outra
se verificam amedida que os co
nhecimentos analiticos sao uti
lizados para fundamentar 0 jul-

,

gamento intuitivo. A medida em
que ha dificuldade de definir cri
terios de avaliagao e fundamen
ta-Ios de acordo com uma base
te6rica, ocorrem divergencias no
sentido do discurso e da pratica
nesse processo. Na amostra
pesquisada, os dados demons
tram que a falta de formagao
pedag6gica podera prejudicar
um julgamento mais objetivo, vis
to que sem conhecer a trajet6ria
de desenvolvimento musical do
aluno e um referencial te6rico
que possa fundamentar a prati
ca pedag6gica, torna-se mais
dificil estabelecer criterios c1aros
de avaliagao. Cabe reforgar que
alem do estabelecimento de cri
terios, e necessario haver um
posicionamento pedag6gico por
parte do professor, que ira ori
entar a sua pratica de ensino e,
consequentemente, de avalia-
-gao.

;
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Cristina Rolim Wolffenbuttel

Resumo: Este artigo descreve um projeto de resgate das rafzes musicais, desenvolvido
junto aos alunos da disciplina de Elementos da Linguagem Musical (E.L.M.), do Curso Basico
em Educagao Musical da FUNDARTE (Fundagao Municipal deArtes de Montenegro). A proposta
do projeto fundamentou-se nos objetivos especfficos do setor da Musica, os quais fundamentam
a educagao musical na FUNDARTE, a saber, "sensibilizar 0 aluno para, atraves do
desenvolvimento progressivo da percepgao e expressao sonora, chegar ao conhecimento da
linguagem musical e apreciagao da obra de arte, dotado de senso crftico e autonomia". Alem
disso, "desenvolver no aluno as habilidades de EXECUTAR, CRIAR eAPRECIAR esteticamente
a Musica, tendo por base 0 conhecimento progressivo da Iinguagem musical".Os alunos fizeram
entrevistas em seus lares, registrando cantigas que os familiares conheciam de sua infancia.Tudo
foi registrado, analisaqo e utilizado para um momento de criagao musical. Houve tambem a
divulgagao na FUNOA,RiE, durante as comemoragoes do mes do Folclore, em agosto.

- '" '\ .

Para algumas pessoas,
bern como professores, a sala de
aula parece, em princfpio, urn
lugar onde dificilmente se pode
desenvolver urn projeto de res
gate cultural, de busca das tra
digoes e das manifestagoes fol
cl6ricas de uma determinada
comunidade ou regiao. Alem dis
so, tampouco e urn lugar onde
possa ocorrer a busca das rai
zes culturais da comunidade,
devido a grande dificuldade de
se trabalhar estes aspectos com
urn grupo de alunos. Talvez, em
urn curso universitario, sim, isso
seja possive!!

No entanto, em muitas
ocasioes, a sala de aula de uma
escola regular, ou mesmo de urn
curso de musica, e urn local ex
tremamente interessante e pro
dutivo para esta atividade, pois
e urn espago de grande valor,
que contem uma grande rique
za de experiencias advindas da
"bagagem cultural" dos varios
alunos ali presentes. Somando
se a isso, oportuniza a realiza
gao de pesquisas, de investiga
goes, nas quais 0 proprio aluno
faz seus registros, analisa e con
clui a respeito. Enfim, alem de
viabilizar 0 resgate das origens,

da identidade culturaP , desmis
tifica a pesquisa, atraves do co
nhecimento dos principais pas
sos que dela fazem parte, e isto
tudo de urn modo prazeroso e
muito interessante.

Este artigo propoe-se a
discorrer sobre a presenga do
folclore na sala de aula, em urn
curso de Musica. Procurar-se-a
descrever 0 projeto de resgate
das raizes musicais, desenvol
vido junto aos alunos da disci
plina de Elementos da Lingua
gem Musical, do Curso Sasico
de Educagao Musical da FUN
DARTE (Fundagao Municipal de

, "A questao da identidade cUltural, de que fazem parte a dimensao individual e a da classe dos educandos cUjo respe~o eabsolutamente fundamental na pratica educativa
progressista, e problema que nao pode ser desprezado." (Freire, 1999, p. 46)
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Artes de Montenegro). Para au
xiliar na contextualiza<;ao do tra
balho, e importante mencionar a
faixa etMa dos alunos partici
pantes, tendo predominado a
media dos 14 anos de idade,
aproximadamente.

A proposta do projeto fun
damentou-se nos objetivos es
pecfficos do setor da Musica, os
quais fundamentam a educa<;ao
musical na FUNDARTE. Neste
sentido, vale especificar que
pretende-se "sensibilizar 0 alu
no para, atraves do desenvolvi
mento progressivo da percep<;ao
e expressao sonora,· chegar ao
conhecimento da Iinguagem
musical e aprecia<;ao da obra de
arte, dotado de senso crftico e
autonomia". Alem disso, tem-se
como meta geral:

"... desenvolver no aluno as ha-
bilidades de EXECUTAR, CRIAR e
APRECIAR esteticamente a Musica, ten
do porbase 0 conhecimento progressivo
da linguagem musical. Desta forma, 0

educando estara alimentando sua inteli
gencia, memoria e atenyao, ampliando
seu potencial e, consequentemente, sua
visao de mundo, tomando-se uma pes
soa no sentido completo. Considera-se
muito importante 0 aluno, sendo ele um
sujeito ativo e capaz de transformayao
na sociedade e devendo desempenhar
papeis tais como '0 ouvinte', '0 interpre
te', '0 compositor' e '0 crftico'. Alem dis
so, a valorizayao do estudo, bem como 0

estfmulo iI 'performance', sao preocupa
yoes constantes do setor, na medida em
que se procura, cada vez mais, a quali
dade do ensino."2

,
E importante, antes de

discorrer especificamente sobre
este projeto, comentar um pou
co a respeito da FUNDARTE,
situando-a melhor no trabalho e,
principalmente, esclarecendo 0
porque do modo de realiza<;ao
do mesmo.

A FUNDARTE, localizada
em Montenegro, a aproximada
mente 80 quil6metros da capital
gaucha (Porto Alegre), existe ha

cerca de 30 anos, e oferece a
comunidade varios cursos nas
areas das artes, incluindo as
Artes Visuais, a Dan<;a, a Musi
ca e 0 Teatro. A Musica, inseri
da no Setor de Educa<;ao Musi
cal, conta com um ample currf
culo, incluindo disciplinas de
carater mais te6rico (apesar da
praticidade necessaria a qual
quer trabalho educacional),
como Aprecia<;M Musical, Har
monia, Elementos da Linguagem
Musical, entre outras. Alem des
tas, 0 aspecto mais pratico esta
vinculado ao estudo de um ins
trumento musical, cujas modali
dades abrangem cordas, sopros
e percussao. A natureza deste
artigo Iiga-se mais diretamente,
como foi previamente menciona
do, a disciplina de Elementos da
Linguagem Musical (E.L.M.).
Nela, 0 objetivo vincula-se a al
fabetiza<;ao musical e ao seu
aprimoramento, apresentando
diversos nfveis, os quais sao
denominados de m6dulos (es
tendendo-se do M6dulo Inicial
ate 0 M6dulo Avan<;ado), desde

. a etapa anterior ao f:.~>nhecimen

to da Teoria MUSfGa.L- aspecto
- ",.,',

mais sensorial da musicaliza<;ao
-, ate a pratica de composi<;oes
e analises musicais.

No infcio de 1999, na dis
ciplina de E.L.M., cujos alunos
ja se encontravam num nfvel um
pouco mais aprimorado, os mes
mos realizaram um vasto estu
do sobre analise musical, envol
venda a fraseologia e a morfo
logia. Paralelamente, foram fei
tos exercfcios de percep<;ao,
quando da escuta de trechos
musicais ou de musicas comple
tas, propondo-se a transcri<;ao
para a partitura musical. Com 0
transcorrer do trabalho, devido
ao interesse e ao bom aprovei
tamento alcan<;ado pelos alunos,
a proposta foi ampliada, incluin
do 0 resgate da cultura musical

revista da
abem

10caP. Com esta inclusao, pro
curou-se observar as etapas de
uma pesquisa, percorrendo al
gumas bem especfficas. Assim,
Coleta de Dados, Analise e Sfn
tese foram momentos de gran
de importancia para 0 alcance
dos objetivos, sendo que se con
seguiu uma boa qualidade,
quando da finaliza<;ao.

A Coleta de Dados, etapa
inicial, foi realizada do seguinte
modo. Os alunos de E.L.M. de
veriam fazer uma pesquisa jun
to a sua famflia. Esta pesquisa
constaria de questionamentos
aos familiares sobre as can<;oes
que eles recordavam, alem da
inclusao de alguns dados pes
soais, como 0 local e a idade de
nascimento, a residemcia, etc.
Alem disto, os alunos solicitari
am informa<;oes pertinentes as
can<;oes entoadas pela familia,
tais como: "Com quem aprendeu
a can<;ao?", "Em quais momen
tos eram cantadas?". Enfim, per
guntas que complementassem a
futura analise do material e ser
vissem de subsfdio para a pos
terior elabora<;ao da sfntese da
pesquisa. Juntamente com tudo
isso, deveriam registrar sonora
mente as informa<;oes, gravan
do-as em fitas cassete.

Para a realiza<;ao desta
coleta de informa<;oes, ofereceu
se aos alunos um tempo de tres
meses, aproximadamente. Tal
vez possa parecer estranho tan
to tempo assim. Porem, e opor
tuna esclarecer que os alunos
que participam dos cursos na
FUNDARTE - que sao opcionais
e fora da realidade de uma es
cola regula~ - tem diversos ou
tros compromissos escolares ou
mesmo obriga<;oes diversas na
rotina de trabalho, alem dos ori:
ginarios deste curso. 0 tempo,
para eles, tambem e bastante
exfguo. Foi necessaria, portan-

2 Objetivo extraido da proposta do Setor de Educa9ao Musical.
'A Carta do Folclore Brasileiro, revisada em dezembro de 1995, no Capitulo III • Ensino e Educa9ao·, recomenda que se deve "considerar a cultura trazida do meio familiar e
comunitario palo aluno no planejamento curricular, com vistas a aproximar 0 aprendizado formal e naD formal, da importancia de seus valores na forma<;:8o do indivfduo".
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to, a previsao de um prazo mai
or, para que a tarefa fosse reali
zada a contento. Alem disso,
vale esclarecer, tambem, que
sempre ha alguns problemas de
disponibilidade de tempo por
parte do informante, mesmo que
este seja um familiar ou uma
pessoa pr6xima ao aluno. Assim,
a fim de se conseguir uma boa
qualidade e, principalmente, a
satisfagao de ter um projeto bem
feito, foi prudente considerar
este aspecto, destinando um
tempo mais ampliado para a sua
realizagao.

Com a finalizagao do re
gistro das informagoes, quando
os alunos ja dispunham da pes
quisa de campo (coleta de da
dos), 0 que ocorreu por volta do
final do mes de maio de 1999,
solicitou-se que os mesmos trou
xessem para a aula tudo 0 que
tinham conseguido gravar em
suas entrevistas. Foram destina
das algumas aulas para este tra
balho de Analise dos Dados,
cercade dois perfodos (cada
aula com uma duragao de 50
minutos), a fim de fazerem a es
cuta do material coletado e ini
ciarem uma especie de analise
musical basica. Este momenta
foi interessante, pois, ja af, pu
deram ser verificadas algumas
caracterfsticas presentes nas
cangoes, que tem semelhangas
com as caracterfsticas gerais da
musica folcl6rica brasileira. Den
tre estas particularidades, vale
citar a predominancia dos com
passos binarios simples, dos inf
cios anacrusticos, das termina
goes masculinas, das escalas
tonais maiores4 , enfim, de parti
cularidades presentes na cultu
ra musical do Brasil, e que fo
ram constatadas na pratica des
ta investigagao pelos pr6prios
alunos.

Ap6s a escuta de todo 0

material sonoro, os alunos esco-

4 Segundo Lamas (1992, p. 141-144).

'A esse respeito, ver Vasconcellos (1994. p. 84).

Iheram cangoes dentre as cole
tadas, para a realizagao do re
gistro coletivo da partitura, em
linguagem musical. Este mo
mento foi extremamente impor
tante e, acima de tudo, prazero
so. Na verdade, foi a realizagao
de um trabalho de grande valor
educacional, fazendo com que
as aulas se constitufssem mo
mentos que englobassem os co
nhecimentos acerca de, pratica
mente, todos os conteudos da
Musica. Este processo envolveu
algumas etapas, ocorrendo do
seguinte modo:

a) Selegao das cangoes para a
transcrigao: como se mencionou
anteriormente, foi a etapa de
escolha de uma cangao para
cada colega, por ele mesmo ou
pelo pr6prio grupo de alunos,
para fazer 0 registro musical. Em
alguns casos, os alunos quise
ram realizar a transcrigao de
mais de uma cangao, 0 que 10

gicamente foi atendido e, sem
duvida, elogiado, na medida em
que veio a enriquecer 0 traba
Iho, bem como auxiliar ainda....'

~" .<,',

mais 0 aprer:ldizado individual e
coletivo.

b) Transcrig8.o musical da can
gao: antes de registrar na parti
tura, foram feitas inumeras au
digoes, auxiliando a memoriza
gao e estruturando melhor 0 tra
balho escrito. Depois, algumas
intervengoes por parte da pro
fessora fizeram-se necessarias,
com vistas ao infcio da transcri
gao coletiva, dando um exemplo
do trabalho a ser realizado pos
teriormente. Este momenta ilus
tra a constante busca, que exis
tiu neste projeto (e continua
ocorrendo em todas as agoes na
sala de aula), de levar em con
sideragao a metodologia numa
perspectiva dialetica5 , na qual a
produgao do conhecimento ocor
reu na ag8.o dos alunos, quando
estes se sentiram problematiza-
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dos diante da necessidade de
tomar grafico 0 registro sonoro
das cangoes. Nesta perspectiva,
indagagoes importantes para a
continuidade do processo foram
realizadas, como: "Qual a tona
lidade da cangao?", "Quantos
tempos existem em cada com
passo?", "A cangao inicia na to
nica, ou em outro grau da esca
la?", "Existem ritmos que estao
se repetindo ao longo da can
gao?". Enfim, muitas foram as
questoes que auxiliaram 0 pre
paro anterior da partitura musi
cal, objetivando-se 0 registro
mais fiel possfvel.

Vale salientar que as per
guntas mencionadas anterior
mente foram langadas para toda
a turma e, por este coletivo, res
pondidas, sendo que, em pou
cos momentos, foi necessario 0

auxflio da professora para se
chegar a sua resolug8.o, pois os
pr6prios alunos conseguiram
chegar a uma conclusao, fruto
do debate e do pensar em con
junto. Ao final desta etapa, foi
possfvel vislumbrar os primeiros
registros musicais, oriundos de
um resgate da cultura local. Por
isto mesmo, foi bastante emo
cionante!

,

E oportuno explicar, tam-
Mm, que cada aluno coletou jun
to aos seus familiares, em me
dia, duas ou tres cangoes. En
tao, eles ainda tinham, no mfni
mo, uma cangao para efetuar a
transcrigao musical. Propos-se,
assim, um desafio individual.
Cada um deveria procurar fa
zer, sozinho, 0 registro da can
gao que havia recolhido na pes
quisa junto aos familiares, ate
como um modo de verificagao
pessoal do aprendizado. Finali
zada a elaboragao da percepgao
individual dos alunos, fez-se a
verificagao coletiva de todas,
procurando realizar uma avalia
gao em grupo, sendo que os alu-
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nos podiam observar 0 trabalho
dos dernais colegas e opinar a
respeito, procurando contribuir
para a melhoria do registro es
crito.

o exemplo apresentado a se
guir, a can<;8.o "Olha 0 Circo",
recolhida pela aluna Eliana C. do
Prado, foi uma das melodias

transcritas coletivamente, em
sala de aula, a fim de exemplifi
car 0 trabalho individual que
aconteceria posteriormente.

