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Ações e Interações do Fazer Musical 
na Contemporaneidade

O XIII SEMPEM propõe discussões acerca das ações e interações do fazer musical na atua-
lidade, refletindo sobre as inúmeras funções do músico, nos âmbitos artísticos, pedagógicos e cien-
tíficos. Com este evento pretende-se promover um ambiente propício para o compartilhar de resul-
tados de pesquisas, projetos e discussões sobre as diversas subáreas da música: educação musical, 
musicologia, musicoterapia, cognição musical, performance, composição, teoria e análise musical, 
entre outras, que têm proporcionado a utilização de diferenciadas metodologias de pesquisa em 
pleno desenvolvimento de ações que devem primar pela bioética em seus encaminhamentos. Enten-
dendo que por meio de ações e interações é que se estabelecem as funções do músico na contem-
poraneidade, o PPG-Música/UFG convida toda a comunidade artística/científica da área e de áreas 
afins a repensar, contextualizar, apresentar e estabelecer diálogos sobre suas relações com o fazer 
musical da atualidade. 

Profa. Dra. Claudia Regina de Oliveira Zanini, Coordenadora Geral do XIII SEMPEM
Prof. Dr. Carlos Henrique Costa, Coordenador da Comissão Científica do XIII SEMPEM
Prof. Dr. Antônio Marcos Cardoso, Coordenador da Comissão Artística do XIII SEMPEM

1. SUBTEMAS DO XIII SEMPEM

 ● Ações e Interações das “Músicas” na Sociedade 
 ● Diversidades nas Práticas e Didáticas em Performance e Composição 
 ● Interações, Ações e Reações Musicais em Educação e Saúde

2. CONVIDADOS CONFIRMADOS

 ● Eric Mandat (Southern Illinois University)
 ● Fábio Adour da Câmara (UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro) 
 ● Helena de Souza Nunes (UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul)
 ● James Grier (University of Western Ontario)
 ● Lia Rejane Mendes Barcellos (Conservatório Brasileiro de Música - RJ)
 ● Marshal Gaioso (IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás)
 ● Paulo Ferreira de Castro (Universidade Nova de Lisboa)
 ● Sérgio de Figueiredo Rocha (UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei)
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Programação Geral

(Quadro sujeito a pequenas alterações)

Horário Quarta - 02/out Quinta - 03/out Sexta - 04/out

8h00
às

9h00
Credenciamento 8h20 - 9h

Recital 3
8h15 - 9h15

Sessão de Posters

9h15
às

10h10

Abertura e
Recital 1

9h - 10h15
Conferência 2

9h15 - 10h
Recital 6

10h10
às

10h30
Cafezinho Cafezinho Cafezinho

10h30
às

12h10
Conferência 1 Mesa 2 Mesa 3

12h10
às

14h00
Almoço Almoço Almoço

14h00
às

14h50

13h40 - 15h
Comunicação 1 Recital 4 Recital 7

15h
às

16h40

15h10 - 16h50
Mesa 1

Comunicação 2
Comunicação 3

Masterclass

17h00
às

19h

Mini-Cursos 
1, 2, 3, 4 e 5

Mini-Cursos
1, 2, 3, 4 e 5

Mini-Cursos
1, 2, 3 e 5

20h30
Recital 2

Centro Cultural
da UFG

Recital 5
Centro Cultural

da UFG
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MINI-CURSOS:

1) The Critical Editing of Music 
 Prof. Dr. James Grier - Dias 02, 03 e 04 de outubro - 17 às 19 h.

2) Teoria e Prática da Hermenêutica e Retórica Musical 
 Prof. Dr. Paulo Ferreira de Castro - Dias 02, 03 e 04 de outubro - 17 às 19 h.

3) Música em Musicoterapia
 Profa. Dra. Lia Rejane M. Barcellos - Dias 02, 03 e 04 de outubro - 17 às 19 h.

4) Formação Inicial e Continuada de Professores de Música na Modalidade a Distância 
 Profa. Dra. Helena de Souza Nunes – Dias 02 e 03 de outubro - 17 às 19 h.

5) Composição e Performance de Música Contemporânea
 Prof. Dr. Eric Mandat - Dias 02, 03 e 04 de outubro - 17 às 19 h.

MASTERCLASS:

Música Contemporânea 
Prof. Dr. Fábio Adour Câmara - Dia 03 de outubro - 15 às 16h40

CONFERÊNCIAS:

Conferência 1: Musical Notation as a Semiotic System
 Prof. Dr. James Grier
 Coordenação e Tradução: Profa. Dra. Sonia Ray

Conferência 2: A Saúde do Músico: Desafios para as Práticas de Formação 
 Prof. Dr. Sérgio de Figueiredo Rocha
 Coordenação: Profa. Dra. Claudia Zanini

MESAS REDONDAS:

Mesa 1: Caminhos da Pesquisa em Musicoterapia e em Educação Musical à Distância (EAD)
 Profa. Dra. Lia Rejane M. Barcellos e Profa. Dra. Helena de Souza Nunes
 Coordenação: Profa. Dra. Fernanda Albernaz

Mesa 2: Técnicas Estendidas e Harmonias em Performance e Composição
 Prof. Dr. Fábio Adour Câmara e Eric Mandat
 Coordenação: Prof. Dr. Fabio Fonseca de Oliveira
 Tradução: Prof. Dr. Johnson Machado

Mesa 3: Musicologia em Cenas: Brasil e Portugal
 Prof. Dr. Paulo Ferreira de Castro e Prof. Dr. Marshal Gaioso
 Coordenação: Profa. Dra. Magda de Miranda Clímaco
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Programação das Comunicações

Quarta-Feira (02 de outubro) – COMUNICAÇÃO 1 – 13h40 às 15h

Sessão A – Ações e Interações das “Músicas” na Sociedade

Horário Autores Título
13h40 Fernando Lacerda S. Duarte ARTESãOS DE CONEXõES: A ATUAçãO DE COM-

POSITORES EM IRMANDADES RELIGIOSAS CATÓ-
LICAS NO BRASIL COLONIAL E O TECNOBREGA 
PARAENSE DO PRESENTE

14h Luma Heyn AS IMPLICAçõES DO IMAGINÁRIO SIMBÓLICO 
NA ESTRUTURA MUSICAL DA MÉLODIE CLAIR DE 
LUNE, DE DEBUSSY

14h20 Leonardo Borne
Sílvio Smorgenni Ribeiro

“NA BAíA, COM MEUS PRIMOS”: CONHECENDO 
AS PREFERÊNCIAS MUSICAIS DE JOvENS DO IN-
-TERIOR CEARENSE

14h40 José Reinaldo Felipe
Martins Filho

“OS CANTOS DA MISSA EM SEU ENRAIZAMENTO 
RITUAL”: A CONTRIBUIçãO DO MÉTODO MISTA-
GÓGICO NA TRANSMISSãO DE UM REPERTÓRIO 
LITÚRGICO-MUSICAL

Sessão B – Diversidades nas Práticas e Didáticas em Performance e Composição 

Horário Autores Título
14h Marcos Botelho A ROTINA DE AQUECIMENTO DO TROMBONE: 

ALGUMAS CONSIDERAçõES
14h20 Sidney Ricardo G. Santos

Carlos Henrique Costa
ORQUESTRA PROFISSIONAL E ORQUESTRA ACA-
DÊMICA: A PROFICIÊNCIA DO REGENTE

14h40 Leonardo Casarin Kaminski
Sonia Ray

REvISãO DA LITERATURA SOBRE PREPARAçãO 
PARA A PERFORMANCE MUSICAL NO BRASIL DE 
2010 A 2012
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Sessão C – Interações, Ações e Reações Musicais em Educação e Saúde

Horário Autores Título
13h40 Mayara Divina T. Niceias

Cerise de Castro Campos
Liliani Aires Cândido vieira

A INSERçãO DA MUSICOTERAPIA NO PROGRAMA 
DE ATENçãO HUMANIZADA A PESSOAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS

14h Juliana Santana Araujo
Claudia R. de O. Zanini

MUSICOTERAPIA ORGANIZACIONAL: A INSER-
çãO DA MUSICOTERAPIA NOS SUBSISTEMAS DE 
RECURSOS HUMANOS

14h20 Conceição E. M. B. Moreira
Silvana R. de Andrade

O TECLADO NA INICIAçãO MUSICAL DE DEFI-
CIENTES vISUAIS

14h40 María Débora Ortiz 
Rodriguez

AULA DE MÚSICA NO ESPAçO DA AULA DO POR-
TAL DO PROFESSOR: AS NOvAS TECNOLOGIAS DA 
INFORMAçãO E DAS COMUNICAçõES (NTICS) 
NO ENSINO E APRENDIZAGEM DA MÚSICA NA 
EDUCAçãO BÁSICA

Quinta-Feira (03 de outubro) – COMUNICAÇÃO 2 – 15h às 16h20

Sessão A – Ações e Interações das “Músicas” na Sociedade
 

Horário Autores Título
15h Gruwer Iuri O REPENTE NA CASA DO CANTADOR

15h20 Fernando Lacerda S. Duarte ÓRGãO-MONUMENTO NO CATOLICISMO BELLE 
ÉPOQUE

15h40 Marcos Botelho A RIvALIDADE ENTRE AS DUAS BANDAS CENTE-
NÁRIAS DE NOvA FRIBURGO

Sessão B – Diversidades nas Práticas e Didáticas em Performance e Composição

Horário Autores Título
15h Thiago Lucion ASPECTOS TÉCNICOS DA PEçA CINCO MO(vI)

MENTOS  PARA vIOLONCELO SOLO
15h20 Gadiego Carraro

Sonia Ray
O USO DE RECURSOS IDIOMÁTICOS DO CONTRA-
BAIXO ACÚSTICO EM ARRANJOS COM O vIOLãO

15h40 Nery Borges
Maurício Mendonça
Werner Aguiar

TIPOS DE REPRESENTAçõES MENTAIS UTILIZA-
DAS POR vIOLONISTAS NO PROCESSO DE FIXA-
çãO E ENTENDIMENTO DE UMA NOvA OBRA

16h Pedro Francisco M. Júnior
Marcelo T. Gonçalves
Marcelo de S. Madureira

ENSINO COLETIvO DE MÚSICA: UMA DESCRIçãO 
DO CURSO DE CAPACITAçãO PARA MÚSICOS DE 
BANDAS NO ESPíRITO SANTO

16h20 Ricardo Arôxa LEITURA À PRIMEIRA vISTA NO vIOLãO: CONHE-
CENDO O PERFIL DE UM ESPECIALISTA
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Sexta-Feira (04 de outubro) – COMUNICAÇÃO 3 – 15h às 16h40

