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Hlat6rlco

A Escola de Musica da UFBa, vem desenvolvendo desde a sua
fundalfaO, em 1954, curses de extensao para a popula<;ao de Salvador.
Neste sentido, foi criado 0 enJao chamado curso Preparat6rio, dentro do
Regimento da Escola, organizado para atender aqueles que procuravam
a escola para estudar instrumentos musicals, na estrutura do ensino
tutorial. 0 curso Preparat6rio foi reestruturado na gestao de Paulo Costa
Lima eAida deJesusOliveira, em 1987, transformando-se em CursoBasico
de Musica, dividido em Pre-Basico, com foco na inicia<;ao musical e no
ensino dos instrurnentos (ate os 12 anos de idade) e Basico, com OPlfOOS
em Licenciatura, Composilfao, Reg€lncia, Canto e Instrumentos (13 anos
em diante, sendo esta divisao flexivel, tanto para 0 Pre como para0 Basico,
em casos excepcionais). Esta reformula<;ao ampliou 0 nurnero de Op(foos
e 0 numero de alunds atendidos, atraves da €lnfase nos curses de instru
mentos em grupo (Oficinas) edaaplica<;ao controlada ecom coordena<;ao
especifica de sistemas de ensino na area de teoria, percePlfao e aprecia·
lfao.

Em termos de espalfo ffsico, os cursos de inicialfao musical sempre
funcionaram no mesmo espa(fO dagradualfao. Com adoa<;aodacasapara
o Acervo do Grupo de Compos~ores da Bahia - Memorial Lindembergue
Cardoso, as crian<;as foram transferidas para 0 Memorial. 0 aurnento do
espalfo possibil~ou 0 aurnento do nurnero de alunos, que hoje em 1992 e
de 450 crianlfas, distribufdo nos3 grandes projetos: IMMAR, IMCOR eIMIT.

No que diz respeito ao ensino comunitario de musica, a primeira
investida sistematica da escola fei realizada em 1990, em 5 comunidades
carentes. Foram aplicadas metodologias desenvolvidas na Escola de
MUsica, coordenadas por professores da gradUa(fao. Em abril de 1992, foi
implantado 0 curso 'Um Canto em Cada Canto' baseado na estrutura
proposta por Ana MiI~ao Porto, no Ceara. 0 primeiro 'Canto' a iniciar foi 0
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do Calabar, onde a populaqAo ja desenvolve um intenso programa
comunitario.

Fllo8otla

Os cursos basicos visam dar um atendimento musical a populaqAo,
possibil~ar a aplicaqAo de h~cnicase pesquisas dos professores e a1unos
da graduaqAo e p6s-graduaqAo e preparar alunos quetenham possibilida
des para ingressar nos cursos universitarios em musica.

Em termos de envolvimento do ensino superior com a extensAo,
podemos observar que desde a criaqAo do curso de graduaqAo de
Licenciatura em Musica, sob a orientaqM do suiqo-brasileiro Emst Widmer
e pela visita de Edgar Willems, a Escola de Musica da UFBa tem oferecido
a oportunidade para que 0 estagiario deste curso ensine musica a uma
classe de crianqas durante ao menos, um ano letivo, orientado pelo
professor da disciplina Pratica de Ensino. Ata os dias atuais, ensinaram
nesta disciplina os professores: Ernst Widmer, Carmen Mettig Rocha, Aida
de Jesus Oliveira, Ana Margarida Lima e Lima, Agnaldo Ribeiro e Diana
Santiago. Nestadisciplina, existe umafilosofiade incentivo acriatividade do
aluno de educaqAo musical, no sentido de poder incentiva-Io a desenvolver
projetos e tecnicas adequadas as varias realidades educacionais que
porventura ete venha a trabalhar, alam de possibil~ar0 estudo te6rico e
prtltico dos varios enfaques metodol6gicos em educaqAo musical. No
ensino dos instrumentos, a1am do ensino tutorial, sAo desenvolvidos
trabalhos em grupo, em cordas e sopros.

