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Aida Oliveira
__________________________ }usalnara Souza

as cursos de P6s-Graduayao em MusicH no Brasil. criadas a partir da decada

de 80, contam j(l co lima produyao signi ficativa nas subareas de Musicologia,
Etnomusicologia, Pnilicas Inslrumenlais e Educa<;ao Musical. No enlanto, a divul

gac;ao dessa prodU y30 C£linda rclativamentc cscassa tarnanda 0 sell acesso diffcil,
mesmo para um publico especializado. Reconhecendo a importancia da divulga<;:ao

dessas informa<;6es, cnquanlo indicador da produ<;:ao e instrumemo de avalia<;:ao do

que esta sendo produzido nos cursos de P6s-Gradua<;ao em Musica, resolvemos or
ganizar um catalogo que inicialmente pudesse reunir as leses e disserta<;:6es aprova

das na subarea de Educa<;:ao Musical.
Nesla primeira pane do trabalho foi posslvel incluir informa<;:6es relativas a

lrabalhos oriundos de cinco programas: Conservat6rio Brasileiro de Musica, Uni

versidade Federal da Bahia, Universidade Federal Fluminense, Universidade Fede
ral do Rio Grande do Sui, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para a elabora<;:ao

dessecata!ogo Lomamos como base os resumos apresclltados pelos aulores, manten
do-os no original. Assim deparamo-nos com modelos difcrenles de resumos, alguns
mais longos chegando a uma pagina e oulros mais breves, de 8 a 10 linhas. Isso

demonslra a rIexibilidade dos cursos em definir 0 lipo de resumo utilizado quer seja

ele !TIais indicativo au inl"ormalivo, iSLa e, dispensando au nao a leitura do texto.

Como infonna<;6es eomplementares, inelulmos os nomes dos orienladores e a datas

de defesa. Mesmo nao dispondo de alguns dados preferimos manter 0 formato do
lexlo, entendendo que esse podera ser revislo e ampliado. Gostarlamos de ressaltar a
necessidade de uma parlicipac;ao dos cursos para 0 resgatc dessas inforrnar;5es e sua
atualiza<;:ao l1a edi<;:ao final do projeto. Nesse sen lido, agradeeemos a colabora<;:ao

das professoras Rosa Fuks e Yanda Bellard Freire que, nessa primeira fase, atende

ram prontamente as solicita<;:6es para que esse nosso lrabalho, mesmo que preearia

mente, pudesse dar 0 primeiro passo para um projelo de publiea9ao e divulga<;:ao da

produ<;:ao aeademiea na subarea de Eduea<;:ao Musical no Brasil.



62 REVISTA DA ABEM

Conservat6rio Brasileiro de Muska

ANDRADE, Hermes

A banda de musica na cscola de primeiro e segundo graus

Oriclltadora: Cedlia Fernandez Conde
Dala de deresa: I9XS

A prcscillc disscrtayao de mcstrado tem 0 objetivo de demonstrar que h<i neces
sidade e possihilidadcs de SCI" implantado um projclo de criayao de bandas cscolarcs
na rcdc de Escolas PLiblicas de 1° c 2° Graus do Brasil. a curto prazo. Para chegar a
esta conclusao, rcalizamos lim cSludo tia handa de musica, no Brasil c no mundo,
procurando mostrar a imporlftncia socia-cultural deste Lipa de conjullLO musical, com
cmprego pn\tico nu cducayao musicalnao formal. Au lada do objclivo rim, qual scja
o cia implanlayao de Ulna banda de l11usica CIll cada Escola Publica de 10 e 2° Graus
do Pars, realizamos lim est lido das bandas militares das Fon;as Armadas c das PoIf
cias Militares, com en roque especial sobre as Bandas do MinisLerio da Aeromiutica,
ambiente ande lrabalhamos par mais de 30 anos, dcsde a condiyao de aprendiz ale a
posiyao de mestre de banda. Foram pesquisados diver50s aspectos cia banda de mu
sica n3 comunidade, inclusive a escolar, onde de.stacarcm suas funyoes e seus ele
mentos didatico-culturais no meio estudantil. Quanto de rata da organizayao das
bandas nas Escolas de 1° e 2° Gralls, clijos dois nfveis de ensino funcionam no mes
!TIO Estabelccil1lento c soh a Il1csma dircya6, foram abordados as scguintcs aspectos:
tipos de bandas. aqllisiyao de instrumcntos, cscolha de repcrt6rio, selcyao dos com
poncntes, ensino c programac;ao musical e reparos dos instrumcntos. Finalmcntc,
conclufmos que lim projcto de implantayao da banda de musica em Escola Publica
de 1° e 2° Graus do PaIs deveria ser dirigido pelo Ministerio da Cultura, em convenio
com ESLados, Territ6rios c Municfpios, podendo SCI' adminislrado dircLamente pelo
Instituto Nacional de Musica, da FUNARTE, com oricntayao e supervisao de um
Conselho de Meslres de Banda. A:-u lango da dissertac;ao, ficou demonslrado que 0

projeto em qucstao rcvitalizaria as bandas civis e proporcionaria educayao musical
nao fonn~i a milhares de alullos no ensino de 1° e 2° Graus, bern como ofereceria
s61ida informa~ao s6cio-cullural a tada a comunidade escalar, a qual. na presenle
dissertayuo, reslringe-sc as Escolas Publicas de 1°c 2° Graus. Federais. Estaduais e
Municipais em lodo 0 tcrril6ria brasileiro c que, enralize-se, funciol1cm com os dois
nlvcis de ensino 110 mesmo Estabelecimento Escolar sob uma unica Dircvao Gcral.
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CAMPOS, Moema Craveiro

o Piano - instrume/lto de livre expressiio

Orienladora: Cecilia Fernandez Conde
Data de defcsa: 19i19
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Esle trabalho pretende observar 0 uso do piano denLro do eontexto da eduea
~ao. Para tal, se proeurou 0 significado de MUSICA - j,i que se lrala de um instru
menlo musical; de ARTE - no momenta em que, aD sc aprcnder um instrumenta, SC

procura fazer musica - musica cuma das manireSla<;6cs artfsticas; de EDUCA~Ao

- enquanto se propoc a aprenclizagcI1l do instrumenta, cOllscqUentemente resultando

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

bomem, quando este apresenta impulsos de ordem sensorial e raeional ao se relaei
onar com 0 mundo que 0 cerca. Complementares, apesar de distintamente opostas,
essas duas partes do Todo roram aqui observadas at raves da expressao do pensamen
to oriental C ocidental na postura de fazer ,utc c na alual tendencia de interayao

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

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

tambem no I'azer musica, a~ao irnpelida por dois impulsos - intuitivo (observado na
musica scm escrita, no rolclorc, na musica popular) e racional (musica erudita), Foi

levantada a importancia do movimento Arte Educas;ao no ensino da musica na atua
Iidade, valoroso cIa inlegrador entre 0 pensamento oriental e ocidental. Assim C01.!10

ovaloI' da improvisa<;ao - postura no realizar musical presentc na india - no resgate
da exprcssividade mais livre do SCI' humano. Tambcm a importfrncia da expcrimen

ta<;5.o no contexto da criatividadc, aqui objctivada na area da cduca<;ao musical, no
primeiro cantata com 0 instrumcnto c na dinamica entre professor e aluno. A neces
sidade da tecnica e valorizada nesle traballio, num sentido amplo, portanto proeu
rando atender a varios aspectos da realizas;ao musical. Valorizando as inllmeras e
importantes eontribui~6essurgidas no deeorrer da.bistoria da musiea e do aprendiza
do do piano, proeuroll-se uma associa~ao de eonceitos e pralieas. Foram analisados
metodos atualmente usados por iniciantes no instrumento, observando su'as metas e
estrategias. Tambem a utiliza~ao da improvisa~ao no ensino do instrumento, sua
maior ou menor presen~a nesses metodos e maneiras de abordagem. Num intuito de
favoreeer uma aprendizagem globalizante - resultado da atua9ao racional e sensorial
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do ser humano acolTIodada a necessidadc 00 momenta atual - a presentc pesquisa

direciona seu objetivo para a importancia ua prcitica tla explora(,xlo na aprendizagcm

do instrumcnto e da impmvisarc7o, tao esquccidas, no cnsino tradicional do piano.

Ambas sao imporlanlcs como primeiro conlato com a Illusica, racilitando lima COITI

preensao abcrla da cxprcssao musical. COllsidera-se que, com a improvisac;ao, sc

adquire () conlaLo consigo mC:;I11O atraves do instrumenta, favorccendo a concxao

sensfvcl com 0 som, portanto com 0 tempo virtual da mLisica, na cOl1lllnhao do

instrulllcntista com a cspiritualidade prcscntc na cxprcssao <.Infstica. A improvlsa

<;ao, pOl' sua vcz, Cvista como livre accsso ~t csscncia da cxprcssao.Estc trabalho visa

a estimular a procura de malleiras mais salisrat6rias para a aprcndizagclll do instru

mento e sua adequa~a() an atual ll1omcnlo do homern. dando-Ihc possihilidades de

maior libcrdade dc expressao atravcs do piano.

CANECA, Marco Antonio da Silva

o pifano da feint de carllaru; cOlllexto, caracter{sticas, aspectos educativos

Oricntadora: Maria de Cascia Nascimento Fradc

Data de deresa: 1993

o Pffal10 da Fcira de Camaru. Estado de Pernambuco/Brasil. 60 enfoqllc cen

tral desta disscrti.lyflo. I\. pesquisa de campo, cnquanto pOllIO dc partida. ICVOU-llOS a

observar c participar do amhienlc musical cia Fein:!. nos angulos mais divcrsos: os

seus mlisicos, artesfios c pi I'eiros .Ioflo 12 Biu. os esmoleres, os harraqueiros que vcn

dem discos, os ternos c as handas de pfranos. Em surna, tcnlamos rctnHar a paisagcl1l

sonora daquela quc julgamos SCI' a maior rein.t do Nordeste. 0 estudo tem sua con

tinllidade em acordo com as scguintcs ahordagens: inicialmelllc, 0 contexto da cida

de onde a l'cira se situa: poslerionnente, pcsquisou-se 0 pfl'al1o nos seus direrentes

aspectos: surgimcnto, caracterfsticas quanto ~I sua fabricayao 12 quanto it sua uliliza

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

cay30 Musicale 0 papel do educador quanta aos procedilTlCnlos que nortearao 0

alunado, conduz 0 prescnle trahalho ao seu final pOl' 1l1cio das analogi as "a rua c a

casa versus a feira e a escola". A conclusao remele aproposta de um novo segmento

de aprendizado musical, a partir da fabricayao, descobcrla e valorayao do pff~lIlo.
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CASTRO, Antonio Jose Jardim e Castro

A produfiio musical e 0 ellsillo da musica: um estudo jilostijico

Orientador:
Data de defesa: 1988
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o que este trabalho se propae e: Em primeiro lugar, demonstrar que a musica e
um produto equivalente a outros produtos da vida social.Em segundo lugar, levantar
uma serie de caractcriza~acsque demonstram ser a musica uma linguagem. Porem,
uma linguagem com urn alto grau de cspecificidade, especificidade esta que a torna
uma linguagem substantiva. Em terceiro lugar demonstrar, atraves da analise e expo
si~ao de varios conceitos, que as institui~Oes de ensino musical, pOI'. nao tratarem a
musica como um produto da vida social, nem como uma Iinguagem substantiva,
desempenham um papel reprodutor e nao produtor. Alem disso, e proposta deste
trabalho discutir, a nlvel rilosofico, uma serie de conceitos e, a partir dal, propor uma
abordagem filosOfica da musica e do ensino musical.