Sessão A – Diversidades nas Práticas e Didáticas em Performance e Composição

Horário Autores Título
15h Jonathan Taylor de Oliveira

Carlos Henrique Costa
A REALIZAçãO DE TÉCNICAS ESTENDIDAS EM 
PÓ, DE LIDUINO PITOMBEIRA

15h20 Taís vilar
Rosa Barros

REFLEXõES SOBRE O ENSINO E A PEDAGOGIA DA 
CLARINETA

15h40 Laiana Lopes de Oliveira O FONEMA COMO GERADOR DE MATERIAL COM-
POSICIONAL

16h Sólon de A. Mendes A SIMULTANEIDADE DE DUAS MÚSICAS NO ES-
-TUDO PARA vIOLãO Nº 1
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Programação Artística

RECITAL 1 – Teatro da EMAC – 09h15

Wagner, Richard (1813-1883) Wesendonck Lieder (“Canções Wesendonck”)
 Der Engel (“O Anjo”) 1857
 Stehe still! (“Fique imóvel!”) 1858
 Im Treibhaus - Studie zu Tristan und Isolde (“Na estufa”) 1858
 Schmerzen (“Dor”) 1857
 Träume (“Sonhos”) 1857

Angela Barra, Soprano
Luis Felipe, Piano

RECITAL 2 – Centro Cultural da UFG – 20h30

Música de Câmara Contemporânea com Técnicas Estendidas

MEY, Thierry de (1956) Silence must Be! (2002)
SANTORO, Claudio Santoro (1919-1989) Intermitências I (1967) para piano solo
CRUZ, Cleuber (1977). Arr. Jairo Aurélio (2013) vazio (2004)
 Compromisso Pontual (2004)

CUNHA, Estércio (1941) Music for Trombone and Piano (1981)
CRUMB, George (1929) Tu cuerpo... (1969, do Madrigals: Book Iv)
KARKINS, M. William (1932-2005) Graphic Mobile
REICH, Steve (1936) Clapping Music (1972)

Catarina Percilio, Percussão e Regência
Cleuber Cruz, Canto

Gabriel Antonio Roberto, Contrabaixo
Gustavo Weiss Freccia, Canto

Jackes Douglas Nunes Angelo, Trombone
Jairo Aurélio, violão

Jonathan Oliveira, Piano
Marina Machado Gonçalves, Piano

Natália Bueno, Faluta
Sonia Ray, Regência

XIII SEMPEM - Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG
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RECITAL 3 – Teatro da EMAC – 08:20h

BACH, Johann Sebastian (1685-1750) Prelúdio, Fuga e Allegro (entre 1740 e 1750)
I - Prelúdio
II - Fuga
III - Allegro

Nery Borges, violão

COWELL, Henry (1897-1965) Three Irish Legends (1922)
I - The Tides of Manaunaun
II - The Hero Sun 
III - The voice of Lir

Jonathan Taylor, Piano
 
SCHUBERT, Alexandre (1970) Sonata para Trombone e Piano (2002)

I - Movimento
II - Movimento
III - Movimento

Marcos Botelho, Trombone
Martha Martins, Piano

PEETERS, Flor (1903-1986) SUITE for 4 trombones (1955)
I - Entrata
II - Lied
III - Dans
Iv - Final

Quarteto Goiano de Trombones

RECITAL 4 – Teatro da EMAC – 14:00h

KAMPELA, Arthur Percussion Study II

GENTIL-NUNES, Pauxi Suarabácti

EISENBERG, Alexandre Pentalogia
Entrada
Interlúdio I
Âmago
Interlúdio II
Final

Fabio Adour, violão
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RECITAL 5 – Centro Cultural da – 20:30h

Time Pieces (1983) Robert Muczynski (1929-2010)
I - Allegro risoluto
II - Andante espressivo
III - Allegro moderato
Iv - Introduction: Andante molto – Allegro energico

The Moon In My Window (2007) Eric P. Mandat
I - Butterfly Morning
II - You’re It
III - P’nut But’r
IV - Music Box
v - All Aboard
vI - The Moon In My Window

Eric Mandat, Clarineta
Gunter Bauer, Piano

ASSUM TRIO
Diones Correntino, Piano

Johnson Machado, Clarineta
Fabiano Chagas, Guirtarra

RECITAL 6 – Teatro da EMAC – 09:15h

RABBATH, François (1931) Ode D’Espagne (1963)
COLTRANE, John (1926-1967) Mr. Pc (1959) 

Gadiego Carraro, Contrabaixo acústico solo

SEDÍCIAS, Dimas (1930-2001) Mutreta para duas Clarinetas (1986)
MURCIA, Mauricio (1976- ) Mauro’s Latin (2006)
LICHTENZVEIG, Osvaldo (1976- ) La Minon-ga (2010)

Rosa Barros e Taís Vilar, Clarinetas

CUNHA, Estércio Marquez (1941) Música para Trombone N. 4 (2013)
I - Movimento: Lento

Jackes Douglas, Trombone
 
VILLANI-CÔRTES, Edmundo (1930) Oito peças para piano
 Casulo (1990)
 Baile imaginário (1989)
 valsinha de roda (1979)
 O passarinho da praça da matriz (1994) 
 A fonte eterna (1974)
 Balada dos 15 minutos (1987)
 Canção de Carolina (1990)
 Sem nome (2012)

Rúbia Santos, Piano



Pro gramação Ar t ís t ica 13

A
n

a
is

 d
o

 X
II

I 
S

E
M

P
E

M
VEIGA FILHO, Sérgio de Alencastro (1977) Música para ThereminGiroscópico e
 Granulações Harmônicas (2013)

I - vênus
II - Marte

Sergio Veiga, Interface interativa (Theremin-Giroscópico)

RECITAL 7 – Teatro da EMAC – 14:00h

VILLA-LOBOS, Heitor (1887-1959) Preludio nº 4 e 5 (1940)
MAHLE, Ernst (1929) Três Peças para violão (1975)

I - Monólogo
II - Diálogo
III - Moto Perpétuo

Pieter Rahmeier, violão

VILLA-LOBOS, Heitor (1887-1959) Estudo nº 8 (1924)
BACH, Johann Sebastian (1685-1750) Suíte para alaúde BWv 995

vI - Gigue
BROUWER, Leo (1939) Tres Apuntes (1959)

I - Del homenaje a Falla
Raphael de Paula, violão

GOMES, José Pedro (1834-1908) Andante e Bolero (1900)
Tarcísio Antonio, Trompete

Sérgio di Paiva, Piano

KETTING, Otto (1935) Intrada For Trumpet (1958)
CAMARGO, Guarnieri (1907-1993) Estudo Para Trompete em Dó (1953)

Nivaldo Junior, Trompete
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Os Convidados

Eric Mandat
(Southern Illinois University)

Clarinetist and composer Eric Mandat is internationally recognized for 
his groundbreaking contributions to contemporary clarinet music. He has 
premiered his works at international conferences in Chicago, Stockholm, 
Tokyo, vancouver, and Porto, and has appeared as soloist with the Lat-
vian National Chamber Orchestra, the Chicago Chamber Orchestra, and 
the Cleveland Chamber Symphony. Mandat is a member of the Chicago 
Symphony’s MusicNOW ensemble, which recently performed works by 

Elliott Carter and Bruno Mantovani under the direction of Maestro Pierre Boulez. Of his latest CD 
of his compositions for clarinet, Black Swirls, The Clarinet raves, “Mandat provides tremendous 
musical interest with his impressive display of tonal colors, dynamic control... rhythmic variety and 
groove, and imaginative playing.” Mandat is a recipient of the 2000, 2005, and 2009 Illinois Arts 
Council Artist Fellowship Awards for composition. His music is featured in concerts and recordings 
by clarinetists throughout the world. Mandat received his education at the University of North Texas 
(B.M.), the Yale School of Music (M.M.), and the Eastman School of Music (D.M.A.). His principal 
teachers included Richard Joiner, Lee Gibson, Keith Wilson, Stanley Hasty, and Charles Neidich. He 
is Professor of Music and Distinguished Scholar at Southern Illinois University at Carbondale, where 
he teaches clarinet and graduate courses in musical analysis. 

Fábio Adour da Câmara
(UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Professor da Escola de Música da UFRJ, Doutor em Educação pela 
UFMG, Mestre em Música pela UFRJ. violonista premiado, dedica uma 
grande parcela de seu repertório à música contemporânea, particular-
mente à brasileira, e compositores importantes, como Alexandre Eisen-
berg e Ricardo Tacuchian, já lhe dedicaram peças para violão solo. Tam-
bém atua como compositor e arranjador e com frequência é convidado a 
coordenar ou ministrar oficinas (violão, composição, percepção, impro-
visação) em diversos festivais, como o de Inverno de Diamantina (UFMG), o Painel de Bandas da 
FUNARTE e o Pauta Contemporânea do SESC. Sua tese de doutorado “Sobre Harmonia: uma Pro-
posta de Perfil Conceitual” lhe rendeu o Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música 2013. 

XIII SEMPEM - Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG
Escola de Música e Artes Cênicas da UFG
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Helena de Souza Nunes
(UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 

Atualmente, professora associada da UFRGS, onde dirige programas 
de formação inicial (www.prolicenmus.ufrgs.br). Foi coordenadora do 
Centro de Artes e Educação Física da UFRGS. Tem experiência na área 
de Artes, com ênfase em Música, atuando principalmente nos seguin-
tes temas: educação musical, proposta musicopedagógica cdg, educação 
musical de adultos, repertório infantil e educação musical infantil.
 

