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

Discutir sobre a produ<~ao

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gas e enfrentar desafios.

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

Musical

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

"

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

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

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

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

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

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

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

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

r

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

Como pOdemos observar

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

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

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

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

-------,

60,00%,
,,

50,00%f
i
I

40,00%+
:

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

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

~ 50 dissertagQes

20,00%

10,00%

30,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•

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

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

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

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

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

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

aplicacao de tacnicas musicote-
, .

raplcas.

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

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

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

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

50,00%

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

20,00%

10,00%

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

40,00%

30,00%

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

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

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

'.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

, Duas disserta90es loram defendidas no Instituto de Estudos Avan9ados em Educac;ao (IESAE). Esta institui9ao pertencia aFunda9ao Getulio Vargas, no Rio de Janeiro, e foi
extinta no inicio da decada de 90. 0 acervo encontra-se no PROEDESlFaculdade de Educac;ao da UFRJ.
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BEYER, Esther Sulsbacher Wondracek. A abordagem cognitiva em musica: uma critica ao ensino da
musica a partir da teoria de Piaget.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Rio Grande do SuI.
ORIENTADOR(A): BECKER, Fernando.
DATA DE DEFESA: 29.12.88

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

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

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

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

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

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

•

.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• •

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

..~, '
, , ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TORRES, Maria Cecflia de Araujo Rodrigues. Processo de musicalizagao de adultos : os sentimentos e
as motivag6es. '
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Pontiffcia Universidade Catolica do Rio Grande do SuI.
ORIENTADOR(A): COMIOnO, Mirian Sirley.
DATA DE DEFESA: 29.08.95
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VASCONCELOS, Ana lucia Teixeira. Dialogos com a Educagao.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Estadual de Campinas.
ORIENTADOR(A): FONTES JUNIOR, Joaquim Brasil.
DATA DE DEFESA: 30.08.93
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ZAGONEl, Bernadete. Considerag6es sobre a musica na sociedade atraves dos tempos e sua
importancia na educagao : uma proposta metodologica.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Parana.
ORIENTADOR(A): PAvAo, Zelia Milleo.
DATA DE DEFESA: 1984

ZllLl, Regina Maria. 0 canto coral: trajetoria historica e importancia na educagao integral.
Dissertagao (Mestrado em Educagao) - Universidade Federal do Parana.
ORIENTADOR(A): PAvAo, Zelia Milleo.
DATA DE DEFESA: 16.09.92

Breves Conclusoes

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

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

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

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

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

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

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

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