COSTA, Marcia Victorio de Araujo

Musica religiosa: sam de melluJr;a ou memoria do som? UlIl estudo das relafoes
elltre educafiio, religiiio e musica Ila Igreja Presbiterialla do Brasil 110 Presbiterio
do Rio de Jalleiro

Orientadora: Helena Rosa Trope
Data de defesa: 1994

o objetivo deste estudo e analisar a musica na Igreja Presbiteriana do Brasil
(IPB) no Presbiterio do Rio de Janeiro (PRJN) a partir das rclayaes entre educa~ao,

religiao e musica. Considera a existencia de um sentimento rcligioso arquetlpico que
se expressa em nlveis simbolicos, onde a musica, pOI'. ser unja forma'de representa
yao, tambem panicipado processo dedesenvolvimento do eu e do encontro numinoso
com 0 Sagrado (Deus). Analisa os procedimentos e fun~5es da musica nos seus as
pectos afetivo, cognitivo e transcendente, envolvidos na trajetoria historica da Re
forma Protestante, do seculo XVI ao momenta atual, numa perspectiva educacional.
Veri fica a existencia de urn hiato entre 0 que Martinho Lutero propos e 0 que se
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observa hoje na IPB/PRJN: a presen~a de urn som de mcmoria. desalualizado e
dcspotencializado.PropOe a implementa~iio dc uma politica de cduca~iio musical
crftica e criativa, como condicrao para que a memoria do sam seja reativada e 0

sentido original da musica como rcligare homcm/Dcus scja rcdcscoberto na IPBI

PRJN.

FERNANDES, Jose Nunes

Amilise das oficillas de l1lusica IUJ Brasil ellquanto lIletodologia de educafiio
musical

Orientadora: Cecilia Fernandez Conde
Data de defcsa: 1993

A proposta desta pcsquisa c invcstigar 0 aspecto pedagogico das Oficinas de
Musica atraves de uma abordagcm hist6rica c mClodol6gica. vinculando-as ao con
tcxto socia-cultural em que cia se instala. A pcsquisa busca tambCm razer urn ICV31l

tamcnto de material bibliognifico rclativo as Oficinas no Brasil c silua-Ias denlro de

uma cstetica p6s-modcrna. Usa-se como amostra os principais reprcsentanles brasi
leiros dessa 1l1cLodologia. Os instrumcnlos utilizados foram cntrcvistas sCl11i

estruturadas e am'ilise de materiais jet cxistcnles. A estrutura dos resultados cia pes
'quisa foi feita em seis panes. 0 primciro capitulo abrangc um contcudo pedag6gico
musical, de ondc foram clcitos os critcrios para a analise metodol6gica. No segundo,
capitulo trabalha-sc a l'unda1l1enta'rao sobre eSlclica pos-1l1oderna baseada em
Huyssen, Lyolai'd e Habcnnas. 0 tcrcciro capitulo aprescnta 0 contcudo hist6rico e a
fundamenta'rao filos6fica do estudo. 0 quano aborda a melodologia usada nas Oli
cinas (recursos didalicos c sonoros, objclivos,. planejamcnto e avalia<;ao). 0 ullimo
capftulo traz uma analisc do objeto dc eSludo tendo em vista os para1l1Clros do capi
tulo inicial. Com base nos resultados. vcrifica-sc quc hoje em dia a p"ltica pedagogi
ca das Oficinas esta sendo incorporada pelos educadores, assim como larnbem 0

nome oficina. Comprova-se muitas vezes uma questao de modismo, na adoyao do
nome. Ao mesmo l~mpo, a Oficina, enquanto metodologia de ensino c nao como
prlltica ativista incorporada, sofre hojc 0 preconceilo da propria c1asse de pedagogos.
pais cia esta tambern irnpregnada de pcrigos - que se nao forem levados em conla,
nao se consegue efetivatyao do processo educativo, resultando em uma pnitica inutil.
Mas a Oficina de Musica nern sempre aparccc deturpada na forma de um sill':tples
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laissez-Jaire. Ela apareee lambem, e principal men Ie, como uma metodologia
eslruturada e organizada. corn fndiee eJevado de eomplexidade. MuiIOS estudiosos
defendem e propfiem a melodologia Ofieina de Musiea como meio de musiealiza\,ao
e de conquista de oulros hcncffcios cXlra-musicais. Ohservoll-sc como se dc.l csta
organiza<;ao mCIodol6gica llH Orieina de Mlisica, a cxislcncia de rcgras, 0 descnvol
vimcnto cia criativicladc, as liga<;6cs com 0 movimCI1LO Artc-Educl:Wao e com 0 "es

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

FERREIRA, Marcos de Souza

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

Oricntadora: Salolllca Galldclmall
Dala de dcFesa: 1996

Nesta disscrla<;ao procurou-sc valorizar 0 repcn6rio musical brasileiro COI1

temporaneo como importanle falor no ensino do piano, tanlo sob 0 angulo da forma-"
yaO tccnica quanta musical do pianista. Inicialmentc, conCCilllQU-SC 0 terma "musi
ea contcmporanca", embasando-sc nas caraclcrfsticas cncontradas no p6s-moderno;
em scguida abordou-sc as rclayocs cnlrc csta musica. a mfdia e a inaustria cultural,
sob a perspecliva de Theodor Adorno, e 0 papel das Mostras, Feslivais e movimen
los de pequenos grupos no Rio de Janeiro, de 1960 aos dias atuais. FCz-se tambCm
um esludo do ensino de piano ministrado no Conservalorio Brasileiro de Musiea
incluindo analise do programa de piano e diseiplinas correlatas, entrevistas e analise
dos dados ObLidos. Conslatou-se a pequena abertura dada amusiea eonlemporanea
brasileira nos reFeridos programas, fator que talvez conlribua para a quase ausencia
desla musiea na programa\,ao normal das salas de concerto no Rio de Janeiro. Paltiu
se enlao para uma analise musical suscinta de obras do compositor suf\'o/baiano
Ernst Widmer - "Concalena\,ao", "E doce morrer no mar", "Suite Mirim" e "Varia
\,oes em forma de onda" - e subsequenle enFoque de seus problemas pianfsticos,
mostrando-se a relevancia e poteneialidade dessas obras no ensino do piano.
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FIDALGO, Heloiza Helena Carestiato

REVISTA DA ABEM

As bandas de musica de Nova Friburgo: sua orgallizafiio, sua trajetOria e 0 seu
papel ellquallto agentes da educafiio musical

Orientador: Eduardo Henrique Passos
Data de defesa: 1996

A Sociedade Musical Beneflcente Euterpe Friburgucnsc e a Sociedade Musi
cal Beneficente Campesina Friburguense, Bandas de Musica de Nova Friburgo 
municipio do interior do Estado do Rio de Janeiro - lem sua historia ligada it da
cidade, integram-se acomunidade, proporeionando ao povo 0 contato com a cullura
musical. Este trabalho tomou como objetivo a pn\tica musical destas bandas, desta
cando a natureza de seu ensino. Possuem elas escolas criadas com 0 fim de preparar,
no mellor tempo possfvcl, os musicos para ingrcsso imedialO em seus quadros. Nes
sas escolas, 0 cnsino C organizado de forma peculiar, aliando-se u-araclcrfsticas do
cllsino formal C oulras do cnsillo nao-formal, IlUllla adapla((aO prcltica que leva a

resultados nlpidos c satisfatorios. Esse cnsino naa CCDlllum nas dcmais bandas civis
do interior; em Nova Friburgo ha uma lcndcncia amanUlCI1~ao da tradic;ao associ ada
amodernidadc, rcsultado da estrutur£l<;ao dcssas cscolas.

FIGUEIREDO, Leda Maria Gomes de Carvalho

Balldas de IlIlisica: fellomello CIIltural e educaciollaillo cOlltexto da
microregiiio de Barra do Pirai

Orientador:Helcna Rosa Trope
Data de defesa: 1996

Este trabalho invesligou algumas bandas de musica inscridas no contexto soci
al e educaeional das cidades de Barra do Pirai, Rio das Flores c Valenya, no interior
do Estado do Rio de Janeiro. A amilise envolveu a contribuiyao cultural destas ban
das e fixou-se nas questoes do ensino: As bandas de musica sao uma fonte continua
para a formayao de novos instrumentistas. Elas proporcionam a seus alunos um en
sino que visa lransfonTI<I-los em musicos de banda para a banda desenvolvendo
um processo edueaeional constanle visando tambem a permanencia da instituiyao
banda. Possuem seu modo proprio de se manifestar ao produzir musica. Utilizam 0

espayo Fisico onde se reunem, para 0 ensino e para estabelecer relayOes entre as
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pessoas cnvolvidas com 0 seu funcionamcnlo, com um ambicnle profundamenle
hierarquizado. A miisica nas bandas e fcita tambem para alcndcr it ncccssidade que
as pessoas lem dc mostrar 0 scu trabalho, 0 scu modo dc scr, cnfim, dc marcar a sua
propria idenlidade. Elas se colocam sempre it disposi~iio das cidades onde se locali
zam e levam as camadas menos favorccidas a oporlunidadc de ouvir e estudar musi
ca. Concluimos que handas de musica sao maniresta~6esculturais de nosso povo e
pennaneccm em atividadc por possulrem significados, por screm instilui~oes onde
os riluais sao pcnnancntcmcnlc acionaJos e ondc as tracli<;6cs falam sabre todo 0 seu
passado e que, no aspecto cducacional, cSla lradisrao c estc passado tambem se mao
tern nos proccdimcntos do ensino cia ITIlisica, como um ensino conservador.

FONSECA, h'aciara da Silva

Processo ellativo em Educafiio Musical: um estudo da pratica educativa de
Murray Schafer

Orienlador: Mauro Jose Sa Rego Cosla
Dala de defesa: 1997

Esle pequeno estudo visa lrazer 0 domlnio das Cicncias Cognitivas para a Edu
ca<;iio Musical. Traduzimos, numa visiio suscinta, as diversas correntes das Cicncias
Cognitivas dcsde sellS prim6rdios ate as elias aluais. Construfmos a ponte que liga a
Educa~ao as Ciencias Cognitivas 11a perspcctiva Enativa, a um enfoque enativo da
cogni~iio musical. 0 proccsso cnalivo da Educa~iioMusical e apresentado mediante
o eSludo da prMica educacional de Murray Schafer, cm seu Hac;" ww EduaciDn

Sonora: 100 Ejercie;os de Audie;on y Producc;oll Sonora.

FUKS, Rosa

COlltemporaneidade musicailla Escola Normal: coexistencia de varios tempos

Orientadora: Cecflia Fernandez Conde
Data de defesa: 1990

o presente estudo se propoe a analisar a pralica musical da escola normal pu
blica do Rio de Janeiro, enfatizando a fun<;iio da musica assim como 0 papel que 0

professor de musica representa nesta institui<;iio. Na pesquisa de campo, cuja amos-
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tra compreendeu seis escolas cntrevistaram-se, de forma intcnsiva e semi-eslrulurada,

Ires grupos: professores de musica, professores de didatica e alunos. No decorrcr do

trahalho, cntrclanto, sentiu-se a necessidadc de cntrevistar lim quarlo grupo, consli

tufdo pOl' pessoas ligadas ao movimenlo musical brasilciro c, em particular, acctuca
9ao musical. Atravcs cia amllisc dos discursos dos qualm grupos, verificou-sc a coc
xiSlcncia, na pnltica musical cia cscola normal, de varios tempos cia historia cia Bossa

cducalYfJ.o musical. Esta convivcncia do vclho COIll () novo cOlTe pOl' inlcnncdio de
um dinamis1110 inslilucional que possibilita acscola rclacionar-sc com 0 contexlO

socia-cultural mais amplo. Conslatavao que penniliu que se vislumhrassc a lrama na

qual estao inscridas as diversas melOdologias musicais t1csla cscola que, em seu ca

nher de comando c alravcs da rclavao Intima que cstaheleccm cnlre 0 civismo e a

crialividade. que allcrnam 0 canto c 0 silcllCio, vccm sonorizando a evoluvao deSla

escola. A cOllnucncia da pcsquisa de campo com a pcsquisa hihliognlrica evidcn

dou, principalmentc. que a cscola Ilormul publica possui um fUllcionamcnLo tfpicD

de uma institllivao disciplinar, sClldo a sua musica 0 sell mais cxprcssivo c1emcnlo

de camurlagcm do seu controlc.

GREIF, Elza Lancman

Do jUllciollal ao expressivo: L1l1la ahordagelllfilo,wJjica it pet/agogia em IIll/sica

nO seculo XX

Orientador:

Data de defesa: 1994

Neste cstudo refcrimo-nos aos te6ricos que foram utilizados na fundamellta

<;ao dos metodos pcdag6gicos musicais do seculo XX. alcm dc lima ahorclagcm tca

rica recent"c, ainda nao cxplorada, maS na qual vimos potelKiais para aplica<;ao a

novas expericncias pedag6gicas em Musica.