"Olha 0 Circa"
Reeolhido pela aluna Ellana C. do Prado e
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enevAosapres•deBernbum!

t I!!!f ..,.
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~ ..,.-:I -15
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di -----=----
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•
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ro eeel
Om
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o conjunto de can<;oes
coletadas e transcritas resultou
no registro de diversas cantigas,
as quais passaram a integrar 0

acervo do Nucleo de Pesquisa
em Musica da FUNDARTE, com
vistas a uma futura publica<;8.o.
o exemplo a seguir, a can<;8.o "A

Barata" recolhida e transcrita
pelo aluno Andre Machado,
ilustra urn pouco da atividade
desenvolvida individualmente
pelos alunos.
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"A Barata"
Cantiga de Roda

Coletada pelo aluno Andre Machado

a - ra - ta na ca - re - ca do vo -u - ma•
VIEu

•

a-sas e vo-

tor - ta - ra - ta -

ba - teu•
VIU

•

- . sim que e-Ia me
--....-

as•YO,

ou. Seu Jo - a - quim - qui - rim quim - - da per - na

/-
•

Seu Joaquim-qui-rim-quim
da perna torta-ra-ta

danyando valsa-ra-sa
com a Maricota-ra-ta.

•- com a ma - n - co - ta - ra - la -
"--"

Eu vi uma barata
na careca do vovo,

assim que ela me viu
bateu asas e voou.

val - sa - ra - sa -

-

- dan - yan - do

-"

c) Analise das canc6es: de pos
se das partituras musicais, pas
sou-se a analise, ja menciona
da anteriormente. A canc;ao es
colhida pelo grupo para ser ana
lisada foi "A Barata", mostrada
anteriormente.

Procurou-se analisa-Ia de
diversos modos, bem como
numa perspectiva morfol6gica,
selecionando as frases e as
semi-frases musicais.

Nesta analise, pode-se
constatar que as caracterfsticas
inerentes a canc;ao folcl6rica
brasileira se apresentam, tam
bem, na regiao de Montenegro 
como ja se comentou anterior
mente. Via de regra, a estrutura
binaria das frases e das semi
frases foi uma constante, for
mando canc;6es igualmente bi
narias, quanta a forma musical.
Em se tratando da analise rftmi
ca, foram selecionados os ritmos
que mais se apresentavam nas
canc;6es, fazendo com que 0 re-

sultado fosse uma conclusao (0
momenta da Sfntese, menciona
da como uma das etapas da pes
quisa) quanta a maior inciden
cia de alguns, e a menor fre
qOencia no aparecimento de
outros.

Melodicamente, verificou
se, tambem, os intervalos mais
presentes. Ainda, se havia ou
nao a ocorrencia de grandes
saltos de altura, entre outros as
pectos. Apontou-se uma serie de
possibilidades harmonicas, com
vistas ao posterior trabalho de
criac;ao musical, intenc;ao de
continuidade deste projeto.

Desde 0 infcio da Coleta
de Dados, ate 0 final dos Regis
tros, da Analise e da Sfntese,
passaram-se cerca de cinco
meses, ou seja, isto estava pron
to no infcio de agosto de 1999.

Certamente que esta data
nao foi uma mera coincidencia.
Na verdade, objetivava-se ter um

bom material, para que fosse
possfvel, durante 0 mes de agos
to - epoca em que se comemo
ra em todo 0 mundo 0 mes do
Folclore -, realizar a parte de cri
ac;ao, com os registros dos fa
tos coletados pelos alunos,
como sera abordado no pr6ximo
item, 0 da criac;ao musical.

d) Criacao musical: a partir do
registro e da analise dos dados
obtidos, propos-se a turma que,
em duplas, grupos, ou mesmo
individualmente, escolhessem
algo, dentre 0 seu material pes
quisado neste projeto, e elabo
rassem uma criac;ao musical.
Isto poderia ser feito usando,
apenas, algum dos componen- .
tes musicais coletados, como um
ritmo especffico, uma linha me
16dica, ou mesmo uma canc;ao
na sua totalidade, harmonizan
do-a com outros instrumentos
musicais. Enfim, algo do folclo
re, e 0 restante elaborado ao
"sabor" de sua criatividade. Far
se-ia um aproveitamento artfsti
co do folclore. Ao se propor esta
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tarefa, procurou-serealizar algu
mas abordagens sobre criagoes
de compositores que tambem ti
nham utilizado elementos da sua
cultura como fonte de inspira
gao. Assim, Villa-Lobos foi bas
tante escutado e estudado, a fim
de elucidar a tarefa e, de certa
maneira, comprovar a importan
cia da utilizagao do folclore como
um componente de estfmulo cri
ativo. Alem de Villa-Lobos, ou
tros compositores foram lembra
dos pelos pr6prios alunos, bem
como artistas de outras areas
das artes, como a pintura e a
escultura, entre outras.

o resultado das produ
goes foi muito interessante, con
siderando-se que 0 nfvel dos
alunos do curso nao era tao
avangado para as produgoes
que surgiram. Vale salientar que
nao se desenvolveu esta pro
posta em uma universidade, mas
no ensino medio.

o resultado foi marcante,
pois os alunos estavam traba
Ihando com a sua propria reali
dade, intensificando significati
vamente 0 nfvel de "interagao
entre educador-educando-obje
to de conhecimento-realidade".
A proposta de trabalho apresen
tou-se significativa, com uma
"vinculagao ativa do sujeito aos
objetos de conhecimento (...) e
a consequente construgao dos
mesmos no sujeito". Buscou-se
um "conhecimento vinculado as
necessidades, interesses e pro
blemas oriundos da realidade do
educando e da realidade social
mais ampia" (Vasconcellos,
1994, p. 22, 51, 52).

Por volta da metade de
agosto, estava finalizada esta
ultima etapa. Partiu-se, por con
seguinte, para a realizagao dos

•ensalos.

Aqui, cabe uma parada para ou
tra explicagao.

Todos os anos, no final do
mes de agosto, a FUNDARTE
realiza a "Semana do Folclore"6.
Este evento caracteriza-se por
ser a culminancia do projeto
"Resgatando 0 Folclore", inicia
do todos os anos por volta do
mes de margo. No ultimo dia da
Semana do Folclore, sempre na
sexta-feira, acontece uma festa,
de carater comemorativo, em
alusao ao dia do Folclore (fes
tejado no dia 22 de agosto, em
todo 0 mundo), e que engaja os '
profissionais de todas as areas
da instituigao (Musica, Teatro,
Artes Visuais e Danga). Na fes
ta, alem das diversas atragoes
ja presentes ao longo da sema
na - como exposigoes de foto
grafias, contendo registros do
folclore local, regional e nacio
nal, reprodugoes de obras de
arte com aproveitamento folcl6
rico, decoragao baseada no ar
tesanato folcl6rico -, sao orga
nizadas oficinas diversas e apre
sentagoes musicais de professo
res e alunos, cujo m'aterial inclua

"

os aspectos do folclbre e/ou 0

aproveitamento de fatos folcl6-
•ncos.

Em fungao de toda a pro
posta da Semana do Folclore,
verificou-se a pertinencia de
apresentar as criagoes desta tur
ma em um dos momentos musi
cais. Propos-se aos alunos que
organizassem esta mostra, se
lecionando as criagoes que, se
riam utilizadas, bem como fazen
do ensaios coletivos.

Na mostra musical orga
nizada, foram apresentados os
resultados das criagoes para
professores, alunos, pais, funci
onarios e demais membros da
comunidade que desejassem
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participar, e tudo com entrada
franca. Foi muito interessante e
uma importante experiencia edu
cativa para os alunos, que, acos
tumados a executarem obras de
outros compositores, agora "de
fendiam" a sua pr6pria elabora
gao. Ficou, assim, bastante evi
dente que a "aprendizagem
acontece quando 0 aluno esta
envolvido ativamente de uma
maneira pessoal" (Oliveira,
1993, p. 43).

Com relagao aos projetos,
tanto da turma de Elementos da,
Linguagem Musical, quanta do
resgate do Folclore, pode~se fi
nalizar a analise dizendo que as
atividades foram muito produti
vas e empolgantes. 0 que ocor
reu esteve, sempre, contextua
lizado, nao sendo uma mera jun
gao de atividades, tampouco
amostragens para 0 publico.
Foram atividades musicais que
colaboraram para a manutengao
da cultura (Maffioletti, 1993, p.
26). Foi algo que partiu da reali
dade do grupo, fruto de um an
seio de conhecimento, resgate
e valorizagao cultural. Por isso
tudo, foi muito significativo.

No infcio deste artigo, par"
tiu-se da afirmagao acerca da
grande importancia da realiza~

gao de projetos de resgate cul
tural em sala de aula, ao mes
mo tempo em que se admitiu que
h8. dificuldades no desenvolvi
mento dos mesmos.

Contudo, espera-seque,
com esta breve exposigao do tra
balho realizado, seja possfvel
vislumbrar possibilidades de
efetivar algumas praticas de
pesquisa que, constantes e en-'
gajadas, sejam elementos pro
pulsores do aprendizado, e nao
somente atividades organizadas
em fungao da proximidade de co-

6 A Carta do Folclore Braslleiro recomenda, ainda no mesma capitulo (III), que deve se "orientar a rede escolarpara que as datas relativas ao Folclore e Cultura sejam comemoradas
como urn conjunto de tematicas que devem constar de conteudos de varias disciplinas, pois figuram expressoes em diferentes linguagens - a da palavra, ada musica, a do corpo
- bern como tscnicas, cuja pratica implica acumulagao e transmissao de saberes e conhecimentos hoje sistematizados pelas Ciencias. Instruir professores para que motivem seus'
alunos, em tais datas, a estudar manifestagoes do seu proprio universo cultural".
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memoragoes de datas festivas,
relacionadas ao folclore e a cul
tura em geral. A constancia e
algo fundamental no ensino, pois
se isto nao ocorrer, sem duvida
os alunos perceberao que se
esta forgando, e os objetivos, de
extrema relevancia, estarao per
didos. Nao se alcangara 0 co
nhecimento e, muito menos, a
valorizagao das tradigoes, do
folclore e da cultura.

Como consideragoes fi
nais, ainda e pertinente dizer
que, para um projeto desta na
tureza ser bem desenvolvido, 0

professor deve estar preparado.
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Resumo: 0 texto pretende analisar a relac;:ao entre algumas das propostas da LOB
9394/96, que tratam da educac;:ao profissional, e 0 ensino de musica profissionalizante,
ainda nao oficializado no Brasil. A intenc;:ao do trabalho e incentivar a criac;:ao de um
projeto oficial de ensino musical profissionalizante, reconhecido pelos orgaos
governamentais, com validade nacional. A oficializac;:ao desses cursos traria, para 0

mercado de trabalho, profissionais mais capacitados, pedagogica e musicalmente, e um
ensino normatizado. Alem da bibliografia especffica, foram consultados textos da legislac;:ao
vigente na area e realizadas entrevistas com dois Consultores do Programa de Expansao
da Educac;:ao Profissional do MEC.

A preocupagao do legis
lativo ao elaborar a Lei de Dire
trizese Bases da Educagao Na
cional- Lei n° 9.394/96 -, foi bus
car a democratizagao da educa
gao e a flexibilidade que devem
ter os sistemas de ensino e as
instituigoes, em suas formas de
organizagao e modos de atuar:

"0 principio da flexibilida
de reflete-se tanto na letra como

.no espfrito da Lei. Ele pode ser
notado em varias de suas deter
minagoes, que frequentemente
admitem mais de uma forma

para seu cumprimento, assim
como no carater aberto, intenci
onalmente inacabado, que trans
parece em diversos de seus dis
positivos. 0 mesmo espfrito de
vera prevalecer na tetra da re
gulamentagao que se faga de
seus mandamentos."2

o ordenamento nao tern
como finalidade instituir normas
rfgidas para 0 ensino nacional,
mas estabelecer os princfpios e
as diretrizes norteadoras para 0

sistema. Ele nao e tao taxativo
como a LDB anterior, Lei n°

5.692/71. Ele apresenta uma
concepgao de educagao mais
aberta, segundo a qual 0 proces
so de conhecimento e trabalha
do em sua totalidade; cria dire
trizes para os diversos nfveis de
aprendizado; valoriza os varia
dos processos de apticagao do
saber, admitindo inter-relagoes
entre eles; vincula a educac;ao
escolar ao trabalho e as prati
cas sociais; aceita 0 pturalismo
de ideias e as diversas concep
c;oes pedag6gicas; valoriza a
experielncia extra-escolar e des
centraliza 0 ensin03 , estabele-

, Trabalho apresentado no VIII Encontro Anual da ABEM· Curitiba, outubro de 1999

'Parecer n' CES 672/98, aprovado em 01.10.98, que regulamenta os cursos sequenciais de ensino superior previstos no art. 44 da LDB. Nesse ordenamento, observa·se a
ausencia de urn delineamento especifico para 0$ referidos cursos, 0 que produzira inova<;oes curriculares importantes para 0 ensina p6s-media e superior, nos mais diversos
satores sociais e nos mais diversos campos do saber.

s 0 Decreto n' 2.494/98 regulamenla a educa<;iio a distancia, prevista no art. 80 da LDB. Essa modalidade de ensino e 0 exemplo mais adequado da descenlraliza~aoe da
democratizacao da educayao inserida no novo ordenamento.
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cendo maior intercambio entre
as escolas e instituigoes afins.

A LDB n° 9394/96 permi
te ampla liberdade de agao para
elaboragao dos projetos escola
res, preocupando-se mais em
criar parametros curriculares do
que em impor um conteudo cur
ricular determinado. Em razao
dessa flexibilidade, ela se abre
muito mais a crftica, implantan
do um sistema de fiscalizagao
que continuadamente avalia os
cursos autorizados, uma vez que
tem para si um eficiente sistema
de verificagao e averiguagao.

o novo ordenamento pre
ocupa-se em ampliar 0 proces
so de ensino, permitindo propos
tas inovadoras que enriquegam
e atendam mais diretamente as
necessidades de um mundo mo
dificado pela revolugao tecnol6
gica, um mundo mais globaliza
do e interativo. Dentro desses
criterios, ela define 0 que seria
a educagao basica4 e educagao
superior, sendo que a educagao
profissional esta integrada as di
ferentes formas de educagao, ao
trabalho, a ciemcia e a tecnolo
gia, conduzindo ao permanen
te desenvolvimento de aptidoes
para a vida produtiva.

Os objetivos da educagao
profissional estao determinados
no Decreto n° 2.208, de 17 de
abril de 1997:

"I - promover a transigao
entre a escola e 0 mundo do tra
balho, capacitando jovens e
adultos com conhecimento e ha
bilidades gerais e especfficas
para 0 exercfcio de atividades

produtivas;

II - proporcionar a formagao de
profissionais, aptos a exercerem
atividades especfficas no traba
Iho, com escolaridade corres
pondente aos nfveis medio, su
perior e de p6s-graduagao;

III - especializar, aperfeigoar e
atualizar 0 trabalhador em seus
conhecimentos tecnol6gicos;

IV- qualificar, reprofissionalizar
e atualizar jovens e adultos tra
balhadores, com qualquer nfvel
de escolaridade, visando a sua
insergao e melhor desempenho
no exercfcio do trabalho."5

De acordo com 0 art. 20

desse dispositivo legal, a edu
cagao profissional sera desen
volvida em articulagao com 0

ensino regular ou em modalida
des que contemplem estrategi
as de educagao continuada, po
dendo ser realizada em escolas
do ensino regular, em institui
goes especializadas ou nos am
bientes de trabalho. Ela compre
ende os nfveis basico, tecnico e
tecnol6gico. 0 basico destina-se
a qualificagao, requalificagao e
reprofissionalizagao de trabalha
dores, independente de escola
ridade previa. 0 tecnico e desti
nado a proporcionar habilitagao
profissional aos alunos matricu
lados ou egressos do ensino
medio, e 0 tecnol6gico corres
pondente aos cursos de nfvel
superior na area tecnol6gica,
destinados a egressos do ensi
no medio e tecnico.

A educagao profissional
de nfvel basico e uma modalida-

de de educagao nao-formal, com
duragao variavel, e nao esta su
jeita a regulamentagoes curricu
lares. Ela e destinada a propici
ar ao trabalhador conhecimen
tos que Ihe permitam reprofissi
onalizar-se, qualificar-se e atu
alizar-se para 0 exercfcio de fun
goes demandadas pelo mundo
do trabalho, conferindo ao alu
no, no final do curso, 0 direito
de obter um certificado de quali
ficagao profissional 6.