James Grier
(University of Western Ontario - Canadá)

James Grier is Professor of Music History at the University of Western 
Ontario in London, Ontario, Canada. The author of The Critical Editing 
of Music (Cambridge University Press, 1996) and The Musical World of 
a Medieval Monk: Adémar de Chabannes in Eleventh-Century Aquitaine 
(Cambridge University Press, 2006), he has also published many articles 
on music and liturgy in medieval Aquitaine, textual criticism and editing 
music, post-World War II popular music, and the music of F. J. Haydn. 
His critical edition of music copied in the hand of Adémar de Chabannes appeared in the series Cor-
pus Christianorum Continuatio Mediaevalis, published by Brepols, in 2012. His current research 
concerns the history of musical notation and literacy.

Lia Rejane Mendes Barcellos
(Conservatório Brasileiro de Música - RJ)

Musicoterapeuta clínica; Doutora em Música (UNIRIO); Mestre em 
Musicologia; Especialista em Educação Musical; Graduada em Musico-
terapia (CBM-CEU) e Piano (AMLF); Formação no MBGIM (USA). 
Coordenadora e professora do Curso de Pós-graduação em Musicotera-
pia; Professora do Curso de Graduação em Musicoterapia (CBM-CEU) e 
professora convidada de várias universidades brasileiras e internacionais; 
Coordenadora da Clínica Social de Musicoterapia Ronaldo Millecco 

(CBM-CEU). Parecerista e Editora para a América do Sul da Revista Eletrônica voices (Noruega). 
Editora da Revista “Pesquisa em Música” (CBM-CEU). Autora de livros sobre musicoterapia e tra-
balhos publicados na Alemanha, Brasil, Espanha, Estados Unidos, França e Noruega. Apresentação 
de trabalhos nos Congressos Mundiais: Argentina, Porto Rico, Espanha, Alemanha, Estados Unidos, 
Inglaterra. Membro do Conselho Diretor da World Federation of Music Therapy e Coordenadora da 
Comissão de Prática Clínica por dois mandatos.
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Marshal Gaioso
(IFG - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás)

Ph.D. em Musicologia pela University of Kentucky, Mestre em Artes 
pela USP e Bacharel em Música pela Universidade Federal de Goiás. 
Foi bolsista da CAPES e da Fundação Fulbright de 2005 a 2009. Estu-
dou com Estércio Marques Cunha, Régis Duprat, Jonathan Glixon, Emí-
lio de César e Aylton Escobar. Foi regente titular da Orquestra Sinfô-
nica de Goiânia e regente assistente da Orquestra Filarmônica de Goiás. 
Como musicólogo, tem se dedicado a pesquisar a música em Goiás, 

apresentando trabalhos no Brasil, nos EUA e na Europa e publicando livros, artigos e CDs sobre 
o assunto. Marshal Gaioso Pinto é coordenador de artes e regente da Banda Sinfônica do Instituto 
Federal de Goiás.

Paulo Ferreira de Castro
(Universidade Nova de Lisboa)

Licenciado em Musicologia pela Universidade de Estrasburgo e Dou-
torado pela Universidade de Londres (Royal Holloway College), com 
uma tese sobre as incidências musicais da filosofia de Wittgenstein. 
Exerce funções docentes no Departamento de Ciências Musicais, FCSH 
- Universidade Nova de Lisboa, desde 1984, tendo sido Director do Tea-
tro Nacional de S. Carlos entre 1992 e 2000, onde assinou várias ence-
nações de ópera, e Presidente da Direcção da SPIM (Sociedade Portu-
guesa de Investigação em Música) entre 2010 e 2013. É co-autor de uma obra sobre História da 
Música em Portugal (Prémio do Conselho Português da Música), entre outros livros e numerosos 
artigos publicados em português, francês, inglês e russo. Como investigador, é membro do Centro 
de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM), e interessa-se em especial pela filosofia da 
música, teorias da significação musical e história do modernismo, participando regularmente em 
colóquios e conferências sobre essas temáticas em Portugal e no estrangeiro.

Sérgio de Figueiredo Rocha
(UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei)

Possui Graduação em Educação Física, Medicina e Música (todas na 
UFMG); Residência Médica em Psiquiatria - UFMG, Especialização em 
Música Brasileira pela UEMG e Medicina do Esporte pela UvA, Mes-
trado em Música pela UFMG e Doutorado em Psiquiatria pela USP. Foi 
professor na UEMG, onde implantou a habilitação de Trombone (2006). 
Na UFSJ coordena os projetos “Coral de Trombones” e “Corporeidade e 
Arte na 3ª Idade”. É membro da comissão de pesquisa e pós-graduação 

do DMUSI/UFSJ. Tem produzido pesquisas na área de saúde do músico, especialmente na linha de 
ansiedade de performance, entre as quais se destaca a validação da 1ª escala de ansiedade de perfor-
mance musical utilizada na língua portuguesa.
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Os Artistas

Nery Borges,
bacharel em violão pela Escola de Musica e Belas Artes do Paraná 
(EMBAP) sob a orientação de Luiz Claudio Ribas Ferreira, seu principal 
mentor. Em sua trajetória obteve premiações em concursos performance 
tradicionais no país entre estas o 1º lugar no Concurso Latino Ameri-
cano Rosa Mistica. Em cursos e festivais participou de Master-classes 
com Alvaro Pierri (Uruguai/ Canadá), Eduardo Meirinhos (Brasil), Edu-
ardo Fernandes (Uruguai), Fabio Zanon (Brasil), Jaime Zenamon (Boli-
via/Brasil), Krzysztof Pelech (Polonia), Nicolas Ciraldo (EUA), Turi-
bio Santos (Brasil), Otto Tolonen (Finlâdia), Paul Galbraithe (Escócia), 

Pavel Steidl (Republica Tcheca), José Antonio Escobar (Chile) Dusan Bogdanovid (Iugoslávia), 
Frank Bungarten (Alemanha), entre outros. Possui uma produção artística relevante, tendo realizado 
recitais solo e de música de câmara em salas importantes do país. Atualmente é mestrando em violão 
pela Universidade Federal de Goiás sob orientação do professor Dr. Werner Aguiar.

Rúbia Santos, 
tem se apresentado como solista e pianista colaboradora. É doutora em 
Colaboração Pianística pela Arizona State University, e possui Diploma 
Artístico em Piano pela Musikhochschule de Colônia, Alemanha, e o 
Bacharelado pela Universidade São Judas Tadeu em São Paulo. Atual-
mente, reside nos Estados Unidos, onde leciona piano, música de câmara, 
acompanhamento vocal, e dicção. É co-fundadora do Duo Braziliana e 
suas recentes gravações incluem “Chamber Music of Jennifer Higdon” 
e “A Brazilian Collection”. Em 2012, lançou a edição de várias obras 
selecionadas do compositor E. villani-Côrtes, publicadas pela Ponteio 
Publishing Inc. em Nova York.

Rosa Barros e Taís Vilar,
se conheceram no Encontro Brasileiro de Cla-
rinetistas de 2010 e, no primeiro semestre deste 
ano, foram colegas de disciplina de Mestrado em 
Música na UnB. Além de trocarem experiências 
e conhecimentos sobre ensino e performance da 
clarineta, decidiram realizar trabalho artístico jun-
tas. O duo teve sua estreia em agosto no Encontro 
Regional de Clarinetistas - Brasília/2013, evento 
em que atuaram também na equipe organizadora.

XIII SEMPEM - Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG
Escola de Música e Artes Cênicas da UFG

Goiânia - 02 a 04 de outubro de 2013
Anais do XIII SEMPEM - ISSN 1982-3215
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Gadiego Carraro,
é contrabaixista, compositor, professor e arranjador musical. É graduado 
em Música, Licenciatura Plena pela Universidade de Passo Fundo (UPF) 
Rio Grande do Sul. Como artista solo tem realizado importantes apresen-
tações musicais em inúmeras capitais brasileiras, inclusive no exterior. 
Seu trabalho incluem arranjos e composições musicais para grupos de 
câmara, além de formações instrumentais com ênfase na Música Popular 
Brasileira, Jazz e na música fronteiriça pampeana (Rio Grande do SulU-
ruguai-Argentina). Atualmente é aluno do PPG em Música da Universi-
dade Federal de Goiás.

Quarteto Goiano de Trombones, 
surgiu a partir da disciplina de coral de trom-
bones do Cep em Artes Basileu França. O 
principal propósito do grupo é divulgar a 
música de câmara para quarteto de trom-
bones. Com repertório bastante eclético, o 
grupo possui músicas eruditas e populares, 
com um enfoque principalmente nas músi-
cas do professor Gilberto Gagliardi.

Raphael de Paula,
é aluno do último ano do curso de Música - Licenciatura em instrumento 
musical (violão) da Universidade Federal de Goiás, onde é aluno de vio-
lão do professor Ms. Helvis Costa, tendo estudado também com renoma-
dos professores, como: Ms. Márlou Perozzolo e Dr. Eduardo Meirinhos. 
Raphael tem atuado como intérprete e professor de violão e teoria musi-
cal em escolas de música de Goiânia.

Jackes Douglas Nunes Angelo,
nasceu em Goiânia em 26/05/1987. Iniciou seus estudos em trombone 
no ano de 1999 na Banda Marcial do Colégio Estadual Carlos Alberto 
de Deus. É graduado em Música-Trombone pela Universidade Fede-
ral de Goiás onde atualmente cursa o Mestrado em Performance Musi-
cal-Trombone. É professor de música/trombone das Bandas Marciais 
dos Colégios Estaduais Lyceu de Goiânia, Murilo Braga e Tancredo de 
Almeida Neves, e trombonista da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Rea-
liza pesquisas sobre a obra para trombone de Estércio Marquez Cunha 
desde 2011. Nesse mesmo ano interpretou em seu recital de formatura 
duas obras desse compositor: Trombone Solo Nº 1 e DIÁLOGO para trombone e voz masculina 
“Estreia mundial”. No ano de 2013 interpretou Music for Trombone & Piano e Música para Trom-
bone N.4 “Estreia mundial” ao qual recebeu dedicação do compositor.