Iniciamos com Dewey ql!C, :.1'0 seguir os passos de James, pcnsa 0 homem, a

Educa<;ao e a Artc Clll conexao Intima com a Natureza. Herhert Read prop6e lInma

Educa<;ao que sc inicia pela Artc. Ap6ia-se na Gestaltthcoric. em sua concep9<lO cia

vida e do indiyfduo vivo, rclacionando os princfpios da vitia ao aparccimcnto da

forma. Simolldon, um bioffsico, cria uma filosofia Clll que 0 SCI' vivo e pensaclo

como sistema, amplia a aprecnsao do mundo ffsico e biol6gico ao campo da experi

encia humana, psicol6gica e coletiva. Apesar de naD tel' pensado.em Etlucavao, ele
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foi escolhido porque percebemos que, alraves dc seu pensamento, conseguimos um
melhor entendimenlo dos movimentos pedagogicos musicais conlcmporaneos. En
tre as metodos cducaciollais musicais, fazcmos rcferencia ao metoda Dalcroze, aD

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

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

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

KARDOZOS, Eliane Haas

A arte de tocar piallo

Orientador: Salomca Gandelman
Data de dcfesa: 1991

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

evolu~ao historica do inslrumcnto e da sua cxecu~ao. Ncste topico sao levantadas
ques16es sabre a interliga~ao entre as lransforma~6es mecanicas do piano e as exi- .

gencias do rcpcrtorio da epoca, a utilizac;ao do polcgar e do toque 'legato', as contri

bui~6cs de Clementi, Beethoven, Liszt e Chopin, assim como um balan~o sobre as
atividades concertfsticas c didatica nos ultimos seculos, c a situa<;ao brasileira

concernente ao tema. Em seguida, tratamos da predisposi~ao pianfstica sob os as
pectos do lalenlO e do ouvido musicais. 0 talento musical foi examinado sob a 6tica
das correntes psicol6gicas mais relevantes e alguns objetos de pesquisa da psicolo

gia da musica foram discutidos. Apos estabelecer caracterfsticas e vaptagens que os
diversos tipos de ouvido musical podem proporcionar, abordamos a questao das con
di~6es anatomicas do aparelho pianfstico e suas implica~6es. Relaxamento e articu
la~ao digital foram amplamente estudados it luz do parecer de eminentes pedagogos
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e executanlcs. Sabre 0 processo ensino-aprendizado em si , tccemos considerayocs
em torno do inicio do estudo, do papel do professor, do ritual da aula de piano,
apoiado nos modclos Schnabel, Liszt, Chopin, Leschetitzky, etc. - e 0 110SS0 parecer

sabre a aula como inslrumento de educas:ao auditiva, servindo aeducayao da com

preensao musical que. por sua vez, se cOllcrctiza alravcs do preparo tcenico-motor.

Sugest6cs sabre 0 rcpcrtorio do iniciante foram datas a titulo de conlribuic;ao para
uma forma9ao pautada nos ideais de eficiencia c cconomia de tempo. A precisao da
leitura musical - dentm da sua cvidcnte rclati vidadc h as di ficuldadcs tecnicas do
iniciantc e as estralcgias de cstuda, dedicou-sc a alcllc;ao que esla problcmatica rc

quer. No topicG 'A Tecnica Pianfstica l foram ahordados, dentro de urn ponto de
vista de pral"icidade, 0 trabalho de indcpendcncia dos dedos, os toques basicos, trci
nadas, escalas, arpcjos, notas duplas, oitavas, acordcs, saltos, polifonia e pedal. A
disserta<;:ao se cneerra examinando a preparac;ao do eoncertista e seu programa, como
se manter em rorma, 0 resull"ada no palco, processos de mcmoTiza<;:ao c a supcra<;:ao
de cntraves que impec;am a rlucncia na execus;ao. Mediante compara<;:ao bibliografi

ca. e testemunho de personalidadcs atuantcs, pretendc-se cstimular 0 estudo, a pes
quisa e a diseussao, na busea para 0 cstabclecimenlo de paramclros comuns.

LANZILLOTTI, Vivonne de Souza

o discurso universittirio e a questao do erlldito/popular ua musica

Orientador:
Data de defesa: 1992

o presenle ll'abalho pode seT consideTado COITlO ullla proposta interrogativa
que visa promovcr a reflexao e 0 debate sobre a Educavao Musical. Trata-se de uma
dissertavao ~c6rico-pratica, allele se cOllstruill, illicialmcnlc, um referencial te6rico
sabre a questao do erudito/populal' na musica, enfat.izando os conceitos de cultura,
as transfonnavoes pOl' que lcm passado esses conceitos e suas implicavoes numa
socied~ded~ classes. A partir desse referencial, analisou-se 0 fen6meno educativo a
luz de tal qllcstao, priol'izando a formac;ao do musico nas escolas de ensino superior

do Municfpio do Rio de Janeiro. Participaram da pcsquisa de campo localizada do
centes e discenles da Universidade Est"acio de Sa, A analise dos -discursos, obtidos
atraves de entrevistas semi-estruturadas,. revelou como as valores culturais domi
nantes.e as ideias pedagogicas esUio operando na pratica, no interior da instituivao
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universitaria. Revela<;ao que pcrmitiu que a musica popular se apresentasse como
uma 'novidade' proxima da Iradi<;ao, integrando 0 discurso universitario contempo
ranea. A articula<;;:ao entre as questoes socio-cconomico-polflico-culturais e a oposi
<;uo erudito/popular evidcnciou as mudan<;as por quc tem passado esta oposi<;ao que,
influenciada pelo poder da cultura capitalista, transfonnou-se em uma questao de
mercado.

MARINHO, Maria Lucy Abelin Saldanha

Flor do mal, oi la,flor do mar, oi la: wn estudo da relafiio Folclore e Educafiio

Orientador: Eduardo Henrique Passos
Data de defesa: 1996

Este estudo disclile a reh\<;ao do folclore com a cultura e a educa<;ao. AU'aves
da no<;uo de circlilaridade, entendida como 0 jogo das influencias recfprocas entrc
cultura popular c cultura erudita, mostramos como e diffcil considerar os limites
rfgidos entre os tipos dc cultura, 0 que nos faz pensar tambem nas dificuldades de
delimita<;ao dos tipos dc musica. A partir de algumas reflexoes teoricas sobre folclo
re e educa<;ao, e ulilizando os dados obtidos em uma pesquisa de campo em tres
escolas particulares buscamos relletir sobre a dinumica do folclore na educa<;ao.

MENEZES, Sergio Simoes

A musica inconsciente na Educafiio Musical dos atlas 30

Orientador: Eduardo Henrique Passos
Data de defesa: 1995

Este trabalho confronta duas metodologias de ensino musical cFiadas no Irans
correr da decada de 1930. Sao elas 0 Canto Orfeonico e a Inicia<;ao Musical: elabo
radas pelos musicos e educadores Heitor Villa-Lobos e Antonio Leal de Sa Pereira,
respectivamente. Para que esse confronto pudesse ser estabelccido, procurou-se, pri
meiramente, reconstruir 0 contexto socio-politico, economico e cultural que 0 cir
cunscreveu. Em seguida, passou-se a uma analise mais aprofundada das Iiga<;oes
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dessa metodologias com lodo urn movimenlo de rcnovac;iio da sensibilidade estetiea
c produ~ao artfstica nacionais: 0 Modernismo Brasilciro. As lransfonnaryocs que tal

movimcnto acarretou levaram 0 sistema cducacional pliblico a tambem rcnovar-sc.

E, nesta renovac;iio. 0 ensino musical foi especialmenle arelado. Assim, Villa-Lobos
e Sa Pereira foram cducadores que mantiveram liga'tocs com 0 movimcnto Escola

Nova, 0 qual, pol' sua vel. chegaria ao Brasil no hojo das lransformayocs trazidas

com 0 Modcrnislllo Brasilciro. A partir dar, passamos a lima dcriniyao do indivfduo

como um prodUl;ao s6cio-hisI6rica, uma vez que C 0 indivfduo ou a Illodcrna indivi

dualidadc uma nOyaO fundamental na prtilica pedagogica, Illuito cspccialmcntc, a

partir do movimcnlo Escola Nova. Desla forma, 0 revisital' a produ':rao social c hist6

rica do indivfduo modcrno nos fcz chegar a sua alual condiyao de scr isolado c
massiFicado. Scguimos. finalmcnte, com 0 tra<;ado dc paralclos entre as sistematicas

de ensino musical de Villa-Lobus c Sa Pcreira. Essa roi. cnlao. uma estratcgia quc

nos pelmitiu uma aproxima<;5oo dessas siSlcmaticas tanto em rclayao ao renomcno

musical quanto - de modo fundamcntal para 0 nosso trabalho - em rcla<;ao ao fcno

meno extra-nmsical. Pois. no contexto da grande cidade cm que ja se tomara a Rio

dc Janeiro, na dccada de 1930, ganhou singular signillcado para nossa discussao 0

rclacionamento das Illctodologias dc Sa Pereira c Villa-Lobas com 0 ESlado burgu

CS, com a produ~ao capitalista, COIll a industria cultural c com tudo a nmis a que,

atualmente, compoe ainda a sociedadc l1loderna, Um significado que nos importou

ana!isar para que, destc modo. com essa rellexao. pudcssemos at ingi r. tanto cm Vi Ila

Lobos quanta em Sa Pereira, dimellsOcs cOllscicntcs c inconscienlcs cia a<;5oo cduca

cional. Um exerckio da rcflexao que, crcmos, lelllll1uito a di'l.er ~l pratica pedag6gi

co-musical que, hojc. cst,} scndo dcscnvolvida,

OLIVEIRA, Carlos Gomes de

o ellsillo da Irompa da Escola de Musica da UFRJ

OrientadoracHelella Rosa Trope
Data de defesa: 1991

Opresente estudo 6 uma Proposla de Mudanc;a Curricular aplicada aos Cursos
de Graduac;iio em Trompa da Eseola de Musica da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, nas modalidades de Bacharelato e Licenciatura. De acordo com a natureza

do lema e as rinalidades propostas, oplOu-se por uma metodologia de pesquisa bi-



REVISTA DA ABEM 75

bliogrMica c dc amHisc dos inslrumenlOS curricularcs, em uso por esta institui9ao de
ensino. Buscando rcpensar a questao da cduca9ao musical cm nfvcl superior, 0 estu
do loi organizado numa pcrspectiva socio-historica, pondo cm dcstaque: a evolu9ao
da lrompa c os prcssuposlOs cicntflicos rclativos it sua execuyao, a universidade bra
silcira c a l"orma9ao prolissional do inslrumcntisla I"rente ao mercado de trabalho e 0

currlculo, sellS conccilos C prcssupostos mClodol6gicos. Veriricou-se a distancia en