A educagao profissional
de nfvel tecnico tera organiza
gao curricular pr6pria e indepen
dente do ensino medio, poden
do ser oferecida de forma con
comitante ou sequencial a este,
seguindo os criterios determina
dos na lei para a implantagao do
curso. Os diplomas de cursos de
educagao profissional de nfvel
medio, quando registrados, te
rao validade nacional. A regula
mentagao da educagao profissi
onal esta presente na Resolugao
CEB n° 3/98, que instituiu as Di
retrizes Curriculares Nacionais
para 0 ensino medio em geral 7.

Em entrevista realizada
junto ao Programa de Expansao
da Educagao Profissional, situ
ado na antiga DEMEC-SP, pu
demos constatar que, para a
equipe de consultores, principal
mente a Conselheira do Minis
terio daEducagao e Cultura,
Dra. Maria Jose Birraque8 , a
educagao profissional sempre
foi 0 filho enjeitado do sistema
educacional, por incorporar em
seu amago, durante muitos
anos, a ideia perniciosa de ape
nas produzir um capital humane
a servigo do mercado de traba-

4 De acordo com 0 art, 21 da Lei nO 9.394/96, a educagao basica e formada pela educagao infantil, ensino fundamental e ensino medio,

, Este decreto regulamenta 0 § 2' do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei n' 9.394/96 e foi publicado no DOU de 18/04/97.

6 De acordo com 0 art. 4 e paragrafos 1 e 2.

, Essa resolugao contem um conjunto de definig6es doutrinarias sobre prlncipios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organizagao pedag6glca e curricular de
cada unidade escolar integrante dos diversos sistemas de ensino, tendo em vista vincular a educa980 com 0 mundo do traba/ho e a pratica social, 0 ordenamento preva que os
estudos profissionalizantes, independentemente de serem feitos na mesma escola ou em outra escola ou instituigao, de forma concomitante ou posterior ao ensino medio, deverao
ter uma carga horaria adicional as 2.400 horas minimas previstas para 0 ensino medio e permitem articulag6es e parcerias entre instituig6es publicas e privadas, contemplando a
preparagao geral para 0 lrabalho, admitida a organizagao integrada dos anos finais do ensino fundamental com 0 ensino medio, A porcentagem para obtengao da habilitagao
profissional esM fixada na proporgao de 25% do tempo minimo legalmente estabelecido como carga horaria para 0 ensino medio, ou seja, 600 horas (D,O.U de 05/08/1998, p. 211
23,51).

8 Consulta realizada no dia 16/11/98, na antiga DEMEC-SP, com 0 Dr. Francisco Moreno de Carvalho, Consultor junto ao PROEB I Programa de Expansao da Educagao Profissional
e com a Consultora do MEC, Ora. Maria Jose Birraque.
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Iho,quando, na verdade, ela
deveria ser a protagonista de
uma outra forma de educaC;ao.
Para esta Consultora, 0 fato de
a nova LOB preocupar-se em
regularnentar tao de perto a edu
caC;ao profissional, possibilitar
maior vinculaC;ao da educaC;ao
escolar ao trabalho e as prati
cas sociais, aceitar 0 pluralismo
de ideais, as diversas concep
c;oes pedag6gicas e conter ide
ais de flexibilidade e indfcio mais
que suficiente para demonstrar
o amadurecimento da polftica
educacional, situaC;ao nao ana
lisada nos ordenamentos ante-

•nores.

Na cidade de Sao Paulo,
a Escola Municipal de Musica
(EMM) e a Universidade Livre de
Musica (ULM) sao exemplos de
escolas de ensino musical pro
fissionalizante, uma vez que se
destinam a formar instrumentis
tas para atuar no mercado de
trabalho. Na verdade, sao esco
las de educaC;ao profissional nao
formal de nfvel basico, porque
nao estao sujeitas a normatiza
C;ao imposta aos cursos regula
res de nfvel medio em geral e
muito menos ao Parecer CFE n°
1.299/73, que regula os cursos
tecnicos de musica, a saber:
conservat6rios e escolas de
musica oficializadas.

A proposta da LOB n°
9394/96 de permitir as escolas
de ensino musical profissionali~

zante nao oficializadas (como a
EMM e ULM, entre outras) con
dic;oes suficientes para implan
tar um modele formalizado de
educaC;ao mais condizente as
necessidades do mercado de
trabalho pareceu a Consultora
Ora. Maria Jose Birraque e toda

a equipe do PROEB - Programa
de Expansao da EducaC;ao Pro
fissional - um profundo reconhe
cimento da importancia pedag6
gica desses estabelecimentos
no sistema educativo brasileiro,
ainda mais se considerarmos 0
fate de que ha anos estas insti- .
tuic;oes tem oferecido um servi
C;O de qualidade a coletividade
musical.

o Consultor Francisco
Moreno de Carvalho entende
que a regulamentac;ao dessas
escolas, como escolas de edu
caC;ao profissional de nfvel tec
nic09 , seria bastante benefica,
uma vez que estao em discus
sao os novos parametros curri
culares para 0 ensino artfstico,
e essas instituic;oes de ensino
profissional poderiam inserir-se
em um desses parametros, sem
perder de vista a especificidade
do seu trabalho e a importancia
pedag6gica com que atuam no
mercado ate hoje. Ele, particu
larmente, considera que 0 mer
cado de trabalho atual e 0 mun
do globalizado tem exigido, cada
vez mais, urncertificado reco
nhecido e comvalidade nacio
nal, e que, nos dias atuais, nao
basta 0 reconhecimento do dou-

•

to saber. 0 Consultor admite
que, apesar de essas escolas

• •
proporclonarem um servlC;o pe-
dag6gico de grande importancia
para 0 mercado de trabalho, ao
lange dos anos, a falta de um en
sino formalizado podera sujeita
las a intemperies que prejudi
carao sensivelmente a atuac;ao
pedag6gica desses estabeleci
mentos. Tanto 0 Or. Francisco
como a Ora. Maria Jose Birra
que concordam que 0 momenta
atual seria mais do que adequa
do para rever a situaC;ao anoma-

la em que se encontram essas
instituic;oes.

Os argumentos dos Con
sultores sao viaveis, levando-se
em conta as propostas da LOB
destinadas a educaC;ao profissi
onal e a autonomia projetada
pelo ordenamento para todas as
escolas, no sentido de criar e
implantar seus pr6prios projetos
de ensino.

A criaC;ao de um projeto
de ensino musical de educaC;ao
profissional de nfvel tecnico para
as escolas profissionalizantes,
reconhecido pela LOB 9394/96,
e bastante promissor. Esse mo
delo de ensino nao alteraria as
bases pedag6gicas anterior
mente institufdas por esses es
tabelecimentos, uma vez que
eles ja vem desempenhando
uma atividade de escola profis
sional de nfvel tecnico ha diver
sos anos, sem estarem oficiali
zadas10 •

A implantaC;ao de um en
sino musical formalizado nao in
valida a continuidade de uma
proposta complementar de en
sino musical nao formal, por
meio de cursos de extensao e
aprimoramento tecnico. Se, por
um lado, esses estabelecimen
tos passam a referendar um en
sino comprometido com 0 siste
ma de educaC;ao, por outro, po
derao atuar com propostas de
trabalho informais mais atentas
aos compromissos de gerir as
transic;oes, diversificar os per
cursos e valoriza-Ios de acordo
com as necessidades do setor11 •

Ainda que 0 compromisso pri
meiro desses estabelecimento
seja a educaC;ao profissional de
nfvel tecnico, suas propostas pe-

9 Essa e a tenninologia empregada pela nova LDB para as escolas profissionalizantes.

10 De acorclo com a LOB 9394/96, a EMM e a ULM sao escolas profissionais de nivei basico, nao formais; mas, na verdade, elas desempenham as mesmas fun,6es de uma escola
profissional de nivel tecnico.

" Como escolas profissionals de nivel tecnico, eias continuariam a oferecer cursos livres nos mais variados setores de atua9ao profissional: cursos de extensao e aperfei,oamento
para alunos e professores, crfando melhor desenvolvimento tecnico, te6rico e pedag6gico; cursos de sensibiliza,ao musical para crian,as e adolescentes, que aumentariam
anuaimente 0 interesse do pUblico para 0 aprendizado musical; cursos privilegiando aspectos interativos do processo musical, fossem eles tecnol6gicos, culturais ou artisticos em
gerai.
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dagogicas poderao ser amplia-
. das, no sentido de interagir
constantemente entre os dois
campos de ensino musical: 0 for
mal e 0 nao-formal.

Como escolas profissio
nais de nfvel tecnico, elas prio
rizariam a formacao dos instru
mentistas, levando em conta a
eficiencia pedagogica que Ihes
foi conferida nos varios anos de
atuacao.

Na cidade de Sao Paulo,
. observamos que escolas profis
sionalizantes, como a EMM e a
ULM, sao estabelecimentos
que, durante sua existencia, so
Iidificaram um padrao de ensi
no teorico que permite aos ini
ciantes 0 conhecimento gradu
al da Iinguagem musical, en
quanta estrutura, e um padrao
de ensino pratico mais do que
adequado ao sistema educativo
na area de musica. Elas ofere
cem uma formacao musical que
pode ser estendida para as Uni
versidades e Faculdades de

. .

Musica, 0 que justifica a-conti-
nuidade dos seus servicos. Ain
da devemos considerar 0 nume
ro de candidatos que anualmen
te ingressam nesses estabele
cimentos, a importancia de cur
sos tecnicos para a formacao do
profissional de musica e para a
continuidade de uma carreira
academica, assim como 0 con
tingente de alunos que essas
escolas podem abrigar, uma vez
que sao escolas custeadas pelo
poder publico.

Nao 'obstante, a criacao
de um novo mOdelo de ensino
profissionalizante poria fim a in
questionavel desatualizacao dos
cursos tecnicos oficiais de mu-

12 Ver: art. 9' do Decreto n· 2.208/97.
"Art. 6' a 9· da Resolugao CEB n' 3/98.

sica, atualmente regulados pelo
Parecer CFE n° 1.299/73, que
nao mais atendem as exigenci
as do mercado de trabalho. De
certa foram, a preocupacao da
nova LDB em valorizar a educa
cao profissional de nfvel medio,
em qualquer area da educacao,
prende-se ao fato de que, no fu
turo, a maior parte da populacao
tera uma formacao de nfvel me
dio, reservando-se as universi-

•

dades uma fatia bem menor no
processo educativo (ct. Delors,
1999, p. 21-25).

Aoficializacao desses es
tabelecimentos nivelaria gradu
almente seus professores as
novas exigencias legais, obri
gando-os a uma contfnua forma
cao pedagogica, obtida nos cur
sos regulares de licenciatura e
nos programas especiais de for
macao pedagogica12 .

Como menciona Edite
Maria Sudbrack (1997, p. 49), a
desconexao entre os discursos
educativos e sua objetivacao na
concretude da pratica pedago
gica implica a necessidade de
nao apenas qualificar 0 profes
sor em uma area especffica, ou
mesmo capacita-Io nas teorias e
metodologias de sua area de co
nhecimento, mas tambem faze
10 compreender a totalidade do
fazer educativo. A educacao e
uma totalidade, na medida em
que e permeavel a todas as re
lac6es sociais, e, ao configurar
se como parte destas relac6es,
e possfvel compreender 0 feno
meno educativo em relacao a ele
proprio e ao conjunto da socie
dade, 0 que implica a contfnua
dialetizacao entre escolaJeduca
cao e 0 conjunto das relac6es

• •

SOCialS.

Atendendo aos princfpios
pedagogicos da Identidade, Di-'
versidade e Autonomia, da Inter
disciplinaridade e da Contextu
alizacao, como estruturadores
dos currfculos do ensino medio
proposto pela nova LDB13 ; aten
dendo ainda as necessidades de
um mundo globalizado e a obje
tivacao de um pensamento sis
temico, que se concretiza na
acao global do sujeito sobre 0

objeto, constitufdo pelo seu meio
ffsico ou social e pela repercus
sao dessa acao sobre si mesmo,
esses estabelecimentos poderi
am promover, em suas propos
tas de trabalho, um maior inter
relacionamento entre 0 estudo
cientffico, artfstico e tecnologi
co14 •

Em atencao aos ideais
pedagogicos propostos pelo an
tropologo Darcy Ribeiro - idea
lizador da LDB n° 9394/96 -, res
taria a esses estabelecimentos
privilegiar 0 conhecimento das
disciplinas que estudam os fe
nomenos culturais e historicos,
enquanto formadores do pensa
mento humano e da estrutura
social do pais15 .

A oficializacao desses es
tabelecimentos, buscando as
inovac6es projetadas pela nova
LDB, permitira a elaboracao de
uma proposta de ensino tecnico
inovador. a novo modelo sera
responsavel por uma educacao
profissional mais comprometida
com 0 mercado de trabalho e a
continuidade pedagogica no se
tor, projetando um aluno capa
citado para a carreira academi
ca e um publico alvo mais sen
sibilizado artisticamente para 0

mundo. Ele propiciara a continui
dade do conhecimento musical,
privilegiando igualmente 0 tec-

14 Vide: MORAES (1997, p. 140). Para a autora, a aprendizagem decorre do jogo de assimilagao e acomodagao, adaptagao e aUlo-organizagao, que ocorre entre 0 suJeito e objeto,
e jamais de uma agao unilateral do objeto sobre 0 sujeilo.

15 Vide: CANAN (1997, p. 12). Para a autora, a inconsciencia historica exclui 0 professor, 0 aJuno e a escola como um todo do processo dinamico de construgao social, gerando uma
apatia e uma paralisia sem precedentes na histona do espago de participagao do povo na sociedade
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nico e 0 te6rico, como partes in
tegrantes de um aprendizado gra
dual da Iinguagem musical.

Essa oficializaQao valoriza
ra ainda mais 0 trabalho pedag6
gico dessas escolas, criando um

dialogo permanente entre as va
rias areas do conhecimento hu
mano, e pora fim a instabilidade
administrativa em que vivem es
sas instituiQoes, projetando um
ensino formal fiscalizado e avali
ado pelo sistema de educaQao

do pars. Finalizando, uma me
todologia de trabalho, assim
constiturda, habilitara um pro
fissional para interagir melhor
na sociedade e no processo
cultural de seu pars.
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Resumo: Este estudo tem a finalidade de apresentar a situac;:ao do campo da Educac;:ao
Musical nas dissertac;:6es e teses de cursos de P6s-Graduac;:ao stricto sensu em Educac;:ao no
Brasil e, mais especificamente, de listar (nome do autor, titulo, data de defesa e orientador) as
dissertac;:6es e teses defendidas; verificar a produc;:ao em termas quantitativos dentro das
especialidades do CNPq, estabelecidas para a Educac;:ao Musical, e analisar a situac;:ao no
Brasil, apontando para uma possivel caracterizac;:ao, no que se refere, inclusive, ao aspecto
comparativo entre a produc;:ao nos Cursos de Pos-Graduac;:ao stricto sensu em Educac;:ao e em
Musica/Educac;:ao Musical. .