Os Ar t is t as 19

A
n

a
is

 d
o

 X
II

I 
S

E
M

P
E

M
Assum Trio,
formado pelo pianista Diones Correntino, o clarine-
tista Johnson Machado e o guitarrista Fabiano Chagas 
apresenta um repertório com musicalidades diversas e 
contrastantes. Inspirados por vários universos que vão 
desde a música popular brasileira, o jazz e a música 
clássica os músicos propõem releituras e interpreta-
ções com conteúdos de improvisação e nuances refi-
nadas. O repertório conta com composições próprias 
e arranjos sobre temas de compositores da chamada 

música popular como Hermeto Pascoal, Pixinguinha, Egberto Gismonti, Tom Jobim, Chico Buarque, 
Piazzolla e Guinga. Os três músicos são professores da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG.

Jonathan Taylor de Oliveira,
bacharel em piano pela Universidade Federal de Goiás em 2012. De 2009 a 
2010 foi voluntário PIvIC/UFG-CNPq. Em 2010 foi bolsista do intercâmbio 
CAPES/FIPSE com Morehead State University, EUA. Atualmente é orien-
tando do Prof. Dr. Carlos H. C. R. Costa no Programa de Pós-Graduação em 
Música da UFG com bolsa da CAPES.

Tarcísio Antonio,
graduado em música pela Universidade Federal de Goiás, iniciou seus 
estudos de trompete aos 12 anos de idade, a partir de 1994 ingressou no 
Centro Cultural Gustav Rítter sob orientação do professor José de Oli-
veira Bruno. Por 4 anos foi integrante da banda do Cefet onde tinha aula 
de trompete com o professor Marcelo Eterno Alves. Participou de diver-
sos festivais de Música dentre os quais, Londrina, Curitiba, Itu, Campos 
do Jordão, Fortaleza e Brasília. Obteve aulas com renomados professo-
res como: Charles Schlueter, Fred Mills, Steve Trinkle, Naílson Simões, 
Gilberto Siqueira, Fernando Disenha, Gedeão Lopes, Tonico Cardoso e 

Heinz Shuebel. Atualmente é professor e integrante da Orquestra de sopros e percussão do cerrado e 
também Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Sérgio Veiga,
bacharel em composição musical pela UnB e UFG, é mestrando atual-
mente pelo programa de pós-graduação em música da EMAC-UFG e 
bolsista da FAPEG, já foi premiado em piano popular ainda adolescente 
e estudou com Estércio Marquez para o concurso vestibular. Na UnB 
estudou contraponto com Jorge Antunes, acústica com Conrado Silva, 
música eletrônica com Carlos Eduardo Mello. Na UFG estudou com 
Henrique de Curitiba e Anselmo Guerra, hoje, seu orientador. Fez trilha 
sonora em curta-metragem premiado como Melhor Filme do DF no Fes-
tival de Brasília em 2001 e em 2002 no Festival de Cinema de Taguatinga 
como Melhor Trilha Sonora. No Festival Internacional de Cinema Ambiental da Cidade de Goiás em 
2007 ganhou prêmio de melhor trilha sonora de desenho animado.
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Fábio Adour,
professor da Escola de Música da UFRJ, Doutor em Educação pela 
UFMG, Mestre em Música pela UFRJ. violonista premiado, dedica 
uma grande parcela de seu repertório à música contemporânea, parti-
cularmente à brasileira, e compositores importantes, como Alexandre 
Eisenberg e Ricardo Tacuchian, já lhe dedicaram peças para violão solo. 
Também atua como compositor e arranjador e com frequência é convi-
dado a coordenar ou ministrar oficinas (violão, composição, percepção, 
improvisação) em diversos festivais, como o de Inverno de Diamantina 
(UFMG), o Painel de Bandas da FUNARTE e o Pauta Contemporânea 

do SESC. Sua tese de doutorado “Sobre Harmonia: uma Proposta de Perfil Conceitual” lhe rendeu o 
Prêmio Funarte de Produção Crítica em Música 2013.

Eric Mandat,
clarinetist and composer Eric Mandat is internationally recognized for his 
groundbreaking contributions to contemporary clarinet music. As stated in 
the Chicago Reader, “Mandat is exploring new worlds, with a unique com-
bination of virtuosity and a creative use of multiphonics... he uses them to 
create highly personal and expressive compositions that... are loaded with 
musical meaning.” The village voice notes the “suave physicality” of his 
presence as a performer, and finds his style to be “riveting.

Angela Barra,
soprano. É natural de Goiânia. Concluiu o Bacharelado em Canto pelo 
Instituto de Artes (IA) da UFG em 1981, onde estudou com Honorina 
Barra. No mesmo ano iniciou o Mestrado em Canto na Escola de Música 
da UFRJ onde estudou com Lêda Coelho de Freitas. Com bolsa da Capes, 
concluiu o Mestrado em Artes na Indiana University na classe da profes-
sora vera Scammon, em 1985, e o Doutorado em Música pela mesma 
instituição em 2006, onde estudou com Martina Arroyo e defendeu a tese 
“A Canção de Arte Brasileira: sua Pronúncia e Interpretação”. Detentora 
de vários prêmios em concursos de nível nacional e internacional, Ângela 

atua como solista de coros e orquestras e, como recitalista, integra o Duo Barra com sua mãe Heloisa 
e apresenta-se também com os pianistas Ana Flávia Frazão e Ricardo Ballestero. Ministrou aulas 
nos festivais de Brasília, Londrina, Tatuí e vale vêneto e Master Classes em Goiânia, Santa Maria, 
Cuiabá, Campo Grande, Salvador, Fortaleza, Uberlândia, São Paulo, Tatuí, Natal, dentre outras. 
Ângela Barra é professora da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás.

Luiz Felipe Giunta,
mestre em piano pela Hochschule für Musik Karlsruhe e graduou-se na 
Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Faz parte do departamento 
de Acompanhamento ao Piano desta instituição desde 2009. De suas pre-
miações faz-se destacar o prêmio tríplice do concurso Orestes Farinello 
de Anápolis (1º Prêmio, melhor intérprete de música brasileira e prêmio 
revelação); 2º Lugar no concurso de música brasileira do Conservatório 
de Tatuí. Também ganhou o concurso de música de câmara da cidade de 
Araçatuba e solou o Concerto de Schumann com a OSBA.
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Pieter Rahmeier,
mestrando em música pela UFG, onde estuda sob a orientação do Prof. 
Dr. Werner Aguiar. Sua pesquisa é focada na Suíte para violão solo 
(1975) de Ernst Mahle. É graduado no curso de música da UFMS, onde 
estudou violão com o Prof. Dr. Marcelo Fernandes. É integrante do Quar-
teto Toccata, o qual se apresenta regularmente no país.

Gunter Bauer,
pianista e compositor, possui graduação  em Piano pela Universität 
Mozarteum Salzburg, vormals Hochschule Mozarteum (1970), espe-
cialização  em Musicologia pela Universität Salzburg - Philosophische 
Fakultät (1974), especialização  em Italiano pela Universität Salzburg 
- Philosophische Fakultät (1973), mestrado em Pedagogia da Música 
pela Universität Mozarteum Salzburg, vormals Hochschule Mozarteum 
(1976), doutorado em Piano pela Universität Mozarteum Salzburg, vor-
mals Hochschule Mozarteum (1975), doutorado em Composição Musi-
cal pela Universität Mozarteum Salzburg, vormals Hochschule Mozar-
teum (1976), pós-doutorado pela Universität Mozarteum Salzburg, vormals Hochschule Mozarteum 
(1977) e pós-doutorado pela Universität Mozarteum Salzburg, vormals Hochschule Mozarteum 
(1978). Atualmente é Professor Assistente da Universidade Federal de Goiás.

Duo Martins-Botelho, formado pela pianista Martha Martins e o trombonista Marcos Botelho 
(ambos professores da UFG), tem o intuito de divulgar e pesquisar a música original para a forma-
ção, dando ênfase às obras brasileiras da passagem do século XX para o XXI. Martha Martins, possui 
Graduação em Instrumento – Piano e Licenciatura em Educação Artística – Habilitação em Música 
na UFG. É Mestre em Musicologia pelo Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, e 
atualmente doutoranda em Musicologia pela Universidad de Salamanca, na Espanha. Marcos Bote-
lho possui graduação em Musica Trombone (2003) e mestrado em Música pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (2006). Tem ampla experiência em música de câmara, dando ênfase ao repertório 
brasileiro e francês. Foi convidado e realizou conferências, master-class e cursos de curta duração em 
várias universidades como: Universidade Nacional de Córdoba, UFG, UFRJ, Universidade Cândido 
Mendes e Escola de Música de Brasilia.

Nivaldo Junior, natural de Anápolis - Goiás, iniciou seus estudos musicais aos 12 anos de idade com 
o Professor Ms. Marcelo Eterno. Pós-Graduado em Gestão e Orientação Educacional pela Faculdade 
de Tecnologia Equipe Darwin DF (2012), Licenciado em Educação Musical pela Universidade Fede-
ral de Goiás (2005), e aluno do curso de Bacharelado em instrumento musical / Trompete na classe 
do Professor Dr. Antônio Cardoso, também pela Universidade Federal de Goiás. Integrante do Quin-
teto de Metais Charanga Jazz, da Orquestra de Sopros e Percussão do Cerrado e Orquestra Jovem de 
Anápolis. Atuante em vários grupos de câmara e Orquestra no Brasil, participou de diversos festi-
vais, encontros nacionais e internacionais de música, tendo aula com trompetistas de renome mundial 
como: Charles Schulueter, Fred Mills, Steven Trinkle, David Spancer, Nailson Simões, Francisco 
Pátio Flores, Heinz Schwebel, Ayrton Benck, Fernando Dissenha, Antônio Cardoso entre outros.
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Ações e Interações das “Músicas” na Sociedade

A RivAlidAde entRe As duAs BAndAs 
CentenáRiAs de novA FRiBuRgo

Marcos Botelho (UFG)1

trombone@globo.com

Palavras-chave: Banda de música; Nova Friburgo.

O presente trabalho surge de reflexões posteriores a nossa pesquisa para a dissertação de mes-
trado. Em um primeiro momento, era nossa vontade fazer um estudo sócio-histórico da Sociedade 
Musical Euterpe Friburguense fundada na cidade de Nova Fribrugo-RJ em 1863. Não queríamos 
envolver em nossas pesquisas a outra banda da cidade, a Sociedade Musical Benficente Campesina 
Friburguense, fundada na mesma cidade em 1870. Entretanto notamos que a história das duas bandas 
estavam entrelaçadas, tanto no imaginário da sociedade como no sentimento de identidade dos mem-
bros das bandas, através de suas rivalidades. Este artigo tem como objetivo demonstrar os desdobra-
mentos da rivalidade entre as citadas bandas e a sociedade. 