Ire 0 discurso ol"icial c 0 runcionamcnto da Universidade em varios aspectos e a
descaractcrizayao do cicio basico como cicio recuperal6rio, propedeutico ou prc
prorissional. Nclc dcvcriam cstar as disciplinas basicas da area das Ciencias Huma
nas c Sociais. Estas, pclas suas caracterfsticas, estariam voltadas para os objetivos de
um cicio hasico alcm dc desenvolverem a crialividade, a racionalidade e 0 espfrito
crftico. Vcriricou-sc tambcm quc a disciplina Pratica de Orqueslra, tao enfatica na
forma9ao prolissional do trompiSla, incide mais na prUiica do repert6rio sinfOnico e
opcrfslico do quc cm OUlros, cntre os quais principalmente, 0 da musica popular
brasilcira c quc. ao mcsmo tempo, a disciplina Hist6rica da Musica nao apresenta em
seu programa olicial ncnhum conlcudo cspecflico sobre Musica Popular Brasileira e
coloca a Musica Brasilcira num plano secundario. Os resultados da analise destas e
das outras disciplinas chamaram a atcn9ao para os seguintes pontos: a indefini9ao
das propostas, 0 conscrvadorismo, a dcsvincula9ao com a sociedade brasileira e, no
caso espccfrico dos melais, a nao inclusao de tccnicas de execu9ao baseadas nas
mais rcccnics pcsquisas no campo da risiologia humana, 0 que vem a impedir 0 nfvel
de excclencia do instrumentista. Diantc dcstc rcrerencial, conclui-se que 0 egresso
da Escola de Musica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no easo especffico
o trompiSla, nao ultrapassan'i a mera I"orma'tao profissiollal. 0 que nao deve ser a
finalidade predpua cia Univcrsiclacle. Esta clevc preparar 0 ciclaclao para ser capaz de
aluar no proccsso de muclanya social c clesenvolvimento clo pafs. 0 ser musico nao
cleve alienar 0 indivfcluo das quest6es cia ciclaclania. POI' 10clos esles ratos, e conside
rando 0 Currfculo como um inslrumenlo peclag6gico operacionalizador de toclo 0
pensamenlo filosolico clc uma inslilui9ao clc ensino que se prop6e a fazer muclan9as,
sugerc-se uma Gracie Curricular que valorize 0 cicio basico. POI' isto, na proposta
foram inclufdas: (a) disciplinas voltadas para a forma9ao cultural c humanfslica do
aluno, como a Antropologia Cultural; Filosoria cia Arte; Inlroclu9ao it.Psieologia;
Psicologia cia Criativiclacle; Sociologia da Arle; (b) a Expressao Corporal, substituin
clo a Educa9ao Ffsica, visando propiciar ao mdsico mais uma linguagem expressiva;
(c) a Melodologia Cientfrica, como disciplina introdut6ria auxiliar clo eSludante nas
teenieas, metodos. estruturas e elabora<;ao da pesquisa; (d) a praliea cia Musica de
Camara em quatro perfoclos, como principal pre-requisitos it Pratiea de Orquestra;
(e) a cliseiplina Estudos de Problemas Brasileiros em apenas um perfoclo, abordando
as quesl6es pertinentes it musica e ao musico no cenario brasileiro. Para 02° cicio,
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profissional, foram sugcridas as seguinles lTIudan<;as: (I) Grade Curricular comum
aos Cursos de Baeharclado e Lieenciatura, de forma que, a parlir do V Perfodo, ja
tcnham inlcio as disciplinas cia Licenciatura; (2) a Pratica de Orqucstra obcdccendo
a um criterio de continuidade da diseiplina Musica de Camara; (3) a inclusao da
diseiplina Historia da Musica Brasileira; (4) anles disciplinas elelivas, Canlo Coral e
Aeustiea e Biologia Aplicadas a Musica agora passam a calegoria de disciplinas
obligatorias; (5) por ulIimo. aconselha-se, na escolha das disciplinas clelivas, Canlo
e Piano. Scm ncnl1uma preocupayao com a divisao em perfodos. a proposta eontem
urn Plano de Curso de Gradua<;ao de Trompa. com objctivos, conlcudos c proccdi
mentos que objclivam SCI" instrumcntos mais de formatJ:ao global, que de transmissao

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

OLIVEIRA, Regiltaldo Gomes

Roraima, Amazonia de Makllnaima e 0 ens;/lo de I1Il/sica

Orientador: Mauro Jose Sa Rego Costa
Dala de deresa: 1991

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

o cOlllputador e a edllcafiio musical: trall~forlllafii(J (}11 cOlJservador;sIllo?

Oricntador: Helena Rosa Trope
Data de defesa: 05.ll5.1993

77

Visando ao ensino da musiea, 0 eSludo huseou a re1<19ao do Computador com a
Eduea~ao Musical, e a deseri~ao e analise dos objelivos de sol"twares amerieanos
produzidos cspccificamclllc para cssa area. catcgorizados em "tutoriais", e outros,

produzidos para musicos profissionais, calcgorizados em "composiyao e edi<;ao". 0

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

ROCHA, Ines de Almeida

Liddy Chiaffarelli Migllolle: recollstruilldo sua trajetoria

Orientadora: Cecflia Fernandez Conde
Data de defesa: 1997

, ~.

. " .

Reconstruir a trajet6ria de Liddy Chiaffarelli Mignone tem como significado,
o resgate de um tempo remolo, com 0 olhar de queslionamentos do presente, eons
truindo novos eaminhos para 0 futuro. Objetivamos divulgar os trabalhos desenvol
vidos pela educadora pois aereditamos que a praliea do edueador musical nao pode
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cstar desvinculada de rcllcxocs sohre sua historia. Liddy ChialTarclli Mignone con

vivcu com varios arlistas c intclectuais que. parliciparam dc lim movimclllo cstcti

co-cultural do infcio do seculn XX norlcador do pcnsamcnlo de divcrsos cducadorcs
Illusicais de sell tempo: 0 movimcnlO modcrnista. Para caraclcri:t.ar a trajct6ria mo

dernisla cia cducadora. procuramos identiricar as inlcrlcrcncias do idcario do movi

menlo nos sells Lrahalhns, tendo como parfil1lclros lima husca dc rCllova<;-ao C lIl11

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

VIEIRA, Lia Braga

o papel tla lilt/sica lin edul:aciio escolar: pesquisll realizadll em esco[as de JOI e 2 11

Graus de Belem (/\4)

Oriclllador: Antonio Jose Jardim c Castro
Data de deresa: 19lJ2

o prcscntc trahalho l:OnSiSle na invcstigay:lo da realidadc conceplual da musi

eel nas cscolas de 10 c 2° graus dc l3c1cm. /\ impoJ'tancia desla pesquisa reside na
neccssidatle de se conhccer as perspectivas da cscola cm rclayao ao dcsenvolvilllcn

10 dc atividades Illllsicais no sell con lex to. Foi rcatizada em campo. visitando-se uma
cscola de cada administrw;fio: csladual. Illunicipal. federal c particular, huscando-se

abranger rcalidadcs s(~cio~cconC)lnic(l-culluraisdislinlas. A populayao envolvida (oi

de alunos. prol"cssort.s c··dirclorcs. tendo sido ohtidas suas inl'onnac;ocs all'aves de

entrevislas. Os resultados da pcsquisa I'oram analisados qllalilativamcnlc. invesli

gando-sc as discursos daqucla popula\:ao como proposi<;fics que revclam I'onnas de

saber c sentiI' C 0 selll ido que os aco~npanha. 0 sentido C clltcndiclo como 0

dClerminante das m;fics. nortcauor do sClllimenlo. comportamcnlo c penSamCI1lo

humanos. Atravcs destc ol.har sohrc as resposlas uos enlrevislauos. foi passlvel pcr

ccbcr quc 0 papcl alrihufdo i. musica Ilas escolas dc I" e 2" gralls dc Belem e dc

rccurso, voha~o a consccw;ao .de alividacles que. em sua maioria. nao pcrtcncem a
area da musica' c. quando pertencclll, sua cfelivayan nan e garanlida. Tal eonccp<;ao
da musica na rcalidadc.cscoiar telll sell senlido assentado na pcrspecliva tracliciona~

lisla do papcl cia cscol~l.· A supcrayao ucssa siluayao senj posslvcI at raves cia dcscn

volvimcnlo da conscicnd(~ rcrJcxiva. hascacla no sentir. aliccn;anc!o a claborac;ao do

proprio pcnsamento e a conseclIyao clas a<;ocs. Essa poSlllrtl cleve SCI' invcstigada. na

rormayao do cducador. que orienta c adminislra a cclucayao cscolar c, cm especial,

no preparo do licenciado na area cia musica. para que nao recaiam em cOlllradicyoes.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

BASTIAO, Zuraida Abud

Rela{xJes dos alullos {lO ellsiuo de /Iltlsica: analise de c011lportamellios

registrados em video decorrellfe,\' tla lIplicafiio de uma plallejamellto para

r'serie do r' grau

Orientadora: Aida de Jesus Oliveira

Data de delesa: 21.07.1995

79

o prcscnlc CSludo tem () prop<lsito de analisar as comportamcnlos de crianvas

de 1;1 scric do I Cl grall, rcgistrados em Video, decorrentes cia aplicac;ao de tim plancja

men to em musica bascaclo na Tcoria Espiral de Dcsenvolvimenlo Musical (Swanwick,
1988), Modelo TECLA (Swanwiek, 1979) e Curriculo de Musiea ALL! (Oliveira,

Henlsehke, 1994), em uma eseola publica e em uma eseola particular de Salvador.

Com 0 objetivo de veri ricar os niveis de interesse dos alunos nas atividades, classi ri

camos 0$ comportamcntos ohscrvados em: COlllportamcntos que Demonstram Inte

resse (COl) e Comportamentos que Nao Demonstram lntere~se (CNDI). Apesar de

reconhcccrmos a cxislcllcia de algumas vardvcis que pod~,:n,in.l~rferir nos compor

tamenlOS dos alullos em sala de aula, como pOl' cxemplo, a atitllde e metoda do

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

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

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

atividades desenvolviclas em classe, por questoes de delimita'<;ao do t6pieo. Nossa

hip6tese eque podemos observar, levando em considera~ao os resuliados gerais nas

duas escolas, 0 Slirgimento de maiores indices perccnluais de comportamellt0s que

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

resse nas atividades seleeionadas, em decorrcncia da apliea<;ao.do planejamento e1a

borado. A hip6tese do estudo roi eontirmada mediante a nossa analise e ados oqser,

vadores independentes. Nas atividades selccionadas nas duas eseolas, os indices

pereentuais de comportamentos que demonstram interesse ultrapassalrl os indices

pereentuais de eomportamentos que nao demonstram interesse. Entretanto, numa
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a"'\Iise especifica em cada escola, podemos ohscrvar que na atividade de Composi

c;:ao na Escola Particular, os indices percentuais dos dois tipos dc comportalllcnlos

roralll bem pr6ximos (52% de COl x 48% dc CNDI). Na atividadc de Apreciac;:ao na

Escola Publica, os resultados apresentaram Indices pcrcclltuais de comporlamcnlos

que nan dcmonstram interesse mais elevados que os de comporlamCI1(os que dc

Illonslralll intcressc (47% dc COl x 53% dc CNOl). Esscs rcsultados cspccfficos dc

cada cscola, podcm cstar rclacionados com 0 grau de familiaridadc dos alunos em

rcla~ao as atividadcs de C()l1lposi~ao c Aprcciayao.

DIAS, Maria Tcrcza Grotclaa..s Alves

Para uma educafo(J 1Il1isicailibertadora

Orientadora: Aida dc Jcsus Olivcira

Data dc dcrcsa: 17.04.1997

N9ste lrabalho analiso os resultados de dois qucstimHlrios que apliquci a cstu

danles numa aula dc··pcrccpvao musical. Na primcira parle aprcscnto os qucslionari

os, descrevo 0. dcscnvolvimcllto cia aula c rcrJito sabre aspectos signiricativos nela

ocorridas. Emb~ra os qucstiolHlrios rossem basicamcnlc idcnlicos em conteudo c

forma, aprescntaraltl resu'ltados dilcrenles entre si. [S(O indica que a aula dada cxer

ceu influencia sob,:C: 0 grupo. Os resultados constilucm tambcmleedback em relavao

a uma longa expericncia pessoal, () que corresponde a um momenta de rcncxao sa

bre minha mancira dc cntcndcr a cduca<;ao. Na scgunda partc, aprcsento e comcnto

os resultados dos questiomtrios. onele os alunos: indicam que 0 relaciollamellio eum

valor prioritario em sala de aula; apontam 0 saber de forma Ilova como vcfculo de

prazer; slluam a timidez como bloqucio crucial para a aprendizagem; valorizam os

exercfcios parlicipalivos enqu~nlo proccsso de aprcndizagcm; confessam que sao

susceptfveis a illfluellc/as pb~~ilivas au IIegalivas do professor.EslCS lopicos fOimam

a espinha dorsal da presclllc investigac;:ao. Na parte final do trabalho procuro abrir

cihco jane/as de percep{:cio a partir dos t6picos acima mencionados, pontos mais

erii'alizados pelos alunos no p6s-teste, com base nas teorias da inteligencia multipla

dc Gardner e da inteligcncia emocional de Goleman, bcm como no conceito dc

humani~a<;aoda ·a[lrendizagem de Lyon.
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QUEIROZ, Flavia Jose Gomes
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t1plicafiio experime/ltal do ma/lllal de cO/ltrapo/lto to/lal il/titll/ado "Aprel/del/do
CII/ltrapo/lto atrave.l· dos preilidios corais" /llIma tllrma de Literatllra e Estrutllrafiio
MIIsical1J da Escola de Mtisica da UFBA

Orientadora: Aida de Jesus Oliveira
Data de dciesa: I H. I O. 1996

Um manual abordando elementos basieos do col1traponto tonal roi elaborado a
partir de exemplos lirados da literatura de prciudios-corais. Posteriormente, 0 manu
al roi aplicado cxpcrimcntalmcllLc Iluma das Lurmas da disciplina Literatura e
Estrutura~iio Musical III. da Escola de Musica da Universidade Federal da Bahia. 0
presente trabalho eSludou a elicacia do referido manual.