Discutir sobre a produ<~ao

discente dos cursos de p6s-gra
duagao leva-nos a enfatizar al
guns aspectos referentes ao pr6
prio sistema nacional de p6s
graduagao, que a gerou e que
pode afetcHa profundamente.
Atualmente, a situagao economi
ca tem ameagado tanto a p6s
graduagao quanta a pesquisa
academica no pais. Os dados
vindos dos programas de p6s
graduagao, que sao analisados
pelos 6rgaos competentes, mas
caram realidades e aspectos im
portantes.· Segundo Cavalheiro
& Neves (1997, p. 53), os dados

mascaram as realidades porque
generalizam e permitem, assim,
distorg6es graves. Mascaram,
tambem, por diluir

... "as diferem;as de situafoes e
de problemas que certamente se expres
sam ao longo de mais de 30 anos de exis
tencia de um Sistema NaCional de Pos
Graduaf8.0 na OPOSif8.0 falaciosa entre
um antes, quase sempre positivado e unf
voco, a um agora vivido sob a constante
ameafB de degradaf8.o." (Cavalheiro &

Neves, 1997, p. 53 -grifos do original)

Ao mesmo tempo, espe
ra-se dos programas de p6s-gra
duagao e dos pesquisadores
que neles atuam a fungao reden-

tora da universidade e, em ter
mos de distribuigao do orgamen
to, ha hoje um deslocamento das
verbas da p6s-graduagao para
a escola basica. Essa oposigao,
segundo Cavalheiro & Neves
(1997, p.55-60), esta ligadaa
dois mitos: 0 primeiro e 0 "mito

. do her6i salvador"; 0 segundo e
o "mito do ou isto ou aquilo". 0
investimento no aquilo, aescola
basica, e considerado como urn
investimenfo mais "saudavel",
embora os autores digam que de
nada adiantaria "investir em
computadores eparametros cur
riculares para uma escola por

• Parte deste artigo foi relirada da lese de doutorado nao publicada: Analise da Didafiea da Ml1siea em Escolas Pl1blieas da Cidade do Rio de Janeiro. .Jose Nunes Fernand~s.

Faculdade de Educa~aolUFRJ, 1998. .
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onde passe uma juventude sem
futuro intelectual e cientffico (...)
nenhum investimento cosmetico
nas escolas garantira 0 reconhe
cimento do professor, socialmen
te".

Contudo, por um lado,
considera-se os cursos de p6s
graduagao como locus privilegi
ado, ja que 0 p6s-graduando se
considera no direito e no dever
de conquistar uma autonomia ci
entffica. Por outro, a avaliagao
dos programas de p6s-gradua
gao restringe-se aconfecgao de
produtos e nao a formagao do
pesquisador, gerando varios
problemas, como por exemplo,
a criagao de "linhas de monta
gens de teses, correndo 0 serio
risco de transformar os p6s-gra
duandos em algo muito distinto
dos sujeitos intelectual e cienti
ficamente aut6nomos que deve
riam tomar-se" (Cavalheiro &
Neves, 1997, p. 63).

Tanto Cavalheiro & Neves
(1997), ja citados, como ~everi

no (1993) enfatizam que a re
du«ao de tempo de conclusao
de teses e disserta«6es afeta
consideravelmente a produ«ao
e nao considera problemas de
equipamentos e de experi€mci
as, por exemplo, levando consi
go uma forma«ao de p6s-gradu
ados imaturos, capazes de de
fender teses em 48 meses e in
capazes de autonomia para
pensar e produzir. A pre-fixa«ao
geral e a redu«ao dos prazos
afetam diretamente 0 ritmo e a
qualidade das pesquisas. 0 que
deveria ser feito era 0 estabele
cimento do prazo por cada ins
titui«ao, havendo, assim, uma
flexibilidade dos prazos. Isso
seria efetivo, pois nao basta
identificar coordenadas para os
programas, e necessario pensar
nos desdobramentos, na quali
dade, na produtividade e na fle
xibilidade de lidar com diferen-

gas e enfrentar desafios.

A pesquisa em Educa~ao Mu
sical nos Cursos de P6s-Gra
dua~ao em MusicalEduca~ao

Musical

No Brasil, a suMrea da
area Musica chamada de Edu
cagao Musical apresenta-se em
pleno estagio de evolugao, de
vido ao aumento do numero de
pesquisadores (muitos com cur
sos de p6s-graduagao no exte
rior), de cursos de p6s-gradua
gao (CPG) em musica - incluin
do 0 aumento do numero de cur
sos/vagas de p6s-graduagao
em varias outras areas, que pos
sibilitam 0 acesso de pesquisa
dores da musica e da educagao
musical - e de peri6dicos espe
cializados da area da musica e
da educagao musical, especifi
camente. Alem disso, a funda
gao da ABEM (Associagao Bra
sileira de Educagao Musical) e
da ANPPOM (Associagao Naci
onal de Pesquisa e P6s-Gradu
agao em Musica) veio sistema
tizar e proporcionar maior inter
cambio na area, da musica.

"

No que diz respeito aos
artigos publicados em peri6di
cos e anais de encontros de
1986 ate 1996, Esther Beyer
(1996), ao analisar peri6dicos e
artigos de anais, aponta que
houve um aumento gradativo de
cita«6es de autores brasileiros
nas bibliografias, mas que os
temas e caracterfsticas das pes
quisas sao restritos a um pes
quisador ou a uma equipe de
pesquisadores, ou seja, "peque
nas areas de 'propriedade ex
clusiva' de um estudioso" (p.
76). Isso mostra que, na suba
rea da Educayao Musical, 0 co
nhecimento gerado nao faz ain
da com que exista uma tradi«ao
consolidada, pois a "produ«ao
especffica de Educa«ao Musical
restringe-se quase que a proje-

tos individuais de p6s-gradua
dos" (Souza, 1997). Embora a
literatura ainda nao aponte, na
Educagao Musical brasileira, 0
parametro da pesquisa, acredi
tamos que haja uma tradigao
sociol6gica, uma tradigao psico
16gica e ainda uma concepgao
hist6rica, muito aparentes no
campo da pesquisa em educa
gao musical no Brasil, ainda que
"espalhadas"por alguns centros
de p6s-graduagao, ou mesmo
predominando em um unico
centro. Ocorre aqui, entao, a ne
cessidade de um exame do
campo de pesquisa nas disser
tag6es de Mestrad02 existentes
no Brasil, para que se aponte
para a situagao do campo, ou
seja, e necessaria a verificagao
de como 0 campo ja foi aborda
do por diferentes pesquisado
res, nos cursos de p6s-gradua
gao em musica e musicalartes
existentes no Brasil.

Segundo Ulh6a (1997),
ate dezembro de 1996 foram de
fendidas 262 dissertag6es na
area da Musica, nos Cursos de
P6s-Graduagao de Musica e
Artes/Musica da UFRJ, CBM,
UFRGS, USP, UNICAMP,
UNESP, UFBA e UNI-RIO. Es
sas dissertag6es, listadas por
UlhOa, incluem dissertag6es de
educagao musical, de musicolo
gia e de praticas interpretativas.

Uma pesquisa exclusiva
da subarea da Educa«ao Musi
cal mostra os resultados (preli
minares) do estado atual nas
dissertag6es de Educa«ao Mu
sical nos cursos de P6s-Gradu
a«ao em MusicaiEduca«ao Mu
sical (Oliveira & Souza, 1997),
apontando as 45 dissertag6es
de cinco programas brasileiros
(CBM, UFBA, UFRGS, UFF e
UFRJ). 0 total de trabalhos, nas
duas listagens citadas (Ulh6a,
1997 eOliveira & Souza, 1997),
e de 50 disserta«6es especffi-

2 as Doutorados em Musica e Educa9aO Musical sao muito novos, nao tem ainda uma produ9ii.o signrticativa e nem estudos que mostrem essa prodU9aO.
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cas de Educac;;ao Musical. Oli
veira e Souza (1997) citam 46
dissertac;;6es, dos CPGs do
CBM, UFRJ, URGS, UFF e
UFBA, ate 1997, de Educac;;ao
Musical e Ulh6a ate 1996, mas
Ulh6a (1997) cita quatro disser
tac;;6es de Educac;;ao Musical de
CPGs nao inclufdas na lista de
Oliveira e Souza (UNESP, UNI
CAMP, USP e UNI-RIO), totali
zando 50, entao, 0 numero de
dissertac;;6es de educac;;ao mu
sical desses CPGs, ate 1996 e
1997.

Tentamos, entao, siste
matizar e especificar 0 conjun
to de dissertac;;6es, organizadas
pelas pesquisas de Ulh6a
(1997) e Oliveira & Souza
(1997), e verificar como esta 0

campo da pesquisa em Musical
Educac;;ao Musical nas teses e

dissertac;;6es nos CPGs, adotan
do como padrao de calculo a fre
qOencia dos t6picos da "Estru-

r

tura da Area da Musica", presen-
tes no Relat6rio do CNPq de IIza
Nogueira (1997), que contem as
subareas e as especialidades de
cada subarea. As especialida
des da subarea Educac;;ao Mu
sical sao: (1) Filosofia e Funda
mentos da Educac;;ao Musical,
(2) Processos Formais e Nao
formais da Educac;;ao Musical (I,
II e III Graus), (3) Processos
Cognitivos na Educac;;ao Musi
cal, (4) Administrac;;ao, Currfcu
los e Programas em Educac;;ao
Musical, (5) Educac;;ao Musical
Instrumental (Banda, Orquestra),
(6) Educac;;ao Musical Coral, (7)
Educac;;ao Musical Especial.

Como pOdemos observar

na Figura 1, a maioria dos tra
balhos de Educac;;ao Musical
esta na especialidade (2) Pro
cessos Formais e Nao-formais
da Educac;;ao Musical (54%).
Existe um serio "desequilfbrio"
entre os fndices, devido, talvez,
aos interesses dos pesquisado
res. Os baixos fndices em rela
c;;ao as especialidades (4), (5) e
(6) tambem devem ser levados
em conta. Acreditamos que 0

interesse que, possivelmente,
regula a produc;;ao possa tam
bem estar ligado a uma peque
na quantidade de estudos te6ri
cos e praticos existentes e a fal
ta de pratica dos pesquisadores
nesses campos. Na especial ida
de (7), Educac;;ao Musical Espe
cial, nao existe qualquer traba
Iho feito, sendo, portanto, a es
pecialidade mais carente.

- - ---------------

Dissertac;;6es de Mestrado: Musica
subarea: 8:!ucag8.o MJsicai

-------,

60,00%,
,,

50,00%f
i
I

40,00%+
:

0,00% --- -- - - - I

Rlos. e Fun A"oc.Form' A"oc.Cogn. Adm/OJrric 8v1lnst. 8v1 Coral 8v1 Espec.

~ 50 dissertagQes

20,00%

10,00%

30,00%

'------------ -- -- ... _---------- -- --- - -------

Figura 1. A Pesquisa em Educag8.o Musical, segundo as especialidades do
CNPq, nas dissertagoes de Mestrado dos Cursos de P6s-Graduag8.o stricto
sensu em MusicaiEducag8.o Musical no Brasil, com base em UlhOa (1997)

e Oliveira & Souza (1997).
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Enfatiza-se, aqui, a preca
riedade dessa revisao, ja que os
levantamentos sobre 0 estado
do conhecimento na area foram
iniciados recentemente (1996/7)
e nao consideram as pesquisas
dos outros cursos de pos-gradu
agao. Verifica-se, assim, que os
levantamentos de UlhOa e Oli
veira & Souza sao as (micas
bases concretas para sabermos
qual eo estado do campo - Edu
cagao Musical - em cursos de
pos-graduagao em Musica.

Instala-se, entao, um pro
blema: como se encontra a pro
dugao discente dos cursos de
pos-graduagao stricto sensu em
Educagao no que se refere a
Educagao Musical e, mais espe
cificamente, em relagao as es
pecialidades da Educagao Mu
sical estabelecidas pelo CNPq?
•
E de suma importancia saber
como a subarea Educagao Mu
sical esta presente nas disser
tagoes dos cursos de pos-gra
duagao stricto sensu em Educa
gao, pois isso reflete uma anali
se da produgao no campo e con
tribui com diversas pesquisas,
uma vez que constroi 0 estado
da arte da pesquisa em educa
gao musical, na area da Educa-
-gao.

A pesquisa em Educac;ao Mu
sical nos Cursos de Pos-Gra
duac;ao em Educac;ao

o universo de estudo foi
composto pela totalidade de cur
sos de Pos-Graduagao stricto
sensu em Educagao. A lista
dada pela CAPES (1998) dos
cursos credenciados e uma lis
ta complementar, fornecida pelo
Curso de Pos-Graduagao em
Educagao da UFRJ (1997), ser
viram para 0 estabelecimento da
listagem total de cursos de Pos
Graduagao stricto sensu em

Educagao no Brasil (62 progra
mas). Enviamos uma carta soli
citando as listagens atualizadas
de tftulos, autores, orientadores,
datas de defesa e resumos para
a coordenagao de cada progra
ma. Das 62 solicitagoes feitas,
recebemos listagens de 33 cur
sos e mais dois que informaram
que nao tinham ainda disserta
goes defendidas. Buscamos,
atraves do Catalogo de Teses e
Dissertagoes daANPED/Associ
agao Nacional de Pos-Gradua
gao e Pesquisa em Educagao
(1997), as listas dos cursos as
sociados que nao enviaram
suas listas. Consultamos ao todo
Iistas de 46 instituigoes: 16 Iis
tas ate 1996, 03 ate 1997 e 27
ate 1998.

A produgao discente dos
cursos de Pos-Graduagao em
Educagao ja foi analisada por
diversos autores nas liltimas
decadas. Varios problemas fo
ram identificados e merecem
enfase aqui, mesmo sem um
devido aprofundamento.

Na area da Educagao, os
avangos gerados na decada de
80 na pos-graduagao no Brasil
(aumento do numero de proje
tos de pesquisa dos professores
dos programas, crescimento do
numero de docentes com pos
doutoramento, participagao efe
tiva em congressos nacionais e
internacionais e 0 numero cres
cente de publicagoes) repercu
te, na decada de 90, sobre a pro
dugao discente de modo fraco e
desigual (Ward, 1993). Verifica
se a precariedade de c1areza no
referencial teorico, pesquisas
sem relevancia, indefinigao do
interlocutor, dispersao de temas
abordados - sem ligagao, mui
tas vezes, com a educagao. Para
Ward (1993), as avaliagoes dos
programas, feitas pelo Estado,

nao correspondem, em um nu
mero consideravel de casos, ao
que e produzido pelos discentes.

A produgao discente foi
analisada por nos, como ja foi
dito, em 46 programas de pos
graduagao. Encontramos 59 tra
balhos na area da MusicaiEdu
cagao Musical, em 20 desses
programas, sendo 5 teses de
doutorado e 54 dissertagoes de
mestrado. Nao inclurmos 0 cam
po da Musicoterapia, embora
uma dissertagao tenha sido en
contrada3

•

Torna-se importante mos
trar aqui que a Musicoterapia
difere da Educagao Musical Es
pecial, dar a nao inclusao da
pesquisa neste estudo. A discus
sao em tome do assunto - Mu
sicoterapia versus Educagao
Musical Especial - e, atualmen
te, pouco presente nas mesas
dos encontros e congressos. De
urn lado, encontram-se as dis
cussoes, nos encontros, con
gressos, livros e periodicos da
area da Musicoterapia, sobre os
processos, meios e mecanismos
musicoterapicos. De outro, nos
congressos, livros e periodicos
de Educagao Musical, exclui-se
ou pouco se fala da educagao
musical para portadores de de
ficiencias, incluindo a hiperativi
dade, chamada de Educagao
Musical Especial. Isso que esta
acontecendo no Brasil pode res
paldar-se no fate de que, como
em alguns parses, a Educagao
Musical Especial e muitas vezes,

tratada pela Musicoterapia, fa
zendo com que, no caso brasi
leiro, ocorra carencia na produ
gao, ou ate mesmo inexistencia
dela, devido a esta indefinigao,
como acontece na produgao dis
cente dos cursos de pos-gradu
agao em Musica e Educagao
Musical. Que area deve ser res-

3 PALOMERO, Nuria Machado. A pratiea de musicoterapia: buscando eaminhos para sua implementayao e analise. Dissertayao (Mestrado em Educayao) - Universidade

Federal de Sao Carlos. ORIENTADOR(A): VIEIRA, Therezinha. DATA DE DEFESA: 03194
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ponsavel pelos estudos da Edu
cacao Musical Especial? Acre
ditamos que a a da Educacao
Musical, como aponta 0 CNPq e
suas especialidades, devido aos
fins e meios de cada area.

A Musicoterapia a, sem
duvida, muito mais ampla que a
Educacao Musical Especial, e a
diferenca da-se, basicamente,
pela propria finalidade de cada
uma. A Educacao Musical Espe-

cial trata da aprendizagem e do
ensino de musica para portado
res de deficiencia ffsica (cegos,
surdos e mudos) e mental, per
seguindo 0 desenvolvimento
musical, a progressao conceitu
al e de habilidades, a memori
zacao, a pratica de conjunto e
todos os processos envolvidos,
inclusive a apresentacao publi
ca dos ~esultados, 0 que a fun
damental para a propria Educa
Cao Musical, nao sendo, pois,

aplicacao de tacnicas musicote-
, .

raplcas.