Em primeiro lugar, gostaríamos de tecer algumas observações a respeito do sentimento de 
identidade demonstrado pelos membros da Sociedade Musical Beneficente Euterpe Friburguense. 
Granja (1984) relata, que as bandas de música “caracterizam-se também por seu aspecto coletivo, 
integrado, onde são valorizadas as relações de amizade, entre seus componentes e entre estes e seus 
seguidores” (Granja, 1984 p 80)

Complementando que a identidade é uma criação simbólica. Castoriadis (1982) observa que 
toda instituição social “é uma rede simbólica, socialmente sancionada, onde se combinam em pro-
porções e em relações variáveis um componente funcional e um componente imaginário” (Castoria-
dis, 1982 p. 159). 

Não encontramos fato que mais ressalte este sentimento da sociedade em relação à banda do 
que a rivalidade existente entre a Euterpe e a Campesina. Esta rivalidade, parece estar associada à 
fundação das bandas. Tanto os informantes quantos os periódicos apontam o fato da Campesina ter 
sido fundada para tocar nos comícios republicanos realizados na cidade como a origem da rivalidade, 
já que à frente da Euterpe estava o Barão de Nova Friburgo, além, é claro, de outros monarquistas. 

A primeira referência que localizamos sobre isto foi em “O Friburguense” de 3/1/1892, 
lemos:

“Tendo havido equivoco na occasião em que as Sociedades Musicais Euterpe e Campezina 
quando passavam uma pela outra em frente ao Hotel Salusse, fazendo aquele signal de cortezia 
e não parando. Criando desconforto. Esta [Sociedade Campesina] como de meu dever e, como 
responsável por esse desagradável incidente venho pedir desculpa a mesma Sociedade Euterpe.”

Parece que este tipo de confusão era algo esperado, pela rivalidade existente entre as bandas. 
Entretanto nota-se que as bandas também participavam de eventos juntas e dividiam espaços amisto-
samente como nos mostra “A Sentinela” de 7/2/1905: “As sociedades musicaes Euterpe e Campesina 
Friburguense para solemnizar a visita dos magos ao menino Jesus, organizaram na noite do corrente 
dous bandos compostos de gentis senhoritas e meigas crianças”.
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Os artigos que nos revelam a rivalidade entre as bandas demonstram ainda que a disputa não 
se dava somente entre seus integrantes, mas a população também tomava partido. Em “A Sentinela” 
de 15/6/1905 lemos:

“viva Campesina
Tal foi a exclamação que na noite de Santo Antônio, soltou em plena praça do Suspiro, no cor-
rer das festas o pacato cidadão Manuel da Silva (...). Suas cordas vocaes ainda não tinham aca-
bado de vibrar e já o pulso forte da autoridade era descarregado sobre a espádua do exclamante, 
sendo acompanhado da clássica sentença: Está preso.
– Preso? Por que? Perguntou o detido
– Porque? Não sabe que cometeu o maior de todos os crimes? Fique sabendo que sou euter-
pista da gemma e que na minha presença quem quizer dar vivas a Campezina há de dizer viva a 
Euterpe.”

De outubro de 1938 a janeiro de 1939, localizamos uma série de artigos de Joaquim Naegle, 
então maestro da Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense, em “A Paz”; e outra série 
de artigos de João Madureira da Silva, então maestro da Sociedade Musical Beneficente Euterpe Fri-
burguense, em “O Nova Friburgo”. Em “A Paz” de 29/10/1938, o artigo assinado por Joaquim Nae-
gle apresenta a lei que uniformiza a execução do Hino Nacional Brasileiro, comunica o teor da lei 
e informa que “as partituras da instrumentação official (...) e que recebi [Joaquim Naegle] algumas 
partituras as quais distribui nas seguintes Sociedades: (...) Euterpe e Campesina”. 

Em “O Nova Friburgo” de 6/11/1938, João Batista Madureira da Silva parece ofendido, 
declarando que “como regente da banda musical Sociedade Musical Euterpe Friburguense, torno 
publico e notório que regeitei a partitura do Hymno nacional da qual foi portador o sr Joaquim Nae-
gle”. Daí em diante os artigos passam a possuir ofensas pessoais e cada um passa a vangloriar-se de 
suas proezas e qualidades artísticas, culminando numa convocação para um duelo de conhecimentos 
musicais, o que parece nunca ter acontecido.

Estas ofensas e inimizades mostradas nestes artigos parecem ter muito mais relação com a 
rivalidade notada entre as duas bandas que os referidos regiam do que, propriamente, com questões 
estritamente pessoais. Em “A Paz”, de 17/12/1938, Naegle comenta a oferta que fez da partitura de 
“Guerra d’África” e mais uma vez demonstra a rivalidade entre as duas bandas quando afirma que “si 
offereci a peça foi por provocação [grifo nosso] do 1o pistom nesta ocasião da Euterpe”.

Nos arquivos de recortes de jornais da Sociedade Musical Beneficente Euterpe Friburguense 
(S.M.B.E.F), localizamos um artigo que não está datado e não traz identificação do periódico. No 
artigo citado, Luis Faria afirma que “o que mantém ainda em Friburgo duas bandas de música, é a 
rivalidade musical”. Entretanto, em seguida afirma: “somos a favor da rivalidade, como forma de 
competitividade de aprimoramento. Não a consideramos, porém um mal necessário ou um fator 
imprescindível”.

 Encontramos, poucos anos depois, outro fato associando política a rivalidades das bandas, 
em “Panorama”, de 12/12/1998:

“A banda Euterpe Friburguense vem sofrendo, há cerca de oito meses, perseguição por parte 
das autoridades municipais. (...) O vereador Jorge de Carvalho teria informado que a medida era 
represália à presença do ex-vereador Francisco de Assis da Silva na diretoria.”

Um observador idoso externo também fala desta rivalidade e a chama de política. Demons-
tra isto quando fala a respeito de comentários de um membro antigo da banda sobre a ida de outro 
músico antigo para a campesina: “por exemplo, foi lá para a campesina [o Isaias] e teve uma ocasião 
que chegou ali e o Alemão – eu sou Esperança e Euterpe, a minha política é Esperança e Euterpe 
[grifo nosso] ”. Tal informante usa o termo “política” para designar o “lado” pelo qual a pessoa torce, 
ou Euterpe ou Campesina. Este envolvimento político na rivalidade entre as duas bandas também 
está presente na maioria das entrevistas. 
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Tanto os periódicos como os entrevistados relatam que as bandas são “co-irmãs”. Embora 

haja rivalidade entre as bandas, estas, pela utilização deste termo, parecem entender que suas histó-
rias estão cruzadas. O uso do termo “co-irmãs” revela que entende-se a rivalidade como algo presente 
da sua tradição, e, como apontado em vários artigos de periódicos, que a existência de uma depende 
da existência da outra. 

Embora em nenhuma de nossas perguntas tenhamos nos referidos a rivalidade com a outra 
banda centenária da cidade, esta surge no decorrer das entrevistas. Observamos, nas pessoas que atu-
aram na banda em momentos anteriores, o entrelaçamento entre visão política e rivalidade com a 
outra banda. 

O entrelaçamento do sentimento de identidade com a rivalidade com a banda Campesina era 
esperado por nós. Não podíamos entretanto, imaginar que a rivalidade fosse um componente funda-
mental na construção e no reforço dessa identidade, nem que surgiria tão nitidamente na pesquisa.

NOTA
1 Possui graduação em Música Trombone (2003) e mestrado em Música (2006) ambos na UFRJ. Atualmente é Professor de 

Trombone e Música de Câmara na UFG. Tem desenvolvido pesquisas sobre Bandas de Musica, já tendo sido contemplado e 
realizado dois projetos por meio do Edital de Registro da Tradição Oral de Cultura Popular. Além de realizar coferências sobre 
o tema em várias universidade do Brasil e no exterior.

REFERÊNCIAS 
A Paz, Nova Friburgo, 29/10/1938, pg. 1.

A Paz, Nova Friburgo, 17/12/1938, pg. 2.

A Sentinela, Nova Friburgo, 15/6/1905, pg. 1.

CASTORIADIS, Cornelius. A Instituição Imaginária da Sociedade. 5 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1982.

GRANJA, Maria de Fátima Duarte. A Banda: Som e Magia. Dissertação de Mestrado - Escola de Comunicação 
da UFRJ, Rio de Janeiro, 1984.

O FRIBURGUENSE, Nova Friburgo, 3/1/1892, pg. 3.

O Nova Friburgo, Nova Friburgo, 6/11/1938, pg. 4.

Panorama, Nova Friburgo, 12/12/1998, pg. 8.



Comunicaçõ es  O rais28

A
n

a
is

 d
o

 X
II

I 
S

E
M

P
E

M

ARtesãos de Conexões: A AtuAção de CompositoRes 
em iRmAndAdes ReligiosAs CAtóliCAs no BRAsil 
ColoniAl e o teCnoBRegA pARAense do pResente
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Palavras-chave: Tecnobrega; Teoria das redes e música; Música religiosa paralitúrgica; Produção musical e 
indústria fonográfica.

As relações sociais estabelecidas na composição e execução de músicas do gênero tec-
nobrega no Estado do Pará o afastam da indústria fonográfica ao passo que o assemelham à pro-
dução musical católica do Brasil colonial. Não existe entre tais práticas relação historicisante, 
ou seja, de resgate ou derivação de um modelo em relação ao outro e as diferenças entre elas se 
revelam sob os mais diversos aspectos; se uma pré-existe às gravadoras, outra se apresenta como 
alternativa ao modelo centralizado nestas. Ao compará-las, entretanto, muitos elementos envolvi-
dos no processo de produção e circulação de músicas parecem se repetir, senão literalmente, em 
novas roupagens.