RIOS, Marialva Oliveira

Educafiio Mllsical e mtisica de cllltllra poplIlar: pmcesso de 'el/si/lo

Orientadora: Aida de .Jesus Oliveira
Data de defesa: I H.04.1997

'.' .
Os estudos recentes da Etnomusicologia e da EduwC;;iio Musical sinalizam a

necessidade do envolvimel1to do educador musical com 0 contexto no qual a musiea
esta inserida. Considerando que metodo de ensino e 0 resultado da sistematiza~ao de
processos gerados pelo educador, a partir de seus valores e principios, na slia inter
rclac;ao com 0 aluJl() C 0 amhicntc, acrcdilamos que estes. a principia. dcvam basear
se nos valores e conceilos de um grupo social. COInpreendemos que a atitude de
padronizar 0 ensino de musica, usando metodos preexistentes a toda e qualguer 1'0

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

materiais cia cultura.

TOURINHO, Ana Cristina Gama dos Santos

A motivafiio e {} desempellllO escolar na all/a de vio/lio em grupo: iuflilellcia do
repertorio de interesse do a/linD

Oricntadora: Aida de Jesus Oliveira
Data de defesa: 21.07.1995

Os cstudos mais rccCl1lCs cia Psicologia em Musica UClllollstram que cxistc uma
conexao Illuito I"ortc entre Illotiva<;ao c aprcndizagclll, c tambcm que as cscolas de
l11usica nao ellcar'!!"n como imporlanlcs as musicas que s50 signi ricalivas para a mai
oria dos SCliS altlllos iniciantcs. 0 rendimenlo escolar do aluno poden'i. alimental"
atravcs do usn de 1II11 repertorio que Ihe agrade? 0 apl"enuizado <los conleudos
curriculares pode ser mais elicaz se ao aluno cdada a chance dc tambcm tocar 0

rcpert6rio que cle Vill(lra'? Pe.l1sando em cstudar csla possihilidade. foi aplicado um
tralamento em aluno."i do curso "O./idl/o de Vioh!o" da Escola de Mt.'isica da Uni ver
sidade Fcpcral da Bahia, objctivando ohscrvar 0 dcscmpellho musical n(\ aula de
vioHio cm grupo atravcs do repcrt6rio de intercsse desses alunos. A Hipolcsc Nula
foi a de que 0 descmpenho de exccu':(ao c Icitura ao inslrlllTIcnto scria 0 mesmo para
os.alunos que tivcram aulas com/scm material do sell interesse. Neslc cstudo, () Gru
po Experimental (oi diferenciado pelo cstfmulo que recchcu para estudar. ouvir c
escrever tada e qualqucr musica que fossc do seu interesse. sem sugcslOes ou indlll:;ao
do professor, q~anto ao genera musical. 0 Grupo Conlrole Ileou limiwdo ao reperLo
rio do program;) eseolar. Todos os grupos livcram a mesilla quantielade ele aulas, com
o mesmo prol"essor, no meSIllO local c tUnlO. Os aillnos Coram igllalmente submeli
dos as avalia':(oes paor~o {J~l Escola de Musica da UFBa al6m das veririca<;oes espe
cfficas do experimcnfo. rcalizadas como rotina dc classc. Os resultados indicaram

.uma s.ensfvcl diCerenva entre os dais grupos. sobretuoo em rcla~ao ao rcpert6rio e a
dccisao incrcnlcs an curso, elllbora ambos as grupos tivcssem cumprido 0 programa

do curso com aprovcitamellto. Procurou-se mostrar as implicarr5es que 0 aprendiza
do do rcpcrt6rio de interesse do aluno traz·para 0 seu aprcndizado musical formal.
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TRINDADE, Brasilena Pinto

Edllcariio Musical com cOl1struriio de il1strumel1tos: projeto realizado em lima

tllrma dejovells de liS a 14 alios de idade

Orienladora: Aida de .Jesus Oliveira

Data de defcsa: 2603.1997

83

presellIe estudo lem 0 proposilO de deserever a apliea~ao de urn projeto de

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

udades de OX a 14 anos. Esle projelo baseia-se na Teoria do Desenvolvimento Musi

cal (Keith Swanwiek e .June Tillman, 1988) e no Modelo de Ensino CLATE

(Swanwiek, 1979). A Temia descreve os eaminhos que 0 individuo trilha enquanto

desenvolvc 0 sell conhecimento musical. ccntrado nos aspectos: Material, Exprcs

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

do uso equilihrauo das ativiuades de Composi~ao, Literatura, Aprecia~ao, Tecnica e

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

menlOs. Nesta ahmdagcm CLATEC. 0 aluno e estimulado a eonstruir seu pr6prio

conhecimento musical a partir da cOllstruc;ao de instrumentos musif;ais de percussao

e de sapro. lItilizando malcriais de constrw;ao civil c matcriais recichiveis, alem da

propria voz. Ao rinal do cxpcrimcnto, avaliamos os resul~ados previstos,.cqncluinct"o

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

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

to musical do aluno, uesenvolveu tamhclll aspectos diversos refcrentcs a obscrva

vao. apreciayao, manipula<;ao, adapta<:(ao c criayuu musical.
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

SANTOS, Marco Antonio Carvalho

Musica e hegelJlollia: dimellsoes politic()~educativas da ohra de Villa-Lobos

Orientador: Gaudcncio Frigotto

Data de dcfesa: 1996

o projcto pcdag6gico de Villa-Lobos visava a implanta<;;ao do canto orfc{lnico

como instrulTICnlo para 0 dcscilyolvirncnlo dn disciplina, civislTIO c cducayao artfsli

ca, segundo 0 seu proprio autor. EslC Irahalho disculc [IS arliculayocs entre () canto

orfeonico C 0 govcrno Vargas (1930-1945), a partir de Ulna analise da conjuntura do

perfodo, consiclcrando 0 quadro s6cio-cconomico, coucaciollal co movimcnto mo

dcrnis~a. 0 r~rercncial te6rico utilizado cgramsciano, C 0 conccilo de hcgcmonia c
considerado c'havc ncsla an,ilisc.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

ARROYO, M3I-garete

Processos cognitivos e estilos musicais: j'undamentos para lima educafiio

amusical intercultural

Orientadol': Raimundo MartiilS

Data de defesa: 1991

Esta dissertac;ao articula-se sabre dais pontos: a diversidade de culturas musi

eais com as quais se convive na sociedade contemporanea, tanto a nfvel nacional

quanta a nfvel internacional e sua presencra na educa<;ao musical, e os processos

cognitivos para uma cducavao musical intercultural.



REVISTA DA AHEM 85

Esta concep~ao educacional e como proposta para a supera~ao de alguns pro
blemas apresenlados pela educa~ao musical no Brasil: adequa~ao it realidade con
lemporanca nacional e lTIundial e a nccessidadc de rlllldamcnla~ao te6rica. Estudos e
propostas sohrc uma educa<;ao musical intercultural sao CXposlosjuntamente com as

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

Algumas estratcgias pcdag6gicas sao sugcridas para a conseclI<;ao cia concep<;ao edu
cacional rcsultantc dos dois pontos quc nortcaram este trabalho.

BESEN, Carlos Lucas

A Educafiio Musicailla visiio de Villa-Lobos

Orientador: Celso Lourciro Chaves
Data de defcsa: 1991

A problcm~llica cia cducw;ao musical brasilcira paSsa por urn processo.de revi
sao e qucstionamcnto. cmcrgindo corno conscquencia'propostas de diversas tenden

eias c eseolar na tcnlativa de cncontrar uma soluvao a CSlc proble"ma.O q(Je, no en

tanto, me dcspcrta curiosidadc c a nao inclusao da cOlllribui<;ao de Villa-Lobos no
atual contexto da cduca<;ao musical nacional. Esta questao me persegue e algum
tempo e diversas duvidas surgiram em rcla<;ao ao cmprecndimcnlo educacional.de
Villa-Lobos que, por tres dCcadas, foi 0 menlor do mais amplo projeto educacional
na area de musica: 0 canto orfeonico.Esta pesquisa proeUl·a detectar 0 pensamento
central que norteou Villa-Lobos na busca de uma solu~ao ao problema da eduea9ao
musical e Irata dos mecanismos que deram sustenta~ao e assegurarm:" a concreliza9ao
de seu projeto. Finalmente serao abordados os processos e recursos estrategicos com
vistas it materializa9ao dos objetivos perseguidos por Villa-Lobos e os desdobra
menlOS decorrentes da implanta9ao do canto orfeonico.G presente estudo de seu
metodo e a avalia~ao do significado e das consequencias do empreendimento de
Villa-Lobos se fundamenta na lentativa de resgatar e verificar a atua9ao deste acon
tecimento na estrutura pedagogica nacional. Conhecer e reconhecer as contribui~6es

pedagogicas do canto orfeonico constituem 0 objetivo do presente trabalho.
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o processamellto de illformafiio de alturas IIll lei/ura de exerc{c;os mel6dico.\'
Iliio cOllhecidos: lim estudo

Oriciltador: Raimundo MarLins

Data de dcfesa: J992

Esta invcstigac;ao leve pOl' ohjctivo ohscrvar 0 proccssHmcnto de inrormavao

de alturas em Excrcfcios Mc]6di<.:os Nan Conhccidos. Foi conslrufdo tllll cxpcrimcll

to ondc 0 proccssC1mcnlo rai ohscrvado nas Fascs de Prcparac;ao, ExcclIc;ao c Pos

Exccllyao da Icilura dos Excrcfcios Mclodicos. 0 proccssamcnto de inl"ornuu;ao,

cnquanto modclo de ohscrvHvao. scrviu como diagnostico de prohlemas que inl.crlc

rem nos proccssos de aprcndizagclll. Para a intcrprctac;ao dus dildos 0 proccssamcnto

de informavao roi configurado de maneinl a ahrangcr qualm cslagios cognilivos:
pen.:cperao, memoria, cxccuc;ao C "!'eedback", 0 proccssamcJ1lo dc infonna<;ao de

alturas em Exercicios Mcl6dicos Nfto Conhccidos roi cfctivauo de maneinl correla

pOl' 2g,57'1o da AmOSlra, Nos dcmais casas Iicoll comprometiuo devido, principal
mCIlIC, a falta de cOllccitos musicais ucvidamciltc cstahclccidos a nlve! auriJl.

COELHO, Helena de S. N. Wohl

Musicafizafiio de adultos all'aves do voz: lima proposla melodohJgica tie abortia

gem muiti-Illodal

Orientadora: Cristina Maria Pavan C;lpparelli Gerling

Data de defcsa: 1990

Esta- DiSSCrlac;ao de Meslrado aprcscllta um mclodo de musicalizac;ao de adul

tos atraves da voz dcntro de uma ahordagclll multi-modal. Contcm Ulll capItulo de

rundamentaryao, onde os diversos pa!'amClros da mllsica sao deCillioos sob a olica da

musicaliza~ao pela abordagem multi-modal; um capItulo de apresel1lavao da pro

posta, propriamclllc dita, com cspcciricac;iks metodol6gicas (Partilura-Resumo.