Alam disso, tres das dis
sertacoes nao puderam ser alo
cadas nas especialidades da
Educacao Musical. Sao os tra
balhos de Carvalho Sobrinh04 ,

Machad05 e Zacharow6 , ja que
os mesmos sao da area da mu
sicologia, e nao estao na lista
aqui apresentada e nao fizeram
parte da analise.

,--------_._._--------------------_._.._._-_._-------,

Dissertagoes e Teses: Educagao
subarea: Educac;:ae MJsical

50,00%

~'---+---.J~L-;-'~··t
Bvllnst. Bvl Coral Bvl Espec.

20,00%

10,00%

000% . ~ I . ~ I • I, .
Rles. e Fun A"oc.Form'N A"oc.Cogn. Adm/OJrnc.

40,00%

30,00%

~ 56 dissert.lteses
'---------------------_._ .._- _.-_ .._._---------------------

Figura 2. A Pesquisa em Educac;:ao Musical, segundo as especialidades do CNPq,
nas teses e dissertac;:6es dos Cursos de Pos-Gradua<;:ao stricto sensu em Educac;:ao no Brasil.

Aseguir, listaremos a pro
ducao encontrada por ordem al
fabatica dos autores. Antes, po
ram, analisaremos a sua distri-

'.

buicao nas especialidades do
CNPq, descritas anteriormente
para analisar as dissertacoes
produzidas nos cursos de pos
graduacao em MusicaiEducacao
Musical. Na especialidade (5)
Educacao Instrumental (Bandal
Orquestra), inclulmos os traba
Ihos dos conjuntos de percussao
e da fanfarra.

Analisando os Indices das
especialidades (Figura 2), ob-

servamos que a especialidade
(2) Processos Formais e Nao
formais da Educacao Musical
apresenta maior numero de tra
balhos (43%) e, em seguida, as
especialidades (1) Filosofia e
Fundamentos da Educacao Mu
sical (20%) e (3) Processos
Cognitivos na Educacao Musical
(18%), exatamente como acon
tece na producao discente dos·
cursos de pos-graduacao em
Musica, ja demonstrado, embo
ra na area da Educacao haja um
maior Indice na especialidade
(3). Mas a bom enfatizar que 0
grande Indice de trabalhos na

especialidade (2) se deve ao
grande interesse dos pesquisa
dores nos processos de ensino
aprendizagem da Educacao
Musical - ou seja, 0 processo de
ensino da musica -, sejam eles
formais ou nao-formais. 0 inte
resse, a nosso ver, esta associ
ado ao fato de que a grande
maioria dos pesquisadores atua
Iidando diretamente com os pro
cessos de ensino-aprendiza
gem, e que esta especialidade
a muito ampla, comportando
uma infinidade de problemas,
temas, topicos e aspectos. Alam
disso, existe uma vasta literatu-

4 CARVALHO SOBRINHO, Joao Berchmans· de. 0 Pagode no Terreiro: urn estudo de uma manifesta,ao cultural do Medio Parnaiba Piauiense. Disserta,ao (Mestrado em
Educa,ao) - Universidade Federal do Piau!. ORIENTADOR(A): ALBUQUERQUE, Lulz Botelho. DATA DE DEFESA: 11.12.97

5 MACHADO, Maria Celia Marques. Heitor Villa-Lobos: a,ao e cria,ao diante do duplo enfoque de preservaQao e renovaQao da cultura (1922-1959). DissertaQao (Mestrado em
Educa,ao) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. ORIENTADOR(A): NEVES, Jose Maria. DATA DE DEFESA: 24.06.82

'ZACHAROW, Eunice Lukaszewski. A muslca funcional e suas implicaQ0es no ambiente de trabalho. DissertaQao (Mestrado em EducaQao) - Universidade Federal do Parana.
ORIENTADOR(A): PAVAO, Zelia Mllleo. DATA DE DEFESA: 1985
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ra tratando de tal especialidade.

Um ponto relevante e 0
aparecimento - ja que nos cur
50S de musica nao existe qual
quer trabalho - de trabalhos na
especialidade (7) Educac;ao
Musical Especial (3,5%). 1550 e
extremamente relevante para a
subarea da Musica, a Educac;ao
Musical, ja que e uma especiali
dade de grande importancia
para a area da Educac;ao e para
a sociedade, pois ha uma gran
de demanda e, alem disso, a
nova LDB/96 estipula a junc;ao
de alunos normais e especiais
nas escolas regulares, induzin
do a participac;ao da comunida
de academica no estudo desse
aspecto. Nas dissertac;oes e te-

ses analisadas na area da edu
cac;8.o, tambem encontramos um
aumento - muito pequeno, mas
real - nos trabalhos da especia
lidade (4) Administrac;8.o, Currf
culos e Programas em Educac;8.o
Musical (7%), mostrando que a
especialidade e um pouco mais
valorizada na area da Educac;8.o,
mas ainda e carente. Acredita
mos que seja por causa do inte
resse dos pesquisadores, liga
do a uma distancia do campo
pratico relativo a ela, a um for
mac;ao nao direcionada a esse
campo e a uma falta de literatu
ra especffica.

Os fndices das especial i
dades (5) Educac;ao Musical Ins
trumental (Banda, Orquestra,

incluindo conjuntos de percus
sao e a fanfarra) (5%) e (6) Edu
cac;ao Musical Coral (3,5%) sao
muito baixos, como nas disser
tac;oes da area da MusicaiEdu
cac;ao Musical; acreditamos que
seja devido ao pouco interesse
dos discentes por esta especia
lidade. Como ja foi dito, 0 inte
resse esta associado a aspec
tos diversos, como a quase total
ausencia de literatura e a falta
de pratica dos pesquisadores,
isto e, acreditamos que os re
gentes de coral e de conjuntos
instrumentais, os quais tem pra
tica musical direta no campo, de
senvolvem pesquisas em outras
areas da musica, nao havendo
interesse em tratar de aspectos
e problemas de ensino e apren
dizagem.

Lista das Dissertac;oes e Teses de Educac;ao MusicaVMusica dos Cursos de Pos-Graduac;ao
Stricto Sensu em Educac;ao no BrasiF

ARAUJO, Maria Clara Correa Dantas de. A educac;ao musical como agente facilitador do processo de
aprendizagem.
Dissertac;8.o (Mestrado em Educac;8.o) - Instituto de Estudos Avanc;ados em Educac;a08.
ORIENTADOR(A): EKSTERMANN, Abram.
DATA DE DEFESA: 1981

ASSANO, Christiane Reis Dias Villela. Villa-Lobos: a possibilidade de dialogo entre 0 popular e 0
erudito.
Dissertac;8.o (Mestrado em Educac;8.o) - Universidade Federal Fluminense.
ORIENTADOR(A): GARCIA, Regina Leite
DATA DE DEFESA: 20.10.98

BELLINI, Saadya. A auto-estima em adolescentes e sua relac;8.o com sentimentos expressos a partir de
estfmulos musicais tonais.
Dissertac;8.o (Mestrado em Educac;ao) - Pontiffcia Universidade Cat6lica do Rio Grande do SuI.
ORIENTADOR(A): FLACH, Jose Arvedo.
DATA DE DEFESA: 16.06.89

BELLOCHIO, Claudia Ribeiro. 0 canto coral como mediac;8.o ao desenvolvimento s6cio-cognitivo da
crianc;a em idade escolar.
Dissertac;ao (Mestrado em Educac;8.o) - Universidade Federal de Santa Maria.
ORIENTADOR(A): MARQUEZAN, Reinoldo.
DATA DE DEFESA: 30.09.94

7 Em algumas cita90es aparece somente 0 ana da defesa, pois estava assim nos originais.

, Duas disserta90es loram defendidas no Instituto de Estudos Avan9ados em Educac;ao (IESAE). Esta institui9ao pertencia aFunda9ao Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, e foi
extinta no inicio da decada de 90. 0 acervo encontra-se no PROEDESlFaculdade de Educac;ao da UFRJ.

50



revista da numero 5
;';;'';'';';;;';;'a;;'b~e;'m----------------------------~se~te~m~b~rode 2000

BEYER, Esther Sulsbacher Wondracek. A abordagem cognitiva em musica: uma critica ao ensino da
musica a partir da teoria de Piaget.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Rio Grande do SuI.
ORIENTADOR(A): BECKER, Fernando.
DATA DE DEFESA: 29.12.88

BORGES, Maria Helena Jayme9 • A musica e 0 piano na sociedade goiana (1805-1972)
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal de Goias
ORIENTADOR(A): ARAUJO E SILVA, Nancy Ribeiro de
DATA DE DEFESA: 01.08.96

BRAGA, Claudia Maria Macambira. Samba-enredo: uma perspectiva como estfmulo a leitura reflexiva
para alunos menos favorecidos.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
ORIENTADOR(A): SEMINERIO, Maria LUlza Teixeira de Assumpgao Lo Presti.
DATA DE DEFESA: 08.10.93

BRESSAN, Wilson Jose. Educar cantando: a fungao educativa da musica popular.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Metodista de Piracicaba.
ORIENTADOR(A): ASSMANN, Hugo.
DATA DE DEFESA: 11.06.86

CAMPOS, Denise Alvares. Oficina de Musica: Uma Caracterizagao de Sua Metodologia.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade de Brasilia.-ORIENTADOR(A): GALVAO, Carlos Alberto Farias
DATA DE DEFESA: 1988

CARVALHO, Reginaldo. Ajustamento da fala com a musica no ensino fundamental.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Piau!.

.ORIENTADOR(A): ALBUQUERQUE, Luiz Botelho.
DATA DE DEFESA: 15.06.96

•

.

CAZNOK, Yara Borges. A audigao da musica nova: uma investigagao hist6rica e fenomenol6gica.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Pontiffcia Universidade Cat61ica de Sao Paulo - Psicologia da
Educagao.
ORIENTADOR(A): FIGUEIREDO, LUIs Claudio Mendonga.
DATA DE DEFESA: 16.06.92

CESTARI, Maria Lulza. A representagao grafica da melodia numa perspectiva psicogenetica.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Rio Grande do SuI.
ORIENTADOR(A): RASCHE, Vania.
DATA DE DEFESA: 08.12.83

CHAVES, Celso Gianetti Loureiro. 0 acesso de nao-musicos aos registros sonoros atraves da
identificagao, analise e criagao de objetos sonoros: um estudo de caso.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Rio Grande do SuI.
ORIENTADOR(A): RASCHE, Vania.
DATA DE DEFESA: 21.03.85

CHIAMULERA; Valentina. Pedagogia da sonoridade: 0 metodo de Heitor Alimonda para 0 ensino de
Piano.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Parana.
ORIENTADOR(A): PAvAo, Zelia Milleo.
DATA DE DEFESA: 04.08.92

9 No catalogo daANPED aparece como JAYME, Maria Helena.
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CORREA, Suzana Barros. Harmonizando as diferen<;as : programa de musicaliza<;ao para crian<;as
normais e especiais nao alfabetizadas, atraves do desenvolvimento psicomotor, numa pratica
pedagogica integrada.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
ORIENTADOR(A): FIRME, Thereza Penna.
DATA DE DEFESA: 29.10.91

COSTA, Claudia da Silva. Educa<;ao musical: praticas avaliativas e organiza<;ao do trabalho
pedag6gico.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade de Brasilia.
ORIENTADOR(A): VILLAS BOAS, Benigna Maria de F.
DATA DE DEFESA: 04.03.96

CRESPILHO, Jacqueline Domenicone. Estudo sobre 0 significado da experiencia musical na escola.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade Estadual de Campinas.
ORIENTADOR(A): BRITO, Marcia Regina Ferreira de.
DATA DE DEFESA: 18.03.93

DAMAS, Neiva Mutti. Aplica<;ao da tecnica de tarefa dirigida em laborat6rio como atividade
complementar de aprendizagem de intervalos mel6dicos na disciplina de Percep<;8o e Expressao Vocal
do curso de Educa<;ao Artfstica - Centro de Artes e Letras - UFSM.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade Federal de Santa Maria.
ORIENTADOR(A): CORREA, Ayrton Dutra.
DATA DE DEFESA: 19.09.86

FERNANDES, Jose Nunes. Analise da didatica da musica em escolas publicas do municfpio do Rio de
Janeiro.
Tese (Doutorado em Educa<;ao) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
ORIENTADOR(A): OLIVEIRA, Mabel Tarre Carvalho de
DATA DE DEFESA: 17.06.98

FIGUEIREDO, Eliane Leao. Evolu<;ao do pensamento criador em situa<;ao musical.
Tese (Doutorado em Educa<;ao) - Universidade Estadual de Campinas.
ORIENTADOR(A): SISTO, Firmino Fernandes.
DATA DE DEFESA: 16.12.96

FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. Educa<;ao musical : investiga<;ao em quatro movimentos :
preludio, coral, fuga e final.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) Pontiffcia Universidade Cat61ica de Sao Paulo - Psicologia da
Educa<;ao.
ORIENTADOR(A): FIGUEIREDO, Lufs Claudio Mendon<;a.
DATA DE DEFESA: 18.06.91

FREIRE, Vanda Lima Bellard. Musica e sociedade : uma perspectiva hist6rica e uma reflexao aplicada
no ensino superior de Musica.
Tese (Doutorado em Educa<;ao) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
ORIENTADOR(A): ALMEIDA, Maria Angela Vinagre de.
DATA DE DEFESA: 27.04.92

FREITAS, Terezinha Aparecida de. 0 ensino da musica na proposta curricular do Curso de Educa<;ao
Artfstica - Habilita<;ao em Musica - da Universidade Federal de Uberlandia: uma visao.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade de Brasilia.
ORIENTADOR(A): CAMARA, Jacira da Silva
DATA DE DEFESA: 14.07.97
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GARBIN, Elisabete Maria. A educa<;:ao musical no ensino de primeiro grau sob 0 enfoque critico.
Disserta<;:ao (Mestrado em Educa<;:ao) - Universidade Federal de Santa Maria.
ORIENTADOR(A): DUTRA, Ayrton Correa.
DATA DE DEFESA: 12.93

GOLDEMBERG, Ricardo. Musica e linguagem verbal: uma analise comparativa entre a leitura musical
cantada e aspectos selecionados da leitura verbal.
Tese (Doutorado em Educa<;:ao) - Universidade Estadual de Campinas.
ORIENTADOR(A): BRITO, Marcia Regina Ferreira de.
DATA DE DEFESA: 28.11.95

GONQALVES, Maria Ines Diniz. A musica, uma alternativa da educa<;:ao na reconquista do homem.
Disserta<;:ao (Mestrado em Educa<;:ao) - Universidade de Brasilia.
ORIENTADOR(A): CAMARA, Jacira da Silva.
DATA DE DEFESA: 26.08.94

JOLY, IIza Zenker Leme. Aplica<;:ao de procedimentos de musicaliza<;:ao infantil em crian<;:as deficientes.
Disserta<;:ao (Mestrado em Educa<;:ao) Universidade Federal de Sao Carlos.
ORIENTADOR(A): KUBO, Olga Mitsue.
DATA DE DEFESA: 12.94

LEMOS, Maria Beatriz Miranda. Manifesta<;:oes de resistencia em Oficinas de Fanfarra e Percussao.
Disserta<;:ao (Mestrado em Educa<;:ao) - Universidade de Brasilia.
ORIENTADOR(A): Irene M. F. S. Tourinho
DATA DE DEFESA: 29.06.98

MACEDO, Marie de Oliveira. Universidade social e educa<;:ao de jovens componentes de bandas
musicais na sociedade de massa : um estudo comparativo.
Disserta<;:ao (Mestradp em Educa<;:ao) - Universidade Federal da Bahia.