O tecnobrega surgiu na periferia de Belém-PA, afastado dos olhares da indústria fono-
gráfica, tanto por razões geográficas, quanto pelas sociais e econômicas de seu público, necessi-
tando, deste modo, de soluções alternativas para sua produção e divulgação. Mesmo alternativo, 
o modelo desenvolvido não parece menos lucrativo que a indústria fonográfica (LEMOS et al., 
2008, p. 165), mas certamente difere desta em termos de distribuição dos lucros e de adaptação 
à realidade atual, marcada pelo compartilhamento que desafia as leis de direitos autorais e pro-
priedade intelectual.

A criatividade do modelo de produção do tecnobrega foi reiteradamente destacada por diver-
sos autores (LEMOS et al., 2008, p. 22; A LIGA, 2012) não apenas por seu alto faturamento econô-
mico, mas também pelos “fatores sociais da cultura local” (SILvA, 2009, p. 9). Neste modelo, a gra-
vação das músicas se dá em estúdios dos próprios produtores musicais ou de terceiros e as melhores 
de acordo com seus critérios são levadas a reprodutores de larga escala e ambulantes, que vendem 
CDs a preços compatíveis com a realidade local e os divulgam. Esta música é tocada em festas e 
shows para os quais DJs são contratados e nelas CDs e DvDs não são apenas vendidos, mas também 
gravados (LEMOS et al., 2008, p. 22).

O produtor musical também compõe sob encomenda, para uma “equipe” ou “réu” (reunião 
de grupos de fãs), o que aproxima sobremaneira esta forma de produção musical daquela observada 
nas composições destinadas às irmandades religiosas católicas coloniais. As duas situações revelam 
finalidades semelhantes para músicas encomendadas: mais do que obra de arte para fruição a música 
é um elemento capaz de reforçar as conexões estabelecidas entre as pessoas. Em tempos de colônia, a 
prática musical dos coros e orquestras nos serviços religiosos litúrgicos e, principalmente, nos para-
litúrgicos contribuía para o sensação de pertencimento dos irmãos, uma vez que nas agremiações de 
religiosas de leigos o clérigo tinha papel secundário. As atividades destas agremiações, irmandades 
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e ordens terceiras, eram centradas em festas, novenas e outras devoções tradicionais ligadas ao coti-
diano das pessoas (MARCHI, 1989). No tecnobrega do século XXI, as músicas encomendadas aos 
produtores são tocadas pelos DJs também em festas, frequentadas pelos membros das equipes e res-
saltam aos demais participantes destas festas o status gerado pela decisão de pertencimento do indiví-
duo ao grupo (SILvA, 2009, p. 157). Disto resulta, como era de se esperar, nos dois casos, uma com-
petição entre os pequenos sistemas sociais por quem tem a melhor música. Assim, pode-se dizer que 
existe, nos dois casos, grande proximidade entre o fazer musical, as comemorações e o cotidiano das 
pessoas em detrimento de uma apreciação da música como obra de arte pura.

Ao passo que a circulação das obras no período colonial se devia ao trabalho de copistas e aos 
contrafacta (mesma música adaptada a textos diferentes), no presente, o tecnobrega circula de festa 
em festa nos pen drives dos membros das equipes.

Seria o caso de se dizer, como fez De Masi (1999) ao analisar organizações criativas euro-
peias de finais de século XIX e inícios de XX que alguma destas instituições não corresponde ao 
seu tempo ou está fora dele? Ou se poderia argumentar ainda que certos modelos hegemônicos em 
determinados momentos da história perdem sua hegemonia em outros, sendo posteriormente resgata-
dos ou ressurgindo em novas roupagens? Como já foi dito no início, a relação historicisante entre as 
duas práticas não parece existir ou apontar um claro interesse no resgate. Assim, ao invés de recorrer 
uma noção fractal (PIMENTEL; URBAN, 2003, p. 21-22) na qual “a história reprisa todos os seus 
capítulos que, paradoxalmente, nunca se repetem”, se buscou compreender quais fatores garantiram 
a eficiência do modelo gerado no tecnobrega que já podiam ser observados no advento da indústria 
fonográfica. Para tanto, recorreu-se à noção de rede distribuída, dentro da taxonomia das redes de 
informação apresentada por Paul Baran (1964). De acordo com este autor, três perfis de redes são 
possíveis considerando os mesmos elementos a serem conectados: 1. rede centralizada, na qual todas 
as informações passam por um único centro (hub) para chegas aos demais pontos; 2. rede descentra-
lizada ou multicentralizada, na qual existem diversos centros que facilitam a transmissão; 3. rede dis-
tribuída, na qual não há centro, mas conexões entre todos os pontos.

No caso da indústria fonográfica, pode-se conceber dois tipos de redes: uma centralizada, 
relativa à produção musical no sentido artista-fã (e estes por sua vez refletem suas preferências na 
carreira do artista) e outra descentralizada, na qual os diversos centros são gravadoras de diversos 
tamanhos e públicos. A dificuldade de adaptação das gravadoras às dinâmicas de produção e circu-
lação de música para grupos não-hegemônicos parece residir neste modelo centralizado e nas rela-
ções de poder decorrentes das leis de direitos autorais. Na via contrária, o modelo colonial era uma 
rede distribuída, pois não haviam intermediários na prestação de serviços relacionados a música. 
Assumindo um modelo semelhante em muitos pontos, os atores sociais envolvidos na produção do 
tecnobrega obtiveram “a ampliação do acesso à cultura; a contribuição da tecnologia para a amplia-
ção desse acesso; e a redução de intermediários entre o artista e o público” (LEMOS et al., 2008, p. 
20-21). Nesta rede, a hierarquia própria da indústria não raro cede espaço à empresa familiar (SILVA, 
2009, p. 160), fato que só reforça o caráter distribuído da rede.

Como conclusão, pode-se afirmar que nos dois modelos estudados a centralização cede lugar 
à distribuição, e a música não se torna centro, mas conexão, reforçando a sensação de pertencimento 
das pessoas a determinados grupos. Assim, quem a produz é antes um artesão de conexões sociais 
que tem seu foco nas pessoas mais do que em instituições, gerando um modelo eficiente e adaptativo 
de produção e prática musical.

NOTA
1 Doutorando em Música pela UNESP, também realizou nesta universidade seus estudos de mestrado e graduação, além de ter 

cursado bacharelado em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Autor do e-book Música e Ultramontanismo: pos-
síveis significados para as opções composicionais nas missas de Furio Franceschini (2012) editado pelo selo Cultura Acadê-
mica da Editora UNESP.
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INTRODUÇÃO
Este artigo pretende iluminar as possíveis interpretações da mélodie composta por Debussy, 

Clair de lune (1904), inspirada na poesia simbolista de Verlaine. A ênfase dada ao estudo do contexto 
da obra, poesia e compositor é justificada em bases teóricas que localizam a música como parte das 
teias de significados que representam uma sociedade, visto que a interpretação da estrutura formal da 
música está sujeita à temporalidade.

O movimento simbolista iniciou uma espécie de revolta contra a severidade métrica formal 
dos classicistas, especialmente dos parnasianos. (CARPEAUX, 1978). verlaine é considerado um de 
seus precursores, sendo sua poesia vista como modelo para este movimento (BALAKIAN, 1985). 
Verlaine buscava a aproximação de sua poesia com a música, através do imaginário e do impreciso 
(CARPEAUX, 1978), utilizando expressões vagas e símbolos, uma linguagem sugestiva, valori-
zando “a música antes de qualquer coisa”.2

A poesia Clair de lune pertence ao ciclo Fêtes Galantes, publicado em 1869, composto por vinte 
e duas poesias. O primeiro verso deste poema, por si só, é uma síntese do livro, um verso chave. É nessa 
paisagem lunar que vai se desenrolar toda a cena do ciclo e que irão percorrer todos os personagens de 
Fêtes Galantes, todas as figuras que Watteau3 estilizou e verlaine reviveu (PENNAFORT, 1983).

O IMAGINÁRIO E AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS
O paradigma cartesiano, que atingiu seu ápice no século XIX, influenciou grandemente na 

concepção do imaginário e no seu papel dentro das representações de uma sociedade, posicionando-
-o como um artifício meramente alucinógeno (PESAVENTO, 1995). Por ser percebido como uma 
evasão da realidade não era considerado um suporte que pudesse ser utilizado na ciência, já que não 
possuía características racionais e matemáticas (PEREIRA, 2002).

Pesavento (1995 p. 18) apresenta o imaginário e sua inerente relação com o real, explicando 
que “é próprio do imaginário passar do simbólico ao físico e ser as duas coisas ao mesmo tempo.”             
A autora lembra que Bacheland tentou buscar uma consonância entre a ciência e o sonho observando 
que na “própria inovação tecnológica, está presente a potência criadora da imaginação” (Ibidem, 
p. 12). Dessa forma, realizando um paralelo entre o absolutismo cartesiano e o conceito de música 
pura4, pode-se perceber o quão insuficiente é pensar somente na estética estrutural, desconectada do 
imaginário e do contexto em que a obra se insere.
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Freire, citada por Clímaco (1998), expõe a obra musical como suporte representativo do ima-
ginário coletivo de uma sociedade, lembrando que numa abordagem analítica devem ser observados 
três níveis de significados: os atuais, residuais e latentes, que, constituindo um tempo múltiplo, incor-
poram o passado, presente e o futuro. 

AS CARACTERÍSTICAS DE DEBUSSY E SUA MÉLODIE CLAIR DE LUNE
Debussy viveu o ápice da crise dos paradigmas modernos, segunda metade do século XIX 

e início do século XX. Com a derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, os franceses passaram 
a cultivar um sentimento de repugnância a qualquer cultura germânica, que parece estar intrinseca-
mente ligado ao caráter estilístico da poesia simbolista e do próprio Debussy, que expressou, através 
de cartas a Stravinsky, sua revolta contra os alemães (BENEDETI, 2006).

Lesure (In: Grove Music Online) afirma que o primeiro biógrafo francês de Debussy, Louis 
Laloy, disse em 1909: “Ele recebeu suas aulas mais rentáveis de poetas e pintores, e não de músicos”. 
Seu objetivo em sua música não era ser direcional ou estrutural, e sim livre, partindo de uma visão 
hedonista (CANDÉ, 2001). Algumas de suas fortes características musicais estavam na utilização 
frequente de tons inteiros, da escala pentatônica e de modulações despreparadas, sem pontes harmô-
nicas (HOWAT, In: Grove Music Online). 