Administrativamente, os projetos sAo da responsabilidade do Diretor
da escola e da FAPEX, 6rgAo deapoio a pesquisa e extensAo univers~aria,

evinculadosa Pr6-ReitoriadeExtensliodaUFBa. Umamadiaacimade 10%
de balsas de estudo, por projeto, a oferecida para a1unos carentes.

Curricularmente, todos os alunos participam de atividades de Coral e
Elementos de Musica, podendo, de acordo com a oferta dos Departamen
tos, cursar ApreciaqM, R~mica, Pra-LEM ou outro curso qualquer criado
pelos departamentos deComposiqAo, L~eraturae EstruturaqAoMusical ou
MiJsica Aplicada Nestas disciplinas, a formaqAo musical eorientada para
o vestibular da escola. 0 aluno tem a possibilidade de cursar 0 tempo que
for necessario para atingir 0 nivel adequado ao exigido pela escola.
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Ver~icamos que ap6s 0 trabalho desenvolvido nas turmas do curso de
Licenciatura do Basico houve aumento de numero e uma melhoria no nivel
do aluno recem ingresso na escola. Estes cursos tiim funcionado como
incentivo e recrutamento de pessoal para os cursos universitarios de
musica.

Segue um exemplo do f1uxo de uma crian9a desde os 6 anos de idade
na escola: sem teste de sele9ao, a crian9a que entra no IMMAR ou IMCOR,
depois de um ano de inicia9ao musical, passa para 0 IMIT ou outro projeto
de inicia9ao ao instrumento (em grupo). Mediante 0 seu desempenho, ela
sera indicada para submeter-se ao teste de ingresso ao pre-basico, cujas
aulas de instrumento sao individuals, ou cursaras Oficinas de instrumentos
que tambem sao em grupos, porem menores e com dificuldade crescente.
A crian9a tera que submeter-se a uma testagem ao longo dos cursos e
demonstrar bom desempenho senao perde sua vaga Uma vez no curso
Basico, 0 aluno podera ficar estudando 0 seu instrumento ate a epoca do
vestibular, ou escolher entre demais 0p90es (Licenciatura, Canto,
Composi9ao ou Regiincia).

Anexo

Listagem das atividades e coordenadores:
- Apresenta900s dos alunos de instrumentos: Maria Angelica Koellreutter
- Banda: Horst Schwebel
- Inicia9ao Musical com Coral e Corallnfanto Juvenil:
ate 1991: Carmen Mettig Rocha
em 1992: Isa Valois Mendez e Zuraida Abud

- Inicia9ao Musical com Introdu9ao ao Teclado:
ate 1991: Aida Oliveira
em 1992: Ktrtia Cucchi

- Inicia9ao Musical com Maratona Musical
ate 1991: Aida Oliveira
em 1992: Adalvia Borges

- Maratona Musical e Conjunto Ritmo: Aida Oliveira
- Mostra de Musica: Antonio Carlos Tavares
- Oficina de Violao: Cristina Tourinho
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- Projeto de Cordas: Ana Margarida Lima e Lima
- Oficina de Piano em Grupe e Musicalizat;Ao (para criant;as de 2 anos):
Diana Santiago
- Oficina de PercussAo: Jorge Sacramento
- Oficina de Flauta Doce:
ate decada de 70: Maria do Carmo Correa e Messiara
atualmente: Marco Antonio Silva e Brasilena Nagy Trindade
- Orquestrinha de Cordas: Ana Margarida e Paulo Costa Lima e Pino Onnis
- Musica Popular: Antonio Carlos Tavares
- Coral do Basico: Celina Lopes
- Elementos de Musica (com Maratona Musical): Paulo Costa Lima
- IMMAR, IMIT 1MCOR, 'Um Canto em Cada Canto':
SupervisAo Geral: Aida Oliveira
- Oficina de Saxofone: Rownie Scott
- Oficina de Bandolim: Paulo Emilio Parente de Barros
- Iniciat;Ao Atraves do Violao (para adultos, leigos): Antonio Fernando
Burgos
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