• •

ORIENTADOR(A): FARIAS, Sergio Coelho Borges.
DATA DE DEFESA: 1995~--·.·

..~, '
, , ,

MAFFIOLETTI, Leda de Albuquerque. Atividades ritmicas musicais e 0 desenvolvimento das no<;:oes de
espa<;:o e tempo.
Disserta<;:ao (Mestrado em Educa<;:ao) - Universidade Federal do Rio Grande do SuI.
ORIENTADOR(A): BONAMIGO, Euza Maria de Rezende.
DATA DE DEFESA: 23.10.87

MARCONDES, Ana Beatriz Bacchiega. Alfabetiza<;:ao musical: uma constru<;:ao interdisciplinar.
Disserta<;:ao (Mestrado em Educa<;:ao) - Universidade Federal de Sao Carlos.
ORIENTADOR(A): PEREIRA, Regina Bochniak.
DATA DE DEFESA: 11.10.96

MARTINS, Maria Cecilia. Investigando a atividade composicional : levantando dados para um ambiente
computacional de experimenta<;:ao musical.
Disserta<;:ao (Mestrado em Educa<;:ao) - Universidade Estadual de Campinas.
ORIENTADOR(A): RIPPER, Afira Vianna.
DATA DE DEFESA: 21.12.94

MORAES, Zeny Oliveira de. Psicogenese do som e do ritmo a luz da teoria do desenvolvimento de
Jean Piaget : um estudo de caso.
Tese (Doutorado em Educa<;:ao) - Universidade Federal do Rio Grande do SuI.
ORIENTADOR(A): BIAGGIO, Angela Maria Brasil.
DATA DE DEFESA: 28.09.89
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MOURA, leda Camargo de. Atividades musicais e desempenho do professor atuante em classes de
pre-escolariza<;ao.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade Federal do Parana.
ORIENTADOR(A): WACHOWICZ, LIlian Anna.
DATA DE DEFESA: 1984

NOGUEIRA, Monique Andries. A forma<;ao do ouvinte : um direito do cidadao : propostas para a
educa<;ao musical no ensino fundamental.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade Federal de Goias.
ORIENTADOR(A): DOMINGUES, Jose Luiz.
DATA DE DEFESA: 08.07.94

PAULA, Elzira Maria de. Efeitos da participa<;ao nos concertos didaticos da Sala Cecilia Meireles sobre
a utiliza<;ao da musica em atividades de lazer.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
ORIENTADOR(A): ROITMAN, Riva.
DATA DE DEFESA: 1984

PEREIRA, Alba das Gra<;as. Pollticas implementadas na educa<;ao musical do municipio do Rio de
Janeiro (1930-1994).
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
ORIENTADOR(A): OLIVEIRA, Mabel Tarre Carvalho de.
DATA DE DEFESA: 19.09.94

PICCHI, Achille Guido. Mario metaprofessor de Andrade.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade de Sao Paulo.
ORIENTADOR(A): FAVARETTO, Celso Fernando.
DATA DE DEFESA: 26.09.96

PINTO, Elenice Facion"e Ferreira. Atividade musical-cantada: como e utilizada na pre-escola?
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade..Eederal do Rio de Janeiro.-ORIENTADOR(A): PAIXAO, Lyra.
DATA DE DEFESA: 22.04.88

OLIVEIRA, Flavio Couto e Silva de. Hist6rias de um aprendizado: os signos de Deleuze nos relatos de .
vida de musicos cegos.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade Federal de Minas Gerais.
ORIENTADOR(A): LOPES, Eliane Marta Santos Teixeira.
DATA DE DEFESA: 12.05.95

OLIVEIRA, Nara Vasconcellos de. A fundamenta<;ao psicol6gica da inicia<;§.o musical, seu fazer e
propostas na obra de Sa Pereira, e sua influencia ate a modemidade.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade Federal Fluminense.
ORIENTADOR(A): KELLNER, Sheilah Rubino de Oliveira.
DATA DE DEFESA: 10.12.91

RAMALHO, Georgina Maria C. Gama. Afinando 0 piano: um estudo sobre 0 carater criativo ou
reprodutivo na forma<;ao do musico.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
ORIENTADOR(A): KRAMER, Sonia.
DATA DE DEFESA: 06.04.95

RANGEL, lIana AssbU Linhares. 0 Som da Singularidade.
Disserta<;ao (Mestrado em Educa<;ao) - Pontiffcia Universidade Cat6lica do Rio de Janeiro..
ORIENTADOR: LUDKE, Menga.
DATA DA DEFESA: 25.09.98
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RIBEIRO, Maria do S. Soares. 0 folclore musical no processo formativo: relato de experiencia.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Parana.-ORIENTADOR(A): PAVAO, Zelia Milleo.
DATA DE DEFESA: 28.01.91

ROCHA, Gloria Maria Bruno da Silveira. Arte e institucionalizagao : 0 papel das atividades artfsticas
musicais no processo de institucionalizagao do menor.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Instituto de Estudos Avangados em Educagao.
ORIENTADOR(A): CAMPOS, Angela Valadares,Dutra de Souza.
DATA DE DEFESA: 17.10.86

SANTOS, Marco Antonio Carvalho. Musica e hegemonia : dimens6es polftico-educativas da obra de
Villa-Lobos.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal Fluminense.
ORIENTADOR(A): FRIGOTTO, Gaudencio.
DATA DE DEFESA: 30.10.96

SANTOS, Maria da Gloria Schaper dos. Ludico: isto e serio? Uma constatagao sobre as experiencias
ludicas das criangas.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
ORIENTADOR(A): ESTEVES, Oyara Petersen.
DATA DE DEFESA: 29.08.91

SANTOS, Maria Lazarotto Fernandes dos. A arte na educagao : um estudo sobre a influencia da musica
no desenho de pre-adolescentes.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Rio Grande do SuI.
ORIENTADOR(A): SOLARI, Carmen Lins Baia.
DATA DE DEFESA: 14.01.88

SANTOS, Regina Marcia Simao. A natureza da aprendizagem musical e suas implicag6es curriculares.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Rio de Janeiro.
ORIENTADOR(A): TEIXEIRA, Elza Vieira de Souza.
DATA DE DEFESA: 30.04.86

SALLES, Pedro Paulo. Genese da notagao musical na crianga.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade de Sao Paulo.
ORIENTADOR(A): FAVARETTO, Celso Fernando.
DATA DE DEFESA: 27.06.96

SARDELlCH, Maria Emflia. Elaborag6es musicais no cotidiano da escola fundamental
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal da Bahia.
ORIENTADOR(A): MELO, Hermes Teixeira de
DATA DE DEFESA: 5.12.97

SCHMIDT, Luciana Machado. A pedagogia musical historico-critica : 0 desafio de uma concepgao da
musica atraves da educagao escolar.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal de Santa Catarina.
ORIENTADOR(A): AURAS, Marly.
DATA DE DEFESA: 17.07.95

TORRES, Maria Cecflia de Araujo Rodrigues. Processo de musicalizagao de adultos : os sentimentos e
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Breves Conclusoes

A especialidade mais ca
rente, a que foi menos estuda
da, e a da Educagao Musical
Especial, a qual, como foi dis
cutido neste estudo, difere da
Musicoterapia, uma vez que a
Musicoterapia e bern mais am
pia. Recomenda-se aos CPGs
de MusicalEducagao Musical e
de Educagao e aos pesquisado
res que abordem mais as espe
cialidades carentes: Educagao
Musical Especial, Educagao
Coral, Educagao Instrumental
(conjuntos).

Em aproximadamente
vinte anos, no Brasil, a distribui
gao diacr6nica das pesquisas
dos discentes da area da Edu
cagao, no que se refere a Edu
cagao Musical - ou seja, a pro
dugao por ana -, mostra que de
1981 a 1990 foi de 17 pesqui
sas; ja entre 1991 e 1998 hou
ve urn sensfvel crescimento do
numero de pesquisas, 39 pes
quisas, apresentando 0 dobro
de trabalhos produzidos entre
1981 e 1990. Isso aponta para
urn crescimento favoravel, pois,
por urn lade, podemos dizer que
com isso a Educagao Musical
ganha espago e relevancia na
area da Educagao e indica uma
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subarea instalada, mesmo con
siderando que a Educagao Mu
sical, na area da Educagao, na
sua maioria esta inserida em
Educagao Artfstica ou Arte-Edu
cagao, nao sendo, pois, uma
subarea direta. Por outro lado,
notamos que 0 representativo
crescimento do numero de tra
balhos entre 1991 e 1998 mos
tra que, neste perfodo, os CPGs
de Educagao continuaram e
ampliaram a aceitagao de traba
Ihos de Educagao Musical e,
tambem, que musicos e profes
sores de musica tiveram chan
ce de desenvolver pesquisas em
CPGs de Educagao, uma vez
que sao poucos os CPGs de
Musica, principalmente na deca
da de 80, e tambem ha urn nu
mere reduzido de vagas.

A verificagao da produ
gao, levando,em conta as regi
6es geo-econ6micas do Brasil,
aponta para urn quadro em par
te ja conhecido. A maior produ
gao foi da regiao· sudeste (29
pesquisas), seguindo-se a re
giao sui (17 pesquisas) e as re
gi6es centro-oeste (7 pesqui
sas) e nordeste (3 pesquisas).
Esses dados devem estar liga
dos ao fate de que e na regiao

sudeste e sui que esta localiza
da a maioria dos cursos de pOs
graduagao em Educagao. Inte
ressante e notar que 0 estado
brasileiro que apresentou 0 mai
or numero de pesquisas de Mu
sicalEducacao Musical foi 0 Rio•
de Janeiro (16 pesquisas), de-
pois Sao Paulo (12 pesquisas)
e Rio Grande do Sui (11 pesqui
sas).

Apresentamos aqui su
gest6es para a continuidade dos
estudos relativos a pesquisa dis
cente nos CPGs brasileiros, no
que diz respeito a Educagao
Musical. Primeiramente, suge
rimos que estes estudos sejam
complementados periodicamen
te, como fazem as Associag6es
de Pesquisa, daf apelarmos
aqui para a boa vontade dos co
ordenadores dos CPGs, facili
tando e se comprometendo com
o fornecimento regular de Iistas
e resumos das pesquisas feitas
por discentes.

Faz-se necessario, tam
bern, urn apelo as associag6es
nacionais de pesquisa e pos
graduagao, ANPPOM e ABEM,
para que se elabore urn siste
ma de memoria e registro da
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produc;ao discente, docente e,
quem sabe, como faz a ANPED,
a elaborac;ao peri6dica de um
CD-rom em que constem a pro
duc;ao discente e um index de
revistas e anais.

Importante e tambem,
aqui, apontar para a indicac;ao
de futuras pesquisas que envol
yam a produc;ao cientffica bra
sileira na Educac;ao Musical.

a) Muitos musicos e professores
de musica ja desenvolvem pes
quisas em cursos de p6s-gradu
ac;ao em Educac;ao. Isso acon-
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Sonia Tereza da Silva Ribeiro
•

Resumo: Pretendendo organizar uma delimita<;:ao da tematica da cultura relacionada
com oconhecimento curricular, fundamentada em considera<;:oes centrais da analise critica
e sociologica do curriculo, 0 presente artigo fara uma exposi<;:ao em tome da abordagem
da cultura, sublinhando 0 pensamento critico como um componente de articula<;:ao destas
rela<;:oes. Os exames destas tematicas justificam-se como consubstanciais ao contexto
das constru<;:oes curriculares dos Cursos de Musica, possibilitando reflexoes sobre as
rela<;:oes existentes entre conhecimento curricular e as praticas culturais da sociedade.
Inicialmente, 0 artigo desenvolvera considera<;:oes acerca da cultura como representa<;:ao
das experienciasyividas socialmente pelas pessoas em um determinado tempo e espa<;:o
historicos. Em seguida,.examinara a condi<;:ao de 0 curriculo estar inserido em perspectivas
sociais e culturais. Na sequencia, refletira sobre a rela<;:ao da dimensao critica e cultural
do curriculo como importante subsidio para a forma<;:ao do profe~sor-pesquisador em
musica. Conciuira mostrando a necessidade da existencia de um movimento consciente
da comunidade academica pela produ<;:ao curricular, na area de musica, em bases crfticas,
sociais e culturais.

1. Introdu~ao

Embora nao seja proposi
gao deste artigo desenvolver
uma discussao aprofundada
acerca da relagao crltica entre 0
currlculo de musica e 0 proces
so de formagao do significado de
cultura, no ambito dos aconteci
mentos historicos de uma dada
sociedade, torna-se importante
delimitar a tematica, para intro
duzir 0 campo de uma teoria da
cultura, sustentada em uma fun
damentagao crftica. Esta delimi-

tagao consistira em uma contri
buigao para a busca do signifi
cado da teorizagao crftica na
esfera da cultura, sobre a qual
se desenvolve 0 processo
educativo e 0 contexto da pro
dug80 do currlculo para os Cur
50S de Musica.

Parte-se da abordagem
de uma construg80 conceitual de
cultura vinculada as representa
goes das experiencias vividas

pelas pessoas em uma socieda
de, sublinhando que, ao longo
de sua formag80, 0 homem foi
produzindo a sua propria capa
cidade para sobreviver a reali
dade social. Enquanto ser bio
logico, as transformagoes ocor
ridas no seu organismo Ihe per
mitiram acumular, na conscien- .
cia comunitaria, atos que, gra
gas a hereditariedade social
destes conhecimentos adquiri
dos, propiciaram favoraveis re-
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sultados, que foram recolhidos,
conservados e transmitidos de
uma geragao a outra. Desse
modo, observa-se que 0 proces
so de produgao do proprio ho
mem e resultante desta comple
xidade crescente de operagoes,
realizadas por ele com a finali
dade de responder as questoes
da vida real.

A perspectiva dialetica de
se compreender esta relagao
entre 0 avango biologico e a pro
dugao cultural do ser humane foi
desenvolvida por Geertz, que
demonstrou que a formagao cul
tural preexistiu ao homem. Na
visao do autor, a cultura foi urn
ingrediente essencial na produ
gao da existencia humana e,
neste aspecto, tanto as ideias,
quanto os valores, os atos, as
emogoes e 0 proprio sistema
nervoso tornam-se produtos cul
turais (Geertz, 1989).

Diante destas nogoes,
tendo em vista que 0 ser huma
no se revela enquanto indivfduo
incompleto por estar em constan
te processo de construgao,
pode-se compreender que a cul
tura tende a modelar ou influen
ciar os indivfduos, enquanto es
pecie humana. Estes estudos
fazem parte de uma interpreta
gao polissemica acerca da ques
tao da cultura, apreendida de
forma dialetica e interpretativa,
com 0 intuito de sublinhar que a
cultura nao foi acrescentada ao
homem, pois ela se faz a propria
substancia para humanizar 0 ser
humano. Em outras palavras, se
nao fosse a cultura ou formas
particulares de cultura, os ho
mens seriam como "monstros
imprevisfveis", com muito poucos
instintos uteis e com menos sen
timentos reconhecfveis (Geertz,
1989).

Nesta mesma visao,
Whitaker mostra que Geertz bus-

cou urn conceito de cultura mais
preocupado com 0 problema do
significado dialetico de cultura,
para entende-Io no contexto da
agao humana. A autora afirma
tambem que "em Geertz a cul
tura e condigao da humanizagao
do homem", e que esta conside
ragao possibilita urn encontro
com as analises de Paulo Freire,
que, ao entender 0 homem como
urn "animal inconcluso", propor
ciona urn tipo de educagao ca
paz de desenvolve-Io atraves da
sua propria cultura (Whitaker,
1982, p. 12).

Em virtude do exposto e
com vistas a destacar 0 que este
artigo esta entendendo enquan
to cultura, registra-se a concep
gao de Freire como sendo uma
representagao de "experiencias
vividas", dentro de relagoes de
siguais e dialeticas que os gru
pos estabelecem em uma deter
minada sociedade, num dado
momenta historico. Para 0 pen
sador brasileiro, a cultura liga
se a dinamica de poder e pro
duz "assimetrias" na capacida
de de os indiv!daose os grupos
se diferirem e realizarem suas
metas. Tambem a cultura rela
ciona-se a um espago de confli
tos e contradigoes da socieda
de e, por este motivo, 0 autor
nao adota 0 significado da sua
existencia dentro de urn sentido
"homogeneo". Pelo contrario,
para ele, 0 que existem sao cul
turas "dominantes e subordina
das~, capazes de expressar di
versificados interesses e operar
a partir de espagos e de poder
diferentes e desiguais (Freire,
1986).