Clair de lune apresenta a tonalidade de sol sustenido menor, apresentando uma harmonia 
ambígua, análoga às máscaras que escondiam a sutil melancolia sugestiva do início da poesia de ver-
laine. Debussy faz uso de tons inteiros e da escala pentatônica (principalmente no prelúdio). Pode-se 
dizer que o motivo da mélodie é encontrado na mão direita do piano (Figura 1).

Figura 1: Motivo da mélodie Clair de lune de Debussy, compasso 10.

Debussy parece utilizar as tensões como uma forma de ligar os sentidos semânticos da poe-
sia. Essa ligação se faz no sentido de que a dissonância exprime uma sensação de algo que ainda não 
foi concluído e precisa de um complemento, expressando assim, a ligação semântica e musical, de 
um verso a outro.

Assim como na poesia de Verlaine, na qual o estado de espírito da elevação da alma é expres-
sado pelos pássaros que sonham sobre as árvores e pelos jorros altos d’água, na música de Debussy 
parece ser representado pelo crescendo, através de notas dissonantes, seguido do pianíssimo no verso 
“Et sangloter d’extase lês jets d’eau”. O movimento decrescente da melodia do último verso sobre 
uma harmonia mais clara, RÉ sustenido, parece expressar o movimento dos jatos d’água entre as 
estátuas de mármore.

Debussy prefere uma fantástica visão de figuras disfarçadas. Apesar da suavidade contida na 
música, existe, devido ao pulsante acompanhamento, uma tensão quase nervosa levando aos 
soluços de êxtase da alta linha vocal precedendo a calma final (parmi lês marbres). O “modo 
menor” é bem sugerido pelo próprio caráter modal da parte do piano, variando do prelúdio pen-
tatônico ao hipodórico, nos compassos finais (WRIGHT, 1967, p. 630)5
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste estudo das representações, ligadas à temporalidade, foram expostos subsídios 
para uma possível interpretação da estrutura musical de Debussy, sob o viés da abordagem do ima-
ginário, que busca desvendar os signos de sua obra identificando nela resíduos do tempo e da socie-
dade em que viveu. O diálogo é estabelecido com Pesavento (1995, p. 24), quando afirma que perse-
guir o imaginário como objeto de estudo “é desvendar um segredo, é buscar um significado oculto, 
encontrar a chave para desfazer a apresentação do ser e parecer.” Contudo, essa interpretação sim-
bólica apresenta inúmeras possibilidades, e, ao contrário do paradigma Cartesiano, não é absoluta, e 
depende da visão e da vivência de cada receptor da obra estudada. 

Debussy utilizou artifícios simbólicos na estrutura musical para representar a poesia de Ver-
laine, ressignificada em sua obra. Da mesma forma, Verlaine o quis fazer com sua poesia, revivendo 
e ressignificando as pinturas galantes de Watteau. Freire (1994) atenta para a necessidade de se rom-
per com essa ênfase determinista, justificando-se por esse conceito de tempo múltiplo que está sujeito 
a constantes mudanças e ressignificações. Visto por este contexto, pode-se notar o quão interligadas 
estão as obras de arte, tanto quanto a história e a cultura de uma sociedade.

Através do estudo histórico e estilístico da poesia e do compositor, pode-se notar aqui os 
resíduos da poesia parnasiana na simbolista, assim como a influência da crise dos paradigmas e o 
impacto da Guerra Franco-Prussiana no estilo de Debussy, que buscava alcançar uma linguagem 
musical independente da cultura alemã.

NOTAS
1 Graduou-se em Licenciatura em Educação Musical na UFMS. Realizou seus estudos de técnica vocal sob orientação de Malú 

Mestrinho. Atuou em musicais desde 2008, e na ópera Dido e Enéas, de Henry Purcell. Atualmente realiza seus estudos no 
curso de Pós-graduação da UFG, como bolsista do CNPq, na área de Música, Cultura e Sociedade.

2 Citação traduzida, cuja a versão original é “de la musique avant toute chose”, primeiro verso de Art poétique, de verlaine (1874).
3 Jean-Antonie Watteau foi um pintor do rococó francês, no qual Verlaine se inspirou para escrever as poesias do ciclo. Watteau 

foi considerado o pintor das festas galantes após seu quadro “O embarque em Cítera”. O cenário de suas obras era quase sem-
pre os palcos, as apresentações, piqueniques e saraus musicais.

4 A música pura, neste contexto, é centrada no conteúdo de sua estética estrutural, forma e idéias musicais em si, descon-
siderando o receptor da obra, suas emoções e o contexto em que se inserem, desprezando também o texto programático 
(DAHLAUS, 1989). 

5 Citação de Wright (1967, p. 630), traduzida para o português, cujo o texto original em inglês é: Debussy’s is rather a fantastic 
vision of disguised figures. Despite the restrained softness of the music, there is, due to the pulsating accompaniment, an almost 
nervous tension leading to the sobbing extasy of the high-lying vocal line preceding the final calm (“parmi les marbres”). The 
“mode mineur” is well suggested by the very modal character of the piano part, ranging from the pentatonic prelude to the 
hypodorian final bars.
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CHEGADA AO TEMA: AS MÚSICAS QUE SOMOS OU OS EGOS QUE SOAMOS
O presente estudo, baseado em conceitos de identidade culturais, visa analisar as escolhas 

musicais de jovens na faixa etária entre 13 a 16 anos de uma cidade do interior do Ceará. Tendo 
em vista a facilidade e a divulgação de novas tecnologias, como o fácil acesso a internet, apa-
relhos portáteis e os próprios CDs, criou-se uma maior acessibilidade à música em seus vários 
estilos. Nesse trabalho, após discorrer brevemente sobre alguns dos nossos suportes conceituais, 
apresentamos nossos caminhos metodológicos, os dados coletados e nossas principais conclusões 
e reflexões. 

IDENTIDADES E MÚSICA
Compartilhamos do pensamento de Hall e o utilizamos para definir as identidades culturais 

como complexas e contraditórias. Para ele, “o sujeito assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 1998, p. 13). 
Freitas complementa ao dizer que “a identidade não é construída nas semelhanças, mas sim no que 
nos diferencia entre as pessoas” (FREITAS, 2007, p. 3), e esta diferença sempre vai estar implícita 
em algo que a torne diferente.

Na procura incessante por um entendimento sobre identidade musical, compreendemos que 
ela é traçada por um ciclo de escutas e influências. Esteados nessa afirmação, todos escutam e sepa-
raram o que gostam e o que não gostam de ouvir. 

Ao tomar as teorias de David Hargreaves como base, França assinala que a identidade é atre-
lada e intrínseca às histórias de vida, “a partir de um referencial musical” (FRANÇA, 2009, p. 55) e 
é distinguida em dois aspectos: música na identidade e identidade na música. O primeiro refere-se ao 
uso da música como meio ou recurso na construção da identidade pessoal. Já o segundo diz respeito 
aos papéis sociais e culturais “que os indivíduos representam com relação a ela [mesma]” (FRANçA, 
2009, p. 56). Ou seja, a música transforma a identidade, que transforma a cultura, que transforma a 
música, onde se chega a uma espécie de espiral do desenvolvimento social.
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PERCURSOS METODOLÓGICOS
Tendo como objetivo conhecer as preferências musicais de jovens de uma cidade do interior 

do Ceará, buscamos traduzir em números informações que foram agrupadas no intuito de imprimir um 
sentido comum. Por razão de espaço no presente estudo, nos deteremos, apenas, a delimitar algumas 
de suas características. Esta investigação mostra um caráter de preocupação com as diversas e diferen-
tes perspectivas e realidades, para a qual nos utilizaremos de metodologia quantitativa para sua análise.

Pensando na cultura e juventude, nosso campo de estudo, delineamos que os participantes 
devem ser estudantes entre 13 e 16 anos. Os dados foram obtidos através da aplicação de questioná-
rios, no segundo semestre de 2012, preenchidos por 76 indivíduos (n=76), onde aproximadamente 
60% representam o gênero masculino (nm=45), enquanto 40% são do gênero feminino (nf=31).

A eleição pelo questionário se dá por ser uma ferramenta que parece adequada para examinar 
apenas uma mostra da população e capaz de possuir dados sobre determinados fenômenos (WOL-
FFENBÜTTEL, 2004). Para o presente estudo foram consideradas as respostas dadas aos questio-
namentos “você ouve música? Que tipo? Aonde?”, na qual os participantes tinham tempo e espaço 
livre para responder.

Com os dados tabulados em mãos, iniciamos a enquadrar as respostas em algum gênero ou 
ritmo, agrupando sempre que necessário e/ou possível, estando cientes de toda subjetividade que esse 
fato acarreta. Buscamos agrupar as respostas conforme imprimissem um sentido comum. Por exem-
plo, em um mesmo grupo estão as respostas dadas para forró e baião, em outro para axé e swingueira, 
ou ainda unimos as respostas de “instrumental” e “clássico” em uma única categoria. No tocante 
ao local, também realizamos o mesmo procedimento, da onde possuímos grupos como “casa”, que 
engloba as respostas referentes à “casa”, “quarto” e “família”.

OUVINDO A VOZ DOS JOVENS
Através dos dados obtidos, foi possível constatar que todos os jovens escutam música, e, em 

geral, apresentam formas variadas de acesso a ela, tais como através computadores, dizendo ouvir 
em qualquer lugar sendo mais frequente sua casa. Os quadros abaixo nos permitem visualizar todas 
respostas apresentadas.

Gráfico 1: Relação geral do que os jovens afirmam ouvir.
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Gráfico 2: Relação por sexo do que os jovens afirmam ouvir.