Quadro Sinoplieo Mldli-Modal de Conteudos Musicais, Malerial do Aluno e Guia

do Professor); e 1II11 capitulo de narrativa da experiencia de aplica,ao do metodo
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proposto e avalia~ao dos resultados ohtidos. As can~oes e padroes da Partitura-Re
:mmo forum criados especiricamcnte para os conlcudos das unidadcs c a preocupa
I:rao basica ea de I"avoreccr a mcmorizw;ao c comprccnsao de lais contcudos e naG a

de produzir Iiteratura musical no sentido arllstico. a Quadro Sinoptico Multi-Modal
de Conleuc!os Musicais aprcscllla-sc CIll forma matricial anele as abcissas contem
uma rcsenha dos conteudos abordados pOl' aula. c as ordcnadas, a complexidade

cresccnte e gradativa de luis contcudos por aula. A originalidadc das infonna<;6es
contidas consislc na seqUencia com que roram organizadas. 0 Material do Aluno eo·
livro de exercfcios de propricdadc c para usn do allino ao acompanhar as aulas. 0

Guia do Professor e () livro que contem as respostas as questoes formuladas no Ma~

terial do Aluno e comenlarios sohre a maneira de eonduzir a busca de solu~6es e a
aprendizagcm cspedrica. Obscrvou-se que a eJaborac;ao do conhecimento musical 
cm seus aspectos arctivos, cognitivo e motor - fai sendo, paulatinamente assumida

pelos proprios alunos. Conslatou-se, tamhem, que este melodo propicia nitidez na
compreensao das partituras, assim como naturalidade, eloqUencia c autonomia no

domfnio do vocahulario e cia performance musical.

COSTA, Maria Cristina Lemes de

A image/II aural e a memiJria do discurso me!ljdico; processos de cOllstrufiio

Oricntador: Raimundo Martins
Co-orientadora: Esther Sulzhacher Wondracek Beyer
Data de deresa: 1995

Estc trabalho euma invcstigiWao tcarica sabre as processos envolvidos na cons

truc;ao das imagens mcntais, especificamenlc d?l imagem aural, e na construc;ao da
memoria, em especial. da memoria mcl6dic~1.' Os processos de construc;ao da ima

gem aural sao enrocados a partir das origens filosMicas de estudo clas rep'res,?nla~6es

mcntais e dos resultados de pesquisas sabre as imagens mcntais visuais. 0 estudo
das representa~6es mentais e tratado, neste trabalho, de acordo com 0 ·enfoque de
reorias do processamenlo da infonna~ao e do codigo hinario. Os processos de cons
rru~ao da memoria sao abordados no nlvel fisiol6gico. enrocando a organiza~ao do
eerebro e as conex6es simjpticas, com 0 objetivo de investigar 0 processamento in
lerno da memoria e suas possiveis rela~6es com as formas de processamento no
nlvel cognilivo. Sao apresentados tambem os sistemas multiplos de memoria e a
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capacidadc de annalcnugclll de sells arquivos. Utna breve il1lrouw;ao sohrc a lcoria

piagctiana de descnvolvimcnto cognitivo c algulls de sells conccilos sao aprcscllla

das com 0 intuito dc propiciar a comprccnsao tins proccssos de conslruyao da me

moria, segundo a visao de Piagct c InhcJdcr. As invcstiga«ocs dcsscs autorcs sohrc as
imagclls mentais c a mcm6ria sao a base tc()rica !lor!cadora dcstc trahalho. A ullima
parte do trabalho trata dos tipos de memoria, )1orcm, sells proccssos de cOl1slru<;ao

sao semelhanlcs. Tanto uma quanlo a oulra sao possfvcis de scrcm conslrufdas, pais

elas sao a comprccnsao que (cmos do real c nao lima c6pia fiel delc. Assim, () dcscn

volvimento cognitivo do indivfduo c as possihilidades dc aquisiyuo de conhecimcn

tos tern inl"luencia decisiva na conslru~ao das imagens e da rnelll<lria mel6dica.

DEL BEN, Luciana Marta

A utliZllfiio do l1lode/o espiral de de:'iellvolvimento musical como crittfrio de
avaliafiio da apreciafiio musical em llUI contexto educacional brasileiro

Orientadora: Liane Henlschkc

DaHl de defcsa: 1997

A prescl1le pcslJliisa leve como ohjclivo invesligar a viahil idade de se uti lizar 0

Modclo Espiral de Desenvolvimenlo Musical de Swan wick (19Xo) como criterio de

avaliayuo da apreciayflo musical de crian~as e adolescentes hrasileiros de 6 a 14

anos, cxpostos a lim proccsso de cuuca~ao musical formal. 0 primciro capItulo con
.sistc elll uma rcvisao de esilluos, oncle sao disculidas, inicialmcnlc, qucsloes rclaci

onadas apn'i.tica da avalia.;uo no proccsso ele ensino e aprendi1.agem. Postcrionnen

te. sao abordadas qucstocs rcfcrcnles aavaiiaya()em musica e, em seguida, disclIte
se a problcm,hica da avaliayao cia aprcci.a<;ao Illusical. No segundo capftulo aprcscn

ta-sc a Teoria e Modelo Espiral de Desenvolvimcnlo Musical de Swanwick, a qual

sent utilizada com() rercrencial le6rico para a analisc das respostas de crial1~as c

adolcscenres fornecielas atravcs ua atividade de aprecia~aomusical. 0 terceiro capi

tulo aprcscnta 0 mctodo c1esenvolvido para condulir esta investiga~ao, 0 qual con

siSliu em cntrevislar 60 crianyas e adolescenles·de 1".4;' c W series do ensino funda

mental exposlos a um processo de cducayao musical formal, sendo 20 alunos de

cada serie. Foram utilizados dois. tipos de entrevisla (enlrevisla estruluracla e cnlrc

vista semi-estrulurada) e ·inslrumentos nao-verbais c verbais de avaliayao. Na pri-
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meira parte do quarto capitulo os resultados desla pesquisa sao avaliados a luz da

Teoria e Modelo Espiral de Desenvolvimeilio Musical. Diallte de alguns dados ell
contl'ados, Ila segunda parte deste capitulo, realiza-se uma Ilova avalia<;,ao das res

postas da elltrevisla semi-estruturada, a qual levailia a Ileeessidade de uma allalise
critiea dos eriterios de avalia<;,ao da aprecia<;,ao musical proposlOS pelo Modelo Espi
ral. Esta am\lise, apresclltada no quinto capItulo, C realizada com base na propria

Teoria Espiral de Desellvolvimellto Musical e com apoio de resultados de outras

pesquisas. Na Conclusao demollstra-se que os criterios previstos pelo Modelo Espi
ral de Desellvolvimeilio Musical podem ser utilizados para avaliar a aprecia<;,ao
musical de eriall<;,as e adolescelltes brasileiros de 6 a 14 anos. Sugere-se, no entanto,
que os criterios de avaliavao sejam ampliados, uma vez que surgiram respostas mu
sicais nao contcmpladas pelos criterios do Modelo Espiral. Esta amplia<;,ao pareceu
necessaria principalmentc para as duas fases do primeiro ewigio de desenvolvimen

to musical - Materiais: fase Sensorial e fase Manipulativa. A Conclusao traz ainda
reeomendavoes para estudos posteriores.

FIGUEIREDO, Sergio Luiz Ferreira de

o ellsaio coral COU10 1110mell!O de aprelldizagel1z: a prtitica coral.numa

per'pectiva de educafiio musical

Orientador: Raimundo Martins
Data de defesa: 1990

o objetivo desta pesquisa e apresentar questiks sobrc cduca<;,ao musical na'
pralica coral. 0 ensaio coral eum rnomento de aprcndizagcm. Eno cnsaio coral que

o conhecimento musical e construido. No capitulo I 0 treinumento e abordado como
uma parte do proeesso de aprendizagcm. Durante 0 ensaio coral muitos tI:einamen
tos sao utilizados com 0 objetivo de promover a aprendizagem musical. 0 capitulo 2
trata do planejamento do ensaio. Existem tres pontos fundamcntais para 0 planeja
mento: organiza<;ao, aplicayao e avaliar;ao. A"organizac;ao'do repcrtorio c do ensaio,
a aplica<;,ao de estrategias c a ,ivaliagao dos resultados sao dcsenvolvidos neste capi~

lulo. A aprendizagem de conceitos musicais··atraves da pralica coral e 0 assunto do
capitulo 3. Ritmo, melodia c harmOnia sao apresenlados como componentes basieos
para 0 desenvolvimenlo de eonceitos musicais. Exemplos do repertorio coral mos-
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tram alguns pontos rclacionados ao rilma. Illclodia e harmonia. Sao aprcsentados
cxcrcfcios com 0 ohjcLivo de indicar solu~ao para dctcrminados problemas de forma
progrcssiva c contextual izada. A tccnica vocal caprescntada no capftulo 4 como lIlll

rccurso na aprcndizagcm coral. A rUllyfto da Iccnica vocal is facilitar a rcalizacrao

musical. Exercfcios sao aprc!'iclltaoos com 0 ohjctivo de conduzir os canlOrcs ~l C0111

prcensao dos elementos vocais ncccssarios para a priitica coral. A inlcr-rela<;ao COI1

ceitos ,nusicais. tccnica vocal c rcpcrl6rio ccxtrcmamcnlc importante c ncccssarin

para qu~ haja C0l1lcxtuali1,a<;ao dos inumcros aspectos cilvolviuos l1a pnhica coral.

GONl;ALVES, Lilia Nevcs

Educar pela musica: llill esludo sobre a cria.fan e as COJlCepfiJe,\' pedag(Jgico
lIlusicais dos cOllserval(Jrios estadulli.\' lIlineirm; da decada de SO

Oricnladora: Maria Elizabctb Lucas
Data de dcfcsa: 1993

Estc. trahalho tcm como ohjctivo historiar 0 processo dc cnayao e, .
institucionalizayao tins conscrvat()rios cstad.lIais rninciros ocorl'ido IW decada de 50.
hem'como ~s cOllcepyocs pcdag<lgic(').-lilll~icais do cnsin() dc Inusica rninislrauo ncs
las cscolas nl.l cj")()ca, A dissenayao cOl1lpf)c-se de Ires parles que correspondclll aos
Ires capitlllo~ do trahalho. No primciro, PF()poc-se historiar a iniciativa e () processo
de cria~ao c institucionali/,ayao dos conscrval(")rios estaduais lllinciros, c 0 significa
do desta cria~ao Ila dccaua de 50. No segundo capitulo. pOl' sua vel.. procura-sc ahor
dar 0 cnsino de musica nos conservatorios - run<;f1o e ohjelivos, os Cursos. as grades
curriculares - f"ocalizando a versao oficial e a pdlica deste ensino. tamhcm na dcca
cia dc' 50. POI' rim. no tel~cciro capltulQ, tnW1-se das conccp~6cspcdag6gico-musicais
do ensino ministrado nos conservawrios, Icvando em considcrayao 0 momento his
torico cas tcndcncias em cdllcayao niusical. po Brasil e em Minas Gerais na dccada
de 50". Ohscrvou-se que I"atores de'ordem economica, polftico-cliitural c pcdagogica
cstiveram cnvolvidos n<!:,cria~a~"'dos conscrvalorios. Examinoll-se as aspectos do
ensino 1l1inistrado'rie'~;tas'escC)lase. as J:c1ac;oes dcslc'cnsino com a neccssidade de
prcparac;ao de profcssorcs de musica que atuariam nas cadciras de Musica c Orfeflo
das escolas oriciais/rcgularcs. Ao analisar-sc'~lsconccpr;5cs do cnsino aplicado ncs
tcs cstabelccimcntos cstaduais de J11usica comaatou-se que nao havia a utilizaC;ao de
tendcllcias pcdag6gico-musicais especfficas, divulgadas na epoca,
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GROSSI, Cristina

o processo de cOllhecimento em mlisica: constatafoes de uma abordagem nao
tOllal na aprendizagem

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

LOPES, Cintia Thais Morato

o processo de aquisifiio de leitura da ·i;ota(a~do parametrIJ altura: um esi~do·

Orienlador: Raimundo Martins
Data de defesa: 1993

" "

.' :~.

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

dfieo na pauta e 110 inslrul11cnlO) seni a compreensao d~ rela<;ao existente entre as
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sfmbolos e as alluras que os mesmos represenlam. ESla disserta«ao consiste em um

!evantamento e renexao sohre dados que conlirmam U111 desempenho inadequado de

alunos 110 que diz rcspcilO a IciLura da l1ot,\(;50 do paramctro allura. A dccodifica~ao

da nOla~a(}de alturas prcssup5e 0 descnvolvimenLo da imagem aural, qucjul1tamcn

te com as l10nnas de orgallil.ac;ao Ja llotc.H;ao possibilita que 0 sujcilo cSlabelcc;a a

correspondcncia necessaria entre signil'icantc gnHico c signil'icanlc son oro. Elabo

rOll-se um cxpcrimclllo conslitufdo de Ires rases: a primcira. constoll de lllll diagnos
tieo da eapacidade de leilura dos sujeilos. e uma prospec«ao dos intervalos mais

frequentes enconlrados entre as pc((as cxccutadas durante a aLividadc de diagn6sti

co; a segunda, de um trcinamcnto sistematico da Icitura que sc proccssou atravcs da

grafia de inlcrvalos em uma c dias lillhas: c a Icrccira, ut} reavalia~5.o ua capacidade

de leitura dos sujeitos mediante a aplica~5.o de exercfcios mel6dicos construfdos

com 0 conteudo intervalar explormJo na primcira c segllilda rases. As atividadcs

foram aplicadas a lima amostra de oilo sujeitos de lOa 12 anos, lodos musicalizados.

Destes, seis tocavam piano a dais, naula-doce (soprano). Com base nos resultados

ohtidos, verificou-se que os sujeilOs ainda nao pOSSlleln 0 esquema da representav5.o

aural suricicntemcnte e'siahelecido. Em ntZan das dificuldades apresenladas na IciLU

ra dos intcrvalos (cspccialmcntc quando cm movimcnlO dcsccndcnlc). da incol1stancia

de descmpenhf) satisfat6rio nas divcrsas tarcfas. C do l11clhor deselnpcnho na lei lura

excculada do que n<1 leilura canlada, os sujeilos dCJ1)onSlraram n5.o lcr atingido a

maturidadc necessaria ao desenvolvimcnl() dessc proccsso de aprendizagcm. Verifi

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

intcligcllcia musical do indiv(duo,' 'r)l"Ovocanuo lIllla rllplura no ucscnvolvimenlo

cognitivo musical ao qucimar clapas cognilivas anlcriorcs.

LOURO, Ana Lucia de Marques c

ReprodllfUO de canples.: processos c(}fjllitivos lIa interaf{[o COIll as esfruluras

musicais

Orienladora: Esther Sul/.hacher Wondraeek Beyer

Data de deresa: 1995

Esta pcsquisa b~sca mapcar alguns processos cognitivos utilizados par crian

,as, enlre dais e Ires anos, na reprodu«ao de ean«oes. 0 marco learieo roi eentrado na

pcrspecliva piagcLiana de estudos da cogniyuo, aliada a autores musicais que scgucm
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linha semelhanle. 0 joga e a imila~ao foram eSludados, tendo eomo via de aeesso a
a~ao, enlendida como manireSla~6esvoeais de reprodu~ao. ESle Irabalho rei ala um
cstudo de casa, com quatro sujcitos, que foram obscrvados, transcrcvendo suas ma

nifesla~6es musicais na reproduc;ao de canc;ocs c cnlrcvistando seus pais. Concluiu
se que a a~ao da criall(;a, at raves do jogo, Cde fundamental importallcia para a repro
duc;ao dc can~oes. Uma das rcproduc;6cs dos sujeitos se da a partir das partes da

musica, onde as cxpcctativas criadas pelos padr6es imcrnos da musica sao atendidas.

MATEIRO, Teresa da Assun~iio Novo

Aplicariio do curriculo de ml/sica - ALLI: lUn estudo longitudinal com duas
turmas de P' serie do i grau

Oricnladora: Lianc Hcnlschkc
Data dc dcfesa: 1995

ESIC CSludo Icm como objctivo invesligar a possibilidade de obler um dcscn

vol vi menlo musical cquilibrado nos paramclros dc composi~ao.execu~aoeapreci
ac;ao, a partir da aplicac;ao do Currfculo ALL! (Aida c Liane) em duas turmas de I'

serie do] GraLl. Inicialmcntc, faz-sc lima breve ,rclro~pccliva hist6ric~_da educa~ao

musical na lnglatcrra, nos ESlados Unidos c no Brasil, rcssaltando-se os pressupos
tos pcdag6gicos vigcntcs. A scguir, ahorqa-sc 0 compromisso da cscola com a edu
ca~ao, cxaminando-se espccilicamcmc a pralica pcdag6gica do ensino de musica.
Analisam-sc comparativamenle os Programas Curricularcs dc Musica Manhatlanville.
de Wisconsin e da Inglaterra em busca de rcfcrenciais Ic6ricos relativos asislemali

zac;ao da educa~aomusical. Apresenla-sc a proposta do Curriculo ALL!, a qual csta
relacionada ao projeto de pesquisa "Um ESludo Longiludinal Aplicando a Tearia de
Desenvolvimento Musical de Swanwick com Crian<;as Brasileiras da Faixa Elaria de
6 a 10 anos de ldade", coordenado pelas Professoras Ora. Aida de Olivcira e Ora.
Liane Hentschke. Os princfpios filosMicos e educacionais"clo Curriculo ALL! sao
analisados, e descrevc-sc 0 metoda e procedimenlos correspondenlcs 1\ sua aplica

~ao. Os resultados oblidos sao apresentados e analisados, constalando-sc a impor
lancia de 0 conhecimcnlo musical cfeluar-se durante 0 pcrfodo dc cscolariza~ao 

atraves do desenvolvimcnlo cquilibrado nos paramelros de composi~ao,execu~aoe
aprecia~ao.
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MONTANDON, Maria Isabel

REVISTA DA ABEM

Aula de piallo e ellSillo de musica - alUilise da proposta de reavaliLlfao da aula
de paillo e sua relafaO com as cOllcepfoes pedag/igicas de pace, Ver/walell e
GOllfalves

Orientadora: Cristina Maria Pavan Capparelli Gerling
Co-orientadora: Jusamara Vieira Souza
Data de defcsa: 1992

Este trabalho busca vcriricar os pnnc'lJIOS e dirctrizcs propostos para a
reavaliac;ao c rcdcfini98.0 cia aula de piano e sua relac;ao com as cOl1ccps;oes pedag6

gicas de Pacc, Verhaalcn c Gon~alvcs. Efcita uma am\lise hist6rico-henncncutica da
bibliografia americana pcrtinentc ao Lema - aula de piano c ensino de l11usica - a
partir do movimenlo dcnagrado no infcio do seculo XX nos Estados Unidos a ravor
da implanta~aoda aula de piano cm grupo nas escolas publicas, passando pcla reror
!TIa cducacional americana iniciada em 1957 atc chegar ao sell perfil atual. Procura
se dctcdar innucncias socio-ccon6mico-cducacionais illfluenLes na reavalia9ao cia

aula de piano e na cOllseql.i.clllC rorinLilac;ao de lima propoSL<1 de renovac;ao ciesla,
trac;ando sua"rclas;ao com as·corrcnles psico-filos6ficas de cada cpoca. Proccdc-se a
um'levantamento dos proccdimcntos utilizados por Pace, Verhaalen c Gon~alves em
suas produeroes pedagogi<;.:as hem como dos fundamcntos que os embasam. A ultima
ctapa do trabalho cvidcncia as caractcrfSlicas c os aspectos rclcvanLcs da proposta

como Ulll todo, rclacionan~o a prcscnera dcsscs aspectos nas produ<;ocs pcdag6gicas
dos referidos autorcs.

OLIVEIRA, Vilson Galvadao de Oliveira'

o desellvolvimellto vocaL'do adolescellte e suas implicafoes 110 coro juvellil "a
capella"._ .

Orientador: Raimundo Man,ins
Data de deresa:- 1996

Esta disserta~aose propoe a verificar 0 desenvolvimento vocal do adolcscente
no cora juvenil a cappella, buscalldo rcla90es entre 0 comportamento do jovem des
sa raixa etaria (lOa 20 anos, cOllronne OMS) e sua atua9ao no COI'O. A revisao da



REVISTA DA ABEM 95

Iiteratura discute aspectos do desenvolvimento biofisiol6gico, psfquico e social, as
soeiando-os ao perfil do adolescente e sua panicipa9ao no cora juveni!. Discute tam
bem 0 desenvolvimento do aparelho vocal e seu mecanismo de funcionamento du
rante 0 processo de mudan9a da voz. Os dados levantados nas entrevistas com regen
tcs sao analisados aluz de quatro abordagcns contcmporancas sabre 0 desenvolvi
mento vocal do adolescentc no com juvcnil. As entrevistas realizadas com cinco

regenles de coros da grande Porto Alegre, observaram 0 seguinte roteiro: fonna9ao
musical, informac;ao ou conhecimento cspccffico sabre adolescencia, experiencia
como cantor c regcntc de COl'O juvenil, dificuldades durante os ensaios, apresenta

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

SCHLUPP, Walter Otto

Suplementafflo de um metodo de vio/ilw para 0 aluno brasileiro

Orientador: Marcelo GuerchfCld
Data de deresa: 1991

Educadores musicais de renome, tais como KODALY e GAINZA, recomen
dam que a educa9ao musical deve partir dc, e eonst(uir sobre, material musical por
tador de significa9ao para 0 aluno. A.experiencia tem mostrado que 0 folelore musi
cal da cultura em que se forma 0 aluno pode muito bem Ihe oferecer tal significado
musical. Analisaram-se sob este enfoque os metodos.de violino em 'uso no Brasil,
conCluindo-se que estes deixam a desejar neste aspeeto, com exce9ao de um recem
publicado, voltado para 0 ensino em grupo. Constatou-se a conveniencia de se suple
mentar com melodias brasileiras, sobretudo folcl6ricas, 0 primeiro volume de um
metodo internacionalmente consagrado' para 0 ensino individual, de didatica atua-
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lizada e ampla abrangcllcia tecnica e musical. Para tal sclecionaram-se, de lim uni

verso de mais de mi I cxemplares do folclorc musical brasilciro, 126 melodias suplc

mentares para melodias do Metoda Dotlcin, volume Ta. alcan~ando um Iodice de

suplcmenta'tao de 92%.

SILVA, Laura F.-anch Schmidt da

o processor de illicia~:iio do ensino do part/metro ritmo Illima abordagem lIlulli

modal de edllcafiio musical a/raves do lec/ado

OriCllladora: Cristina Mal~ia .r,wan Capparelli Gerling

Dala de deresa: 1991

. Esta pcsqui~a tCIll.C()Il1~?·ohjctiv~~.sal!.cnlar0 dcscnvolvimcllto cia linha conclutora

cia inicia~rro"I~flll1ka~'cx,-il11inando c aplicando () primciro volume da ohra: E\p/orall

do Mtisica Afraves do Teclado, de autoria cia n~)I"lc-amcrical1a Marion Vcrhaalcn c

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

iecladq te~ como obj~tivo a ronna~ao Illusical de crian<;as, prcl"erivclmentc nllma

situ~c;~o de grul?o. Propoc'jJma .cducaya~'-,lll,sica.1quc inlcgrc os scnlidos com COI11

preen.sao, memoria, criativiqadc e qmo<;ao, Os conceilos mllsicais sao adquiridos de

forma dinfimica atrav6s de proccssos diversi{icadns dc cnsinn-aprcndizagcm, par

tindo semprc Ja cxpericm;ia concrcla aaquisi'rfJo .dc sfmbolos. at raves dos quais os

alunos devcrao ,~\.prccqdcl.·,os contc(ldos:propos~.os .~Iiinginclo nfvcis mais complexos

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

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

Icitura, pcrccP'rao. imr)H;'visa<;~&,'~'olT~ij:os'iya~jGi~lre outras lccnicas. 0 infcio do rit

mo parte da no<;a(; cia plllsH~'ao, s~nd0 esla 0 c'lcmcnto mfnilllo quc cslrulura. f"unci

onando como tllll ponto'~~ ryfcrcncia:. A,reglilaridadc cia pulsa'rao 6 0 ponto de par

tida cia conccitll.ac;50 sabre as\jura~6es. agrupamenlos c forma<;ao de padroes. Do
.', '.

agrupamento e clas divis6es regtilares dri pulsac;ao, as figura<,;ocs rftmicas que for-

lTIam cstruluras maiores sao entendidas.

SILVA, Walenia Marilia
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Motivaroes, expectativas e realizaroes lIa aprelldizagem musical: uma
ell/ograjia sobre alcmos de 1II11a escola allertlativa de musica

Orientadora: Maria Elizabcth Lucas
Data de defesa: 1995
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Esta disscrlar,:ao e 0 rcsultado dc uma pesquisa etnogn\fica desenvolvida em
uma escola alternativa dc musica em Porto Alegre, com 0 proposito de interpretar as
rcpresentar,:oes sobre musica claboradas pelos alunos no ambiente de aprendizagem
Illusical, revelando como os alunos adquirem conhecimento musical e como esse
conhecimento ccxtcrnalizado na realizar,:ao musical, atraves da escolha do instru
mento, do repertorio ou objetivo profissionaJ. A dissertar,:ao compoe-se de qualro
capllulos. No primciro consta a descrir,:ao do local, a diniimica do ambiente escolar
alternativo e 0 corpo doccntc e discentc pertinente a escola. No segundo capItulo
constam os dados aprcsentados pelos entrevistados quanto as expectativas referen
tes a aprendizagem musical, envolvendo suas concepr,:oes sobre musica c as inOllcn
cias recebidas em suas historias de vida. 0 terceiro capItulo introduz aspectos rcfc
rentes a realizar,:ao musical, as dificuldades vivcnciadas pelos alunos durante 0 pro
cesso a que se submeteram c as interar,:oes ocorrid~s mi.cscola. Considerar,:oes quan
to ao repertorio escolhido durante a aprendizagem.e 0 envolvimemo Inusical relata
do pelos alunos formam 0 quarto capItulo. Conelui-se que as concepr,:oes:apresenla
das pelos entrevistados dcmonstram uma compreensao de que aprender musica exi
ge dedicar,:ao pessoal, tempo c pn\tic,i 'c'Onstanle do instrllme~t.o, roinpendo com a
supremacia do "talento" !'rente a aquisir,:ao clo cOnhecimento rnusicaJ. Aspectos rela
cionados com faixas eta.rias, genera e a escolha do instn.~menlo musical abrangem
caracterlsticas peculiares na aprendizagem. desenvolvimento e iri'teresse individu
ais, resultando em um posicionamento diferenciado quanto as atividades realizadas
duranle 0 curso e quanto ao objetivq profissionaJ.

SOUZA, Cassia Virginia CoeJl1o d;,'.

Musica lIa escola de 1" grau: repe~t6rio, aprelldizage~1 e illterferellcias da
execuriio calltada . . ," '.

Orientador: Raimundo Martins
Data de defesa: 1992

Esta dissertar,:ao consiste emum estuqo soti~e oque e r~fevante para crianr,:as
da zona urbana - entre 6 a 8 anos de idade - na sua experi~nciacom a musica, e como
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esta rela~ao pode se manifestar de maneira a I'ner parte da constru~ao do conheci
mento infantil dcsde a escolarizay3o regular. Para isso, e dcvido ao accsso da maia
ria das crianryas, foi monlada uma cxpcricllcia de cnsino, em duas escolas publicas

de POriO Alegre - Rio Grande do SuI. conslando de quatro elapas onde observou-se a

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

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

observa~ao e0 foco cenlral da presenle investiga~aopossibilitando eSludo de reper

lorio, diagn6slico de 11lodalidadcs de aprcndizagcm, bem como, inlcrfcrcncias ma
nifestadas na cxccuyao vocal das crian<;as. A rcvisao de Iitcralura cnscja a imporlan

cia de alguns csludos sabre {) dcscnvolvimcnlo musical da Crial1yH na sua rcla~ao

com a musica popular como genera condicionantc de sua prcfcrcncia. A invcsliga

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

proeesso pedag6gico - musical.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

SANTOS, Regina Marcia Simao

A natureza da aprelldizagem musical e suas implicQfOeS curriculares

Orientador:
Data de defesa: 30. 04. 1986

Os objetivos deste estudo roram: (I) investigar, em Iiteratura especializada, a natureza da
aprendizagem musical oao-formal entre grupos culturais diversos, de crian9as e adultos; (2)
analisar a aprendizagem musical a partir de quatro metodos hoje difundidos na pnllica da educa
'rao musical, confrontando-os com as contribui~6es obtidas na literatura investigada na primeira
etapa desla pesquisa; e (3) analisar as implica,oes dos aspectos acima estudados na elabora,ao·
de currlculos. Alem de recenles Irabalhos de campo realizados por anlrop6logos, music610gos e
etnomusic6logos, foram usados como referenciais te6ricos: Bruner - pela enfase oa concep~ao

de urn currfcula em espiral. obscrvando-se os modos de representa~ao, bern como a natureza c a
estrutura da materia; e Guilford - pela enfase na abrangencia e ativa~ao constant das openl~6cs

mentais (cognicrao, mem6ria, pensamento divergente, pensamento convergente e avalia\=ao) so
bre os contelidos, gerando produtos. Observou-se que no contexto nao-formal (culturas africa
nas, aSialicas, grupos indlgcnas brasileiros e grupos de zona urbana de cultura acidemal) a aprcn
dizagem musical se da no proprio fazer, como atividade intuitiva sobre 0 visto e 0 ouvido, scndo
auxiliada por medioadores (visuais,l3.teis, cinestesicos, etc.), nao havendo, fora da pratica, cons
ciencia de uma leoria musical. Conslalou-se a facilita,ao do engajamento do sujeito na pralica
musical de imediato, incluindo a cxecw;ao instrumental, desde a infciq, estando lado a 'Iado a
atividade reprodutiva c a atividade crjadora, que decorrc tanto da varia9ao sabre estr!Jturas ja
assimiIadas como de uma atitude de pesquisa sobre 0 pr6prio malerial, gerando a forma. Verifi-.
cou-se a natureza espiralada da·percep,ao do objeto musical, atraves da qual se chega aaborda
gem racional do fenomeno percebido, bem como ao aprofundamento constante das rela,Oes nele
existentes e a partir dele possfveis. Conduiu-se que a aprendizagcm musical nao 'prescinde das
abordagens ativa e iconica do fenomeno m~sical, qualqucr quq seja 0 cstagio de desenvolvimen
to do sujeito desta aprendizagem. Verificou-se que· os melodos ~naIisados (Jaques-Dalcroze,
Orfft Payn~er c Suziki) nao garantem t ".da mesma forma, a abrangencia, a'dosagem 'c a org~niza
9ao de opera90es mcntais (cogni~ao, m'e"moiia, pr~nsa~ento criad~r converg'ente e'divergcnte e
avalia,ao), de situa,oes de experienci,i'(traballio com__objelo~ jll: eSlruturados ou a serem
estruturados, tipos de fontes sonoras, elementos'de outras Iinguagens em intera~ao com a Iingua
gem musical, generos musicais, ClC.) e d~. con.c~itos estrut~rais (rnanciras de estruturar alturas,
dura~Oes, etc.). Quanto arepercussao, na elabOra~'a'i:j de curnculos, cla cxistencia de urn processo
inerente anatureza da aprcndizagcm musical'e'3b~tureza deste 'Conhecimento, concluiu-,se que a
ordena,ao 16gica dos conceilos a serem irabalhados depende do proprio fato s6cio-cultural: a
musicologia deriva da pnllica; a Icoria e imediata, f~ncional, Nao ·hi incompalibilidade entre
cuniculo centrado na expericncia c acSll1Iturada materia: 0 desenvolvimento do curricula centrado
na experiencia nao descarla os conccitos cstruturais ou as habilida.des tecilicas necessarias ao
aprimiramento do produlo. Assim scndo, uma proposta de currfculo mais adequada 3 natureza
da aprendizagem musicHI c ~ nillU!' 'Z:I dCSIC conhecimento deve estar centrada no desenvolvi-
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menlo da experiencia, assegurando-se a abordagem dos conceitos estruturais no momento opor
tuno, tirando da experiencia lodos os possfveis elementos que cia passa conler au gerar. Tal
proposta de currfcula devc-se caractcrizar por ulll3 abordagem menos dependcntc da organiza
l,;30 de conteudos logicamente seqiienciados e mais voltada para os processos baseados nos
modes de percebcr, seotir e construir de cada grupo. Pareee seT adcquada a organiza-;ao do
currfcula em espiral, com 0 retorno constante dos conceitos estruturais, abordados em nfveis
cada vez mais profundos, indo da consciencia sensivcl a consciencia radonal e abrincto-se a
novos conceitos e ideias. A organizac;ao da linguagcm musical no curricula. com base em algu
rna ~orma de pratica manifesta, definida em fun-;8o de determinantes individuais e sociais, deve
zelar pela devida abrangencia da experiencia musical, favorecendo a capacidade de conservar

. imagens na mem6ria, reproduzindo-as quando necessario, bem como a capacidade de operar
criticame'nte com os elementos da Iinguagem.

·TROPE, Helena Rosa

Ed~afiio Artistica: um estudo das escolas oficiai.~ de 5" a 8" sirie do mUllicipio do Rio de
jalleiro

Or.i,entador:
Data de defesa: 04.05.1984

Estc 'estudo prop6s-se a invesligar em que medida as escolas oficiais do In grau do Muni
cipio do Rio.de Janeiro atendem aobrigatoriedadc d~ inclusao de Educ..1~aoArtistica em tcrmos
de proposta curricular, bern como investigar a conce~ao de professores regentes da area, cspe
cialistas de 'educa-;ao e dirigentes d'a Sc;crelaria Municipal de Educa~ao e Cullura sabre
Eduta~aoArtislica.A amostra compreendcu as escolas de 5a a S· scrie que incluiram a Educa~ao
Artfsti~a em seus curriculos e foram estratificadas de acordo com as modalidades de Educal(ao
·Art(s'tidl. oferecidas. Na pcsquisas de campo [oram utilizados dais instrumentos: qucstionarios c
entrevistas. 0 primeiro, para profcssorcs c cspccialistas, comp6s-se de uma parte de idcnlifica
~a~ c outra de uma escala do tipo Likert coni '29 'afirmar;ocs. 0 segundo, para dirigentes da

.Sccretaria ·Municipal de Educa-;3o, constituiu-se de cinco perguntas. Os dados foram tratados
~traves do metoda po Qui-quadrado. Dc acordo com a apura~3o dos dados e a compara-;ao com
a literatura l;S'pecializada, conc)uiu-se que (1) a Secretaria Municipal de Educa~30 nao cumpre
integralmente a artig!l r da Lei n° 5692171 em rela~aoatodas as escolas, especialmentc as mais

: afastadas qo c;entro urban.o; (2) os professorcs e espccialistas apcsar de, pela resultado da pes
quisa, jj demonstfarem uma concep9a'o rnais atualizada sobre Educarrao Artfstica, ainda nao
operacionalizam esta concepl(ao numa pnilica pedagogic-a adcquada aos conceilos explicitados;
(3) os dirigentes da Secretaria Municipal de Educa-;ao entrevistados apresentam uma conccp~ao
'mais atualizada de Educaf;3o Artfstica e,.na·opiniao deles, cursos, debates e trocas dc expericn
cias sao caminbos para superal(ao 'qe 9ificuldades..Com base nos resultados. recomendam-se
estudo que 'possibilitem: (I) il Secretaria Munieipal de Educa,ao atender integralmenle il deter
mina~ao legal do artigo CIa Lei n° 5692rl1 ; (2) a esta mesma Secretaria oferecer as condj~6es

necessarias para que uma pdtica pedag6gica atualizada de Educa~3oArtfstica seja dinamizada
nas cscolas; e (3) investigar a validadc do ensino de Educa-;30 Artfslica como uma area de
estudos que seja ministrada globalizando as modalidades de Artes Plasticas, Educaf;3o Musical
e Artes Cenicas.
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