A introdugao destas ana
lises sugerem uma articulagao
com a area do conhecimento
curricular em musica, pais, ao se
compreender que os princfpios
pedagogicos nascem no contex
to social do campo das praticas

culturais, tambem 0 processo de
produgao do currfculo e cultural
mente construfdo. Tais estudos
tornam-se relevantes sobretudo
por demonstrar uma real preo
cupagao do autor citado em es
tabelecer e interpretar as rela
goes existentes entre a area
educacional e as questoes da
cultura e da sociedade.

o exame destas nogoes
significa, entre outras conside
ragoes, uma ruptura da condigao
do processo educativo-musical
como algo desinteressado das
consideragoes polfticas da soci
edade. Em conseqOencia, a
questao do conhecimento
curricular em musica tambem
passa a se envolver em carac
terizagoes polfticas e ideologi
cas, diante do contexto das pra
ticas musicais e de ensino de
musica, na esfera da produgao
do conhecimento musical.

Com 0 proposito de abor
dar importantes reflexoes desta
natureza no contexto da Educa
gao Musical, a seguir serao tra
tadas algumas dentre as princi
pais consideragoes acerca de
uma teorizagao crftica do curri
culo ,relacionada com a questao
da cultura.

2. A inser~ao do currlculo em
perspectivas sociais e cultu
rais..

Apple (1979) mostrou
que, pioneiramente, as reflexoes
de uma teorizagao do currfculo
foram pensadas por Emile
Durkheim (1990) e Karl
Mannheim (1986), depois por
Raymond Williams (1974) e, nas
decadas de 1960 e 1970, por
Pierre Bourdieu (1977) e Basil
Bernstein (1971). Citou tambem
Shulman (1987) e 0 seu traba-

. Iho Iigado ao conteudo, como
sendo a base do conhecimento
exigido para 0 ensino. 1

, 0 surgimento destes estudos pede ser encontrado em Iiteratura especializada, como Cremin (1975); Seguel (1966); Franklin (1974); Pinar & Grumet (1981) e outros. Segundo
Apple (1979). os esludos acima releridos possuem enfoque te6rico fundamentado principalmente no conteudo do curriculo ou na rela<;iio existente entre os conteudos das
matarias. Todavia, a questao das rela96es que existem dentro do conteudo das matarias continuou inexplorada e sam teoria.
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As pondera~oes feitas por
Apple apresentaram importancia
te6rica localizada no terreno da
analise das relagoes "internas"
do currlculo, mais precisamente
no ambito da sua forma. Para 0
autor, os estudos sobre estas re
la~oes levaram a compreensao
da existencia de diversificadas
razoes metodol6gicas para nao
tomar como certa a "neutralida
de" do conhecimento curricular,
afirmando com seguran~a que
"interesses sociais" sao inseri
dos na pr6pria forma de conhe
cimento (Apple 1979, p. 17).

A partir de entao, as pre
ocupa~oes com adogoes de pro
cedimentos cientfficos para pla
nejar, controlar currfculos e ava
Iia~oes bem como super valori
zar a implementagao da pesqui
sa educacional quantitativa, en
quanta melhor caminho para a
produgao do conhecimento, des
locaram-se para uma outra ori
enta~ao, favorecendo a argu
menta~ao, a investiga~ao e a
compreensao de diferentes pon
tos de vista, vinculados a area
do currfculo como um campo
socialmente construfdo.

Os desdobramentos teo
ricos e praticos destas questoes
levaram a concluir que esta cor
rente pedagogica, assentada em
bases socioculturais e articula
da a elabora~ao de uma
teoriza<tao crftica do currfculo no
contexto da realidade, adquiriu
intense desenvolvimento a par
tir da sua inscri~ao no currfculo
de forma<tao de professores. Por
conseguinte, a caracterizagao
deste campo de proposi~oes

gerou 0 estudo do currfculo
institucional mais aproximado da
area da Sociologia do Conheci
mento.

Diante das razoes anteri
ormente analisadas, Moreira
(1995) considerou nao ser mais
possfvel conceber uma total ino-
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cencia acerca do significado do
conhecimento curricular, preocu
pado tao somente com 0 carater
de ordem e transmissao do co
nhecimento pelas instituigoes. 0
autor destacou que a concep~ao

do currfculo passou, entao, a
adquirir uma caracterfstica de
area de problematiza~oes e con
testa~oes, sendo visto dentro da
produgao de "rela~oesde poder"
no interior da escola e, sobretu
do, entendido no conjunto polf
tico, hist6rico, educacional e ide
016gico da realidade cultural.

De semelhante forma, os
exames do campo da construgao
do conhecimento curricular em
musica passam a ficar situados
no ambito da realidade historica
e cultural do processo
educativo-musical, frente a ca
racterizagao da constru~ao do
currfculo no contexto da real ida
de social.

Em presen~a destas con
sidera~oes, a dimensao social
do entendimento do processo da
educa~aofoi de fundamental im
portancia para 0 estudo da pro
dugao do currfculo, sendo que
os princfpios que inicialmente
nortearam uma teoriza~ao crfti
ca do currfculo permanecem no
contexto de uma tradigao crftica
do currfculo, guiada por ques
toes sociologicas, polfticas e
epistemol6gicas, dentre outras.

Concluindo, pode-se afir
mar que a emergencia desta
area de carater social da produ
gao curricular conseguiu eviden
ciar a insen;:ao do currfculo em
perspectivas culturais, tambSm
para a area de musica. Nesta
6tica, vislumbra-se a construgao
de um significado te6rico e sim
bolico, no campo das aborda
gens da organizagao curricular,
para 0 processo de elaboragao
de currfculos em musica, no
ambito da produ~ao do conhe
cimento educativo-musical.

Seguindo estes estudos,
a .tematica da produ<tao e da
a~ao do currfculo provocou des
dobramentos te6ricos,
metodologicos e praticos, em di
versificados campos culturais e
polfticos do processo educacio
nal. Dando prosseguimento a
estas observagoes, parte-se
para uma breve reflexao sobre
estas analises.

3. A dimensao critics do curri
culo e a forma~ao do profes
sor-pesquisador em Musica.

A segao anterior mostrou
a inser<tao do currfculo em fun
damentos socioculturais, reve
lando-o desprovido de ingenui
dade e de neutralidade, desta
cando que a produgao curricular
na esfera do processo da edu
ca~ao musical tambem precisa
estar atenta as caracterfsticas
sociais e culturais desta realida
de.

Em virtude do que foi ex
posto, torna-se essencial desta
car a dimensao crftica, enquan
to princfpio teorico e pratico ca
paz de fundamentar a perspec
tiva social do currfculo, confor
me os estudos desenvolvidos
por Henry Giroux (1997).

o autor apresenta suas
analises, mencionando que a
questao fundamental do debate
da nova perspectiva do currfcu
10 se localiza na discussao de
que a area curricular ainda esta
padronizada segundo 0 "mode
10 das ciencias naturais". Em
outros termos, mostra que 0 es
tudo do campo curricular ainda
se encontra em um "estado de
paralisia", muitas vezes incapa
citado de desenvolver inten~oes
emancipadoras. Giroux chama a
atengao para 0 fate de que a in
vestiga~ao e a pesquisa carac
terfsticas do campo tem side
"modeladas segundo suposi
~oes extrafdas de urn modelo de

61



revista da
numero 5 ~~~----------------------------'7C=~';';;'''''''setembro de 2000 abem

ciencia e rela<;oes sociais intima
mente Iigadas aos princfpios da
previsao e controle"
(Giroux,1997, p. 44).

Entretanto, para 0 autor,
a nova perspectiva social do cur
rlculo estabelece que as supo
si<;oes basicas sobre os princf
pios do currfculo, as quais se
encontram embutidas no

.. paradigma do currfculo tradicio
.nal, devem ter uma "analise crf
tica" como base de qualquer
entendimento. Segundo esta
compreensao, somente um pen
samento reflexivo torna-se ca
paz de desmascarar a ideologia,
conscientizar 0 docente acerca
do ensino, enquanto processo
de descoberta, e da pesquisa,
enquanto procedimento crftico
de investiga<;ao, que evita a re
produ<;ao do conhecimento
"acumulativo". Esta dimensao
crftica da area curriculartambem
leva a enxergar 0 curriculo tra
dicional como uma situa<;ao limi
te, a ser superada no desenvol
vimento de novas orienta<;oes e
maneiras de se pensar, falar e
produzir 0 curriculo.

Importante destacar que
os crfticos desta dimensao soci
al do currfculo, ao mudarem a 10
caliza<;ao do debate para outro
nlvel de questionamento, cujas
questoes se remeteram ao cam
po. da produ<;ao, distribui<;ao e
avalia<;ao dos conhecimentos,
diretamente relacionados com
questoes de controle, domina
<;ao, ideologia e realidade cultu
ral, possibilitaram novos cami
nhos para a produ<;ao curricular.
Portanto, a reflexao desta esfe
ra social do currlculo justifica-se
enquanto consubstancial aos
Cursos de Musica, dado 0 cara
ter de liga<;ao destas pondera
<;oes com 0 universo pedag6gi
co-musical.

Dado este modo de en
tender, 0 conhecimento
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curricular, as analises da pers
pectiva social e cultural da cons
tru<;ao dos currfculos em musi
ca tendem a se ampliar para
outros relacionamentos, produ
zidos no cerne do processo pe
dag6gico-musical.

Para 0 campo musical, 0

currfculo devera estar
entretecido com os diferentes
entendimentos sobre 0 significa
do de musica veiculado pela ins
titui<;ao; mediatizado com as
diversificadas experiencias da
sala de aula; relacionado com
varias categorias academicas,
como inteligencia, fracasso, ta
lento musical e outras. Conse
quentemente e de maneira
dialetica, 0 conhecimento

, . .
curricular em muslca passara a
ser elaborado envolto com a
constru<;ao do processo de en
sino-aprendizagem em musica,
levando em considera<;ao os
procedimentos metodol6gicos,
as tecnicas didatico-musicais, os
jogos, a criatividade, a
performance, 0 mercado de tra
balho, entre outras
especifica<;oes, as quais sao so
cialmente construldas e levam
consigo 0 peso de interesses e
normas especlficas.

. A abordagem te6rica des
ta maneira de enxergar 0 conhe
cimento curricular passou a exi
gir uma nova pratica, frente a
forma de se entender 0 currfcu
10 como fundamentado no pro
cesso de uma constru<;ao soci
al. A par destas analises, Giroux
menciona que:

"Os modelos curriculares devem
dirigir-se as experiencias pessoais con
cretas de grupos e populat;oes culturais
especfficas. Os educadores curriculares
devem ser capazes de reconhecer a re
levancia e importancia da aceitat;§o e uti
Iizat;ao de multiplas Iinguagens e formas
de capital cultural, sistemas de significa
do, gostos, maneiras de ver 0 mundo,
estilo e assim pordiante. Ao mesmo tem
po, os educadores devem reconhecer
que 0 apelo por pluralismo cultural e va-

zio a menos que se reconhet;a que 0 re
lacionamento entre diferentes grupos cul
turais emediado atraves do sistema cul
tural dominante. "(Giroux, 1997, p·.50-51)

o pensamento do autor
determina, entre outras ques
toes, que um modelo de curri
culo devera estar vinculado ao
cotidiano da sala de aula e as
experiencias dos sujeitos no in
terior do processo da produ<;ao,
do desenvolvimento e da trans
missao do mesmo. Identifica,
ainda, 0 ambito da diversidade
culturale a capacidade do do
cente para entende-la, em suas
"multiplas linguagens", dentro do
processo. Sublinha a necessida
de do reconhecimento das pra
ticas culturais, relacionadas a re
alidade como um todo.

Segundo 0 pensamento
de Giroux (1997), este nfvel de
questionamento, direcionado
para a produ<;ao curricular, pres
supoe a cria<;ao de condi<;oes
coletivas e concretas na pratica
curricular, que propiciem 0 for
talecimento da visao dos profes
sores como "intelectuais trans
formadores". Ante esta 6tica, 0

autor defende a func;ao do pro
fessor como urn intelectual ca
paz de promover a discussao
das condi<;oes necessarias para
a transforma<;ao social, visando
sua atua<;ao como sujeito criti
co, criativo e autonomo. 0 autor
discute tambem a postura cons
ciente do professor acerca das
questoes que envolvem a vida
social, politica, economica, edu
cacional e cultural, onde ele so
nha, vive e trabalha.

o docente da area de
musica, ao abordar 0 contexto
do significado consciente de
uma atitude critica, podera es
for<;ar-se para tornar 0 pedag6
gico mais politico e 0 politico
mais pedag6gico,' alem de preo
cupar-seem formular um proje
to didatico-musical voltado para
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os interesses dos alunos, a fim
de refletir sobre suas agoes e
suas praticas musicais e cultu-

•rals.

Acrescentando-se a esta
nova fungao social do professor,
como "intelectual transforma
dor", uma outra, na dimensao
academica do "pesquisar-em
agao", emerge uma imagem de
que 0 "professor-formador" seja
tambem urn "professor-pesqui
sador". Nesta perspectiva, a
pesquisa em musica constitui-se
como urn instrumento de inter
rogagoes acerca da pr6pria pra
tica musical e academica, bern
como dos pr6prios conceitos de
ensino e currfculo de musica. 0
universe de argumentagoes, pe
culiar da postura investigativa do
campo da pesquisa, proporcio-

, " , . -nara a area uma visao
emancipadora e crftica do fazer
musical e, sobretudo, subsfdios
para as construgoes e recons
trugoes curriculares.

Em suma, esta& conside-
,

ragoes objetivaram-se e cami-
nharam na diregao de uma con
tribuigao para a formagao de
uma inter-relagao contfnua e
permanente entre os professo
res de musica e a realidade
sociocultural, vislumbrando 0

prop6sito de avangar no campo
das produgoes do "ensino-pes
quisa" e no significado das
emancipagoes da produgao do
currfculo para a area musical.

4. Considerac;oes Conclusivas

A inexistencia de urn sen
tido homogeneo para a cultura
e, por conseguinte, a necessida
de de pensar os currfculos de
musica em abordagens crfticas
e sociais levaram a uma busca
de consideragoes acerca da re
lagao entre cultura e conheci
mento curricular em musica.

Tais consideragoes foram

remetidas tanto as necessidades
de constantes avaliagoes e
reavaliagoes no campo das
questoes curriculares dos Cur
sos de Musica, quanta em estu
dos acerca das tematicas
sedimentadas na perspectiva
social, cultural e crftica do pro
cesso de construgao do conhe
cimento em musica.

Em virtude das segoes an
teriores, pode-se concluir que a
maneira particular de enxergar
um currfculo, no contexto coleti
vo e cultural, nao e algo dado,
precisando estar em constantes
buscas de significados te6ricos,
praticos, simb6licos e
metodol6gicos. Por outro lado,
entendeu-se que a cultura nao
e simplesmente uma imposigao
que prende as pessoas a urn
relacionamento imaginario com
o mundo real, pois trata-se de
uma forma de experiencia ativa
mente construfda e vivida, em
conexao com as formas nas
quais a "ideologia" e 0 "poder"
se encontram no mundo social.

Obse~()l:J-se que a cultu-. .

ra pode ser enteAdida sob urn
olhar ligado as representagoes
simb61icas e concretas da
vivencia, entre as relagoes
dialeticas e desiguais que os
grupos sociais estabelecem em
urn determinado momenta hist6
rico, dentro e fora da sala de
aula. Desta maneira, a cultura e
o currfculo localizaram-se em urn
espago de conflitos e contradi
goes, sendo de fundamental im
portancia sedimentar a constru
gao do pensamento crftico, como
urn elemento capaz de desmas
carar a ideologia e entender a
abordagem cultural do proces
so educativo.

Os autores estudados co
laboraram para a compreensao
de que, no metodo crftico da pro
posta de elaboragao do currfcu
10, nao cabe uma padronizagao

rfgida de modelos, nem a impo
sigao de ideias, e sim a interro
gagao, a criagao, a investigagao,

..... • • A • ••

a VlvenCla e a expenencla VIVI-
da na comunidade social. Enten
deu-se que, no campo das re
construgoes curriculares em
musica, as decisoes quanto' a
selegao de conteudos, forma e
outras decisoes polfticas e pe
dag6gicas precisam contar com
urn processo participativo, con
siderando as praticas cultu
rais e musicais da realidade so
cial.

Em especial, 0 pensa
mento de Giroux, eminente te6
rico da sociologia do curriculo,
teve a intengao de mostrar que
o currfculo, como forma de "po
Iftica cultural", e a visao do pro
fessor como pesquisador pode
rao ampliar as possibilidades de
entendimento das relagoes en
tre as institui90es, 0 currfculo, os
professores e a sociedade.

Finalmente, torna-se im
portante destacar que este arti
go demonstra a necessidade de
uma discussao do contexto aqui
examinado, a fim de se compre
enderalgumas questoes ligadas
aos argumentos dos elementos
chaves da perspectiva social do
currfculo, relacionados ao cam
po do conhecimento curricular
em musica. Nesta dimensao e
que se sugere 0 encaminhamen
to de estudos que tenham por
objetivo reformar os currfculos
de musica, pensando e refletin
do ace rca das abordagens
introduzidas neste trabalho.

Para terminar, torna-se
importante efetivar a existencia
de urn movimento consciente da
comunidade academica para 0
debate da produgao curricular
em musica, em bases sociais e
multiculturais, de pensamento
crftico e reflexivo. Em virtude
disto, possibilitar a proposigao
de urn currfculo como forma de
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"polftica cultural", onde a forma
gao docente vislumbre 0 "pro
fessor-pesquisador" na area de
musica. Consequentemente,
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muslca

os cursos
Maria Lucia Pascoal

Resumo: Esle lexlo faz uma resenha crilica do trabalho de KOSTKA, Stefan. Materials
and techniques oftwenti~.~fJ~centurymusic. 2nd

• Ed. Upper Saddle River, Prentice-Hall, 1999.
328 paginas. http://www.pr~!1hall.com. Apresenta uma sinlese da musica praticada no seculo
XX e conslilui-se em informa<;:ao destinada aos cursos de Gradua<;:8.o e a todos os interessados.

KOSTKA, Stefan. Materials and techniques of twentieth-century music. 2nd
•

Ed. Upper Saddle River, Prentice-Hall, 1999.

No momento em que se
intensifica a discussao sobre
currfculos de cursos de Musica
no Brasil, e oportuna a conside
ragao do estudo da Teoria da
Musica do seculo XX, nos cur
sos de Graduagao. Como se tra
ta de materia Msica na forma
gao do musico, em quaisquer
das atividades a que se dedicar
profissionalmente - educador,
compositor ou interprete -, faz
se necessario 0 conhecimento
das tecnicas, da historia e do re
pertorio da musica do perfodo
pos-tonalidade, nos varios nfveis
da educagao.

Stefan KOSTKA, profes
sor da Universidade do Texas
em Austin (EUA), autor de ou
tros trabalhos sobre 0 assunto,

desenvolveu, ampliou e atuali
zou 0 que se apresenta na se
gunda edigao do atual volume.
o trabalho c1assifica-se como Ii
vro-texto e tem como alvo os alu
nos de Graduagao, porem des
perta 0 interesse de todos
quantos desejarem se informar
mais sobre a musica deste perf
odo. No Prefacio, 0 autor obser
va a disposigao, que existe hoje
nos professores, de dedicarem
mais tempo ao estudo da musi
ca do seculo XX e considera
tambem a dificuldade de uma bi
bliografia que a apresente nes
se formato geral, isto e, para que
todos os estudantes de musica
possam aproveitar. Este e 0 ob
jetivo que escolheu (p. XV). A
utilidade deste texto pode ser
tanto na sua sequencia de um

estudo das tecnicas de compo
sigao, quanta como um comple
mento para cursos de Historia e
de Analise. 0 proprio autor su
gere 0 usa deste livro para ativi
dades de curta duragao, como
para todo um ano, dependendo
dos interesses.

Em linguagem clara e
concisa, apresenta um interes
se especial na organizagao dos
capftulos, pois cada um traz uma
pequena Introdugao, que procu
ra contextualizar 0 tema na his
toria e, em seguida, 0 assunto
propriamente dito, 0 material e
as tecnicas, exemplificados em
trechos representativos da lite
ratura musical. Depois de uma
sfntese em um quadro-resumo,
os exercfcios sao divididos em:
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A: fundamentos, com perguntas
a serem respondidas; B: anali
ses para realizar, relativas ao
material e as tacnicas em tre
chos de pegas; C: sugest6es de
idaias para composigao; D: lei
turas posteriores, apresentando
um guia de informagao bibliogra
fica mais ample. Ha alguns tra
balhos somente auditivos; tra
zendo quest6es e uma lista de
pegas a serem ouvidaspara res
ponder.

No desenvolvimento dos
capitulos, trata separadamente·
as duas dimens6es para as al
turas: vertical e horizontal. Para
colocar a DIMENsAO VERTICAL: ACOR
DES E SIMULTANEIDADES, discute os
varios termos geralmente usa
dos para designar este material
fora do contexto tonal, como
verticalidade, simultaneidade,
sonoridade ou nota complexa, e
explica muito claramente sua
opgao por "acorde" (p. 47). Agru
pa os acordes quanta a constru
gao intervalar, as notas acres
centadas e as quintas abertas,
aos tons inteiros e ads
poliacordes. Ja na MELODIA E vo
ZES CONDUTORAS, mostra contras
tes como saltos e pequenos
movimentos de segundas Maio
res e menores, em Iinhas mel6
dicas de Hindemith e Bart6k, a
fragmentagao e 0 movimento
angular em Boulez. Aspectos da
organizagao intervalar estao
exemplificados em Webern e
Schoenberg, introduzindo 0 con
ceito de calulas formadas por
classes de alturas. 0 tratamen
to das vozes condutoras apre
senta paralelismos e
superposig6es, em pegas de
Debussy, Bart6k, Barber, entre
outros.

o capftulo DESENVOLVIMEN
TOS DO RITMO analisa a diferenga
que pode haver entre 0 ritmo
escrito e 0 ritmo percebido em
Webern - Varia90es op. 27 (II).
Novas notag6es de ritmo apare-

68

cem em trechos de pegas de
Bart6k, Babbitt e Kurtag. Expli
ca ainda Polimetro e cita exem
plos hist6ricos de musica
amatrica, ata chegar em
Stravinsky e Berio. Valores
acrescentados e ritmos nao
retrogradaveis sao colocados
como tacnicas desenvolvidas
por Messiaen, e a construgao de
ritmo palindrome em pegas de
Webern. De muito interesse a 0

tratamento dado a Modulagao de
tempo e Politempo, citando
Carter, Ives e Nancarrow. 0 rit
mo serializado e 0 isoritmo es
tao presentes no exemplo do tre-

,

cho de Berg - Wozzeck. E sem-
pre· ressaltada a atividade audi
tiva, como demonstram as ob
servag6es do autor:

U Todos esses aspectos do ritmo,
como polimetros emudan98s de compas
sos, precisam ser percebidos auditiva
mente, mesmo que nao estejam explici
tamente notados. Em todos estes casos,
analisar a musica como soa e nao como
se apresenta escritano (po 134).

Os aspectos de TIMBRE E
TEXTURA sao divididos em :

A) AcuSrtCA, procurando
mostrar 0 quanta este panlmetro
do som foi alterado e modifica
do pelos compositores do sacu
10 XX. Comega analisando os
novos efeitos timbristicos nos
instrumentos de soproe de cor
da, realiza um levantamento dos
instrumentos de percussao mais
usados, e trechos de Penderecki
e Varese demonstram as propo
sic;6es. 0 piano e a voz sao apre
sentados separadamente, com
citag6es hist6ricas de Cowell,
Ives e Cage, no primeiro, e 0

"classico" de Schoenberg, Pierro
lunar, na segunda. A melodia de
timbres (klangfarbenmelodie)
tambam esta representada e
explicada, bem como os concei
tos de pontilhismo, massa e tex
tura, como determinantes da for
ma.

B) ELETRONICA, trazendo um
hist6rico desde a musica concre
ta, detalhes das primeiras expe
rielncias eletronicas, ata os
sintetizadores digitais e a
"computer music" 0 Apresenta
graficos de sistema MIDI e de
notagao.

Os trabalhos deste capi
tulo incluem uma visita a um es
tudio e uma lista de principais
pegas a serem. ouvidas, que
constitui uma hist6ria da Musica
eletro-acustica.

A consideragao da musi
ca como ATONAUDADE NAO SERIAL
merece um capitulo, no qual a
apresentada, de maneira didati
ca, a tacnica de analise das
"classes de alturas" (pitch-class),
sistematizada por Allen Forte na
"teoria dos conjuntos"(set~

theory). 0 texto, resumido, nao
tem por objetivo analisar pegas;
a, poram, esclarecedor para um
primeiro contato com esta teo-

o

na.

o pensamento serial
consta de SERIALISMO CLASSICO,
onde discute a terminologia ba
sica, a construgao da matriz, a
analise da sarie e a
combinatorialidade, nos exem
plos de Schoenberg, Krenek,
Dallapicola e Webern. Este ca
pitulo completa-se com 0

SERIAUSMO POS 1945, que apre
senta as bases de organizac;ao
da composi9ao no SERIAUSMO IN
TEGRAL, em pegas de Babbitt,
Boulez e Nono.

Analisando as fontes de
influencias que se desenvolve
ram em tacnicas na composigao
musical do saculo XX, conside
ra como significantes:

o neo-classicismo e as citag6es;

o folclore e 0 jazz;

a musica de outras culturas.
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Faz urn levantamento de
pegas que apresentam estas ca
racterfsticas. Nas citagoes, ha
exemplos de Debussy, que cita
Wagner em Golliwog's
Cakewalk, alves, na
superposigao de cangoes e hi
nos em In Flanders Fields, e
Stockhausen, viajando pelo

•
mundo em Hymnen. E bern in-
formativo 0 conhecimento das
composigoes que trabalharam
elementos do jazz de 1918,
como Stravinsky, Ragtime, com
paradas a Gershwin e ao cha
mado "progressive jazz".

Para situar 0 usa de ACA
so EESCOLHA, coloca aspectos da
Indeterminagao na composigao,
em pec;as de Cage, Hiller e
Cope; na performance,

Lutoslawski, Cardew, Feldman e
Stockhausen, em pegas que
tambern desenvolvem notagoes
graficas.

as capftulos que abrem e
fecham 0 livro proporcionam
comparac;oes, pois, se urn tratou
do CREPUSCULO DO SISTEMA TONAL,
com a musica do final do seculo
XIX e as primeiras decadas do
XX, 0 outro discute tendancias
surgidas nas decadas de 60 e
70, com a volta a urn certo grau
de tonalismo, a que chamam
"nova tonalidade": MINIMALISMO E
NEo-RoMANTlsMO. as exemplos de
Reich, Glass, Rochberg e
Schnittke compreendem pegas
escritas entre 1967 e 1988, de
monstrando as ideias dos com
positores.

.

a estudo de Teoria da
Musica, ilustrado atraves de pe
quenos trechos de repert6rio e
grande anfase na proposigao de
trabalhos, tecnica consagrada
principalmente no desenvolvi
mento da bibliografia didatica
norte-americana, mudou 0

enfoque do estudo, dando anfa
se ao conhecimento hist6rico
das estruturas e linguagens mu
sicais. Traz informagao, desper
ta curiosidade e vontade de co
nhecer as pegas inteiras, 0 que,

•por sua vez, proporclona uma
preparagao para estudos poste
riores, abrindo, assim, urn gran
de campo para 0 trabalho e a
pesquisa. Como se apresenta
neste livro, tal estudo torna-se
urn exercicio de iniciativa e
criatividade.

!
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Linha Editorial:

A Revista da ABEM tern como objetivo divulgar praticas de educagao musical, as quais tern como locus: a escola regular,
escolas de musica as universidades, os espac;:os cotidianos, a cultura musical popular, a cultura musical indigena, etc. Os artigos devem
atender ao interesse dos educadores musicais, sendo 0 resultado de reflex6es criticas acerca das diferentes praticas educativas. Estas
reflex6es podem ser de cunho metodoJ6gico e didatico, atraves da apresentac;:ao de propostas de educac;:ao musical para todos os niveis
de ensino. A Revista tambem objetiva publicar resenhas de publicac;:6es nacionais e internacionais.

Normas Tecnicas:

Todos os trabalhos devem ser enviados a:

Presidente do Conselho Editorial da ABEM
Ora. Liane Hentschke

PPG - Mestrado e Doutorado em Musica - UFRGS
R. Annes Dias, 112, 1.5° andar

90020-090 - Porto Alegre - RS

a) Os artigos devem ter uma extensao entre 3.000 a 6.000 palavras.

b) Serao aceitos artigos em portugues e espanhol

c) Todos os trabalhos deverao ser enviados em disquete, no programa Word for Windows 7.0, com 2 c6pias impressas do trabalho;

d) Os textos devem ser enviados em Times New Roman, fonte 12, espac;:o 1.5;

e)Resumo em Portugues, contendo no maximo 150 palavras. 0 resumo deve ser colocado logo abaixo do titulo e acima do texto
principal.

-
f) 0 nome do(s) autor(es) e enderec;:o(s) deve(m) ser colocado(s) em folha separada, a fim de assegurar 0 anonimato durante 0

processo de avaliac;:ao.

g) Incluir urn Curriculum Vitae resumido, com extensao maxima de uma pagina, contendo 0 titulo das principais publicac;:6es do autor.

h) Os textos devem ser escritos de forma clara, evitando-se 0 usa de jarg6es, quando possive!. A utilizal/ao de notas de rodape e
recomendavel, quando 0 autor quiser detalhar algo que nao necessita constar no texto principal. Para estas notas, deve ser usada
fonte 10.

.

i) As cital/6es com menos de tres linhas devem ser inseridas no texto e colocadas entre aspas, seguido do nome do autor, ana e
pagina entre parentesis. As cital/6es que excederem tres linhastlevem ser colocadas em destaque, espac;:o simples, entrada
(alinhadas a 2,5 cm da margem, aesquerda), seguido do nome<doajJtor, ana e pagina entre parentesis. No caso de citac;:6es de livros
em lingua estrangeira, a cital/ao deve ser traduzida. (Se 0 autor julgar necessario, 0 trecho original pode ser apresentado em nota de
rodape.)

j) Referencias bibliograficas:

Para livros: ultimo sobrenome do autor em caixa alta (Ietras maiusculas), seguido de virgula e do(s) prenome(s) e sobrenome(s)
apenas com a inicial em letra maiuscula. Titulo em italico e em letras minusculas. Local de publicac;:ao, editora, ano.

EX: SWANWICK, Keith. Teaching music musically. London, Routledge, 1999.

Para artigos: ultimo sobrenome do autor em caixa alta (Ietras maiusculas), seguido de virgula e do(s) prenome(s) e sobrenome(s)
apenas com a inicial em letra maiuscula. Titulo em letras minusculas. Nome do peri6dico em italico, com iniciais em letras maiusculas.
Numero do volume, numero do fasciculo, pagina inicial - final, data.

EX. LOANE, Brian. Thinking about children's compositions. British Journal ofMusic Education, Vol. 1, N. 3, pp. 205-231, 1984.

Para capitulos de livros: ultimo sobrenome do autor em caixa alta (Ietras maiusculas), seguido de virgula e do(s) prenome(s) e
sobrenome(s) apenas com a inicial em letra maiuscula. Titulo em letras minusculas. Sobrenome do editor em caixa alta (Ietras
maiusculas), seguido das iniciais do nome. Titulo do livro em italico e iniciais em letras maiusculas. Local de publicagao, editora,
pagina inicial - final, ano.

EX. WEBSTER, Peter. R. Research on creative thinking in music: the assessment literature. In: COLWELL, R. (Ed.). Handbook of
Research on Music Teaching and Learning. New York, Schirmer Books, pp. 266-280,1992.

Outras referencias devem seguir,o mesmo padrao acima.

k) Tabelas e quadros devem ser anexados ao texto, com a devida numerac;:ao (ex. Tabela 1, etc...). No corpo do texto deve ser
indicado 0 lugar das tabelas.

I) Nao serao aceitas publicac;:6es que estiverem fora das normas editoriais.
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