Gráfico 3: Relação geral do local que os jovens afirmam ouvir música.
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Gráfico 4: Relação por sexo do local que os jovens afirmam ouvir música.

vislumbrando os dados, notamos que a residência continua sendo a principal escolha para 
escutar suas músicas preferidas. Sendo que, outros lugares como rua, escola e outros ficam em 
segunda opção. A partir dos resultados apresentados, o gosto pelo estilo nos leva a pensar no que 
Folkestad diz “a identidade musical não depende somente da idade, sexo ou gosto musical, mas 
que é resultantes de contextos culturais, étnicos, religiosos e nacionais em que as pessoas vivem.” 
(FOLKESTAD, 2002, p. 23). Apoiado nessa ideia, é curioso notar que alguns jovens relacionam 
não apenas o local, mas também com quem ouvem música nesse espaço, e um desses aproveitamos, 
inclusive, para utilizar no nosso título “Na Baía [sic] com meus primos”. 

É difícil encontrar alguém que não se relacione com a música: escutando, cantando, dan-
çando, tocando um instrumento, em diferentes momentos e por diversas razões. É evidente que as 
escolhas estão muito ligada ao contexto ao qual o jovem está inserido, e devido a isso podemos veri-
ficar que há grande quantidade de apreciadores de forró, música amplamente difundida e consumida 
no interior cearense. Sem querer adentrar no campo das diferenças do masculino e feminino, devido 
a não caracterização de gêneros em nosso trabalho, notamos a aparente preferência dos homens pelo 
forró e das mulheres pela música pop. Visivelmente existe também uma grande influência da igreja 
na vida das mulheres, que citaram o gosto pela música gospel, que são escutadas em casa e também 
nos cultos religiosos que participam. No interior do Ceará, onde há pouco ou nenhum contato com a 
música erudita, três respostas (femininas) para este gênero são peculiares o que, nesse contexto estu-
dado, pode configurar até com certo ar cômico e dubitável, visto que é possível que os participantes 
tentassem agradar ou impressionar a alguém (como os responsáveis pela pesquisa). O Funk merece 
algo de destaque haja vista as menções foram todas masculina, o que é curioso, pois geralmente sua 
exploração se dá na sensualidade/sexualidade feminina, o que imaginávamos que levassem as mulhe-
res a terem mais proximidade com esse gênero, o que, de fato, não ocorreu.

Em se tratando de escolhas, a identidade musical sempre será atrelada a escutas e influências, 
que estão em constante transformação. Lembrando Hargreaves (200? apud FRANçA, 2009, p. 55), 
tudo está atrelado às histórias da vida a partir de um referencial musical.

Para encerrar o presente estudo, intentamos traçar a seguinte identidade musical de jovens 
do interior do Ceará: são adolescentes que geralmente atrelam a música ao prazer e lazer; ouvindo-



Comunicaçõ es  O rais 39

A
n

a
is

 d
o

 X
II

I 
S

E
M

P
E

M
-a em casa e em seus contextos sociais e relacionais; que apontam, na sua maioria, a música difun-
dida pela mídia como suas preferências. Poucos foram os casos que se mostraram peculiares, isto é, 
que se destacam dessa influência da música de consumo. Um possível reflexo dessa realidade são as 
festas realizadas na região pesquisa, sejam elas gratuitas ou não, pois na cidade de Sobral, por exem-
plo, é comum que grupos que executam músicas dos gêneros aqui citados - especialmente o forró - 
apresentem-se em grandes festas abertas ao público, sempre em local de destaque e contando com 
toda a infraestrutura e propaganda necessária, atraindo milhares de pessoas. Por outro lado, perce-
bemos que artistas que saem dessa realidade usualmente têm como espaço o teatro do município ou 
espaços alternativos e sem destaque, o que diminui, no nosso ponto de vista, o acesso do público a 
outros tipos de música.

NOTAS
* A critério de conhecimento, as dez funções de Allan Merriam: Função de reação física; Função e drepresentação simbó-

lica; Função de impor conformidade às normas sociais; Função de contribuição para a integração da sociedade; Fun-
ção de contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura; Função de expressão emocional: Função do prazer 
estético; Função de divertimento, entretenimento; Função de comunicação; Função de validação das instituições sociais 
e dos rituais religiosos;

1 Graduando em Música pela UFC/Sobral, é licenciado em educação física e especialista em atividades na academia. Bolsista do 
Projeto de Extensão “Formação de Professores de Música”

2 Flautista, bacharel em música (UFRGS), mestre em Educação (PPGEDU/UFRGS), graduando em Musicoterapia (EST), dou-
torando em Música (UNAM-México) e Professor Assistente da UFC/Sobral, nas áreas de formação de professores e estrutura-
ção musical. Atua e tem experiência na área de educação musical, formação de professores e educação continuada, educação à 
distância e pedagogia universitária.
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o Repente nA CAsA do CAntAdoR
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Palavras-chave: Repente; Cultura; Identidade.

O estudo em questão é fruto de uma pesquisa de mestrado em andamento que objetiva anali-
sar uma expressão musical, reflexo da sociedade e contexto nordestino: o repente. Com um campo de 
estudo mais específico: a Casa do Cantador, em Ceilândia, Distrito Federal. Dessa forma, o presente 
estudo procura inserir a prática do repente em Ceilândia - DF, como parte dos estudos sobre identi-
dades culturais em culturas diaspóricas. 

Sendo o repente resultado da junção de música e poesia, constituído de palavra cantada e 
improvisada, é um dos instrumentos utilizados pelos nordestinos com o intuito de reviver a memória 
conterrânea e apregoar a cultura regional. Essa expressão musical pode ser denominada cantoria ou 
poesia popular cantada, e os repentistas identificados como cantadores de viola ou poetas do repente. 

Para Ariano Suassuna (2008, p. 156-160), o repente possui tradição medieval, resultando no 
Brasil, a partir do século XVII, em um encontro cultural, com influências portuguesas, dos negros e 
indígenas, favorecendo o canto e poesia fortemente preservada na região nordestina brasileira, pre-
sando, posteriormente, pela influência literária, folclórica e regional. Já Alves Sobrinho reconhece a 
cantoria no país a partir do século XIX, cuja manifestação “era realizada nos terreiros e alpendres de 
fazendas dos sertanejos em dias festivos como São João e São Pedro ou em celebrações de casamento 
e batizado” (ALvES SOBRINHO, 2003, p. 37). 

Díaz-Pimienta (2001) elenca o fazer musical de outras culturas da América Latina e da 
Europa que possuem relação com o repente brasileiro, todas possuidoras de padrões fixos de estrutu-
ração poética, métricas e estrofes formais, em alguns casos parecidos. Sautchuk (2012, p. 24), con-
textualizando o repente atual, reconhece que:

O repente envolve habilidades de composição e apresentação. Mais do que técnicas de compo-
sição poética, canto e execução instrumental, essas habilidades dizem respeito a estratégias de 
relação com o outro cantador, com a plateia, com as normas poéticas, com conhecimentos, com 
modelos cognitivos. Referem-se às técnicas do fazer musical, de movimento, de expressão cor-
poral e à capacidade de articular todos estes fatores no momento da performance.

Com isso, vejo o repente como reflexo cultural e identificatório, consequência de “um pro-
cesso acumulativo, resultante de toda a experiência histórica das gerações anteriores” (LARAIA, 
2001). Seeger (1992) nos diz que a música faz parte de uma sociedade e é influenciada pelas estrutu-
ras básicas de um povo, seja em âmbito político, legal, filosófico e/ou artístico, ou seja, a música faz 
parte dos arquétipos de pensamento de uma sociedade. 

Interessante notar que, por ser uma arte relativamente antiga, o repente possui uma estrutura 
que evitou a sua extinção ou desvalorização. Não me refiro à estrutura formal-apresentacional, mas 
sim a uma estrutura de manutenção, que, possivelmente, não obstinava perdurar, mas permanece gra-
ças ao interesse dos descendentes.
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DIÁSPORA E IDENTIDADES CULTURAIS

Em um dos mais famosos estudos sobre esse assunto, Stuart Hall (2003, p. 25), reflete sobre 
o povo caribenho que migrou para o Reino Unido e reconhece que, com o passar dos anos, a identi-
dade cultural se transforma em “identificação associativa”, ou seja, o senso de pertencimento do país 
materno e a conexão entre as gerações, mesmo que exiladas. E que, mesmo com o “religar a suas 
sociedades de origem”, o tradicional e o autêntico se misturam, concatenado por semelhanças, mas 
também diferenças, propiciando o sincretismo. 

O Brasil, em perspectiva histórica, foi sendo “descoberto”. Inicialmente o litoral concentrava 
grande parte da população. Mais tarde, políticas públicas com o propósito de centralizar ou expandir 
interiormente o país, incluindo a troca da capital da República, ocasionou na migração interestadual 
de milhares de pessoas, principalmente de nordestinos, que, em maioria, serviram como mão de obra 
para construção de cidades, estradas, dentre outros. Grande parte dos nordestinos migrou visando 
uma melhor condição de vida, emprego, manutenção e esperança. Com isso, houve também novas 
formas de organização social e de identidades culturais, ou novas compreensões de processos de 
desenvolvimentos culturais, incluindo as práticas dos repentistas em suas novas cidades.

Duas constatações são importantes: a atuação do repentista enquanto habitante de cidades 
interioranas em contraposição ao cantador no setor urbano, morador em metrópoles. No interior, em 
regiões rurais e sertanejas, o repentista é parte da cultura, inserido nela e partícipe de mudanças e/ou 
inovações – aperfeiçoamento de algo que já existe. Relaciona-se com maior tranquilidade com seus 
pares, podendo desenvolver a cantoria como hobby, revivendo as memórias e contribuir para o forta-
lecimento das relações entre as várias gerações.

Todavia, de acordo com Antônio Lisboa em declaração ao documentário “Poetas do Repente” 
(2008), o poeta do repente migrou para as cidades e se tornou urbano e periférico. Isso não signifi-
cou e não expressa atribuição à passividade diante do desconhecido e incerto, mas uma nova opor-
tunidade de visualização do contexto social e consequente produção artística condizente com a nova 
realidade. Em novos espaços, o cantador também sofre mutações de atividades e acaba sendo respon-
sável por todo o decurso (criação, produção, divulgação e distribuição de sua arte). Sautchuk (2012, 
p. 40) reconhece com clareza esse processo ao afirmar que a prática da cantoria “fora do Nordeste se 
baseia não em um tradicionalismo idealizado do passado sertanejo, mas na capacidade desta arte de 
construir significados sobre a condição social de seus participantes.”.

Ou seja, o processo criacional do cantador retratará a historicidade e