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RESUMO: A carencia de estudos especializados sobre avalia<;:ao na area de
Educa<;:8.o MUsical, especialmente no que concerne aavalia<;:8.o da execu<;:8.o musical,
e indicativa de, l,Jma importante lacuna na forma<;:8.o pedag6gica do professor de
instrumento. Este artigo tem como objetivo abordar a avalia<;:8.o da execu<;:8.o musical a
partir de um estudo realizado com professores de piano, 0 qual visou estabelecer em
que bases pedag6gicas ocorre a avalia<;:8.o dos professores, e tambem apontar areas
de concordancia e discordancia entre 0 discurso e a pratica pedag6gica observada. A
analise da avalia<;:8.o foi realizada a partir do referencial te6rico da Teoria de
Desenvolvimento Musical de Swanwick, com 0 objetivo de verificar quais as dimens5es
de crftica musical que foram abordadas pelos professores no momenta da avalia<;:8.o.

Introduc;ao

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

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

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

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

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

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

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

Figura 1: Modelo espiral de desenvolvimento musical

(Swanwick e Tillman, 1986)
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Dada a complexidade do
processo, torna-se imprescindf
vel a utilizac;ao de bases te6ri
cas que possam sustentar a for
mUlac;ao de criterios claros para
avaliar a execuc;ao musical.
Swanwick (1988,1994,1999) e
um dos autores de referEmcia na
integrac;ao entre os processos
te6ricos epraticos da avalia9ao
em educa9ao musical. A concep
9ao de Swanwick sobre 0 pro
cesso de avaliac;ao do conheci
mento musical vai alem do esta
belecimento de criterios. Consis
te, antes de tudo, numa concep
9ao de educac;ao musical que
preve 0 desenvolvimento musi
cal atraves das tres atividades
consideradas por ele como as
atividades atraves das quais 0

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

Partindo de uma pesqui-
. - ..

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

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

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

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

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

1. As Praticas de Avalia~ao

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

te6rica para formulagao de cri
terios, entre outros.

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

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

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

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

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

1 As classifica¢es loram realizadas par observadores independenles.
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"Iniciou bastante bem, de forma

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

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

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

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

2. As Concep~oes sobre Ava
Iia~ao

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,
"E. .. Isso e ate meio polemico

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

,,~ .
" , .,.; ,

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

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

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

,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Confrontando as Concep
~oes e Praticas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considerando a discus
sao dos dados apresentados,
pode-se destacar aspectos im
portantes referentes acondugao
de um processo avaliativo. Um
desses aspectos e que a maio
ria dos entrevistados nao rece
beu formagao pedag6gica na
area de ensino do instrumento.
No comentario, "Nao, s6 algu
mas aulas assim... , alguns cur
sos, mas cursos paralelos. Na
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pr6pria universidade nao, porque
eu fiz 0 Bacharelado em Piano,
ne? Entao, la a gente nao tinha
didatica, e no mestrado tambem
nao, porque a minha area nao
era educa9ao musical ... ", 0 pro
fessor parece justificar a falta
de formagao pedag6gica no cur
so de graduagao e de mestra
do, considerando 0 fato de 0

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

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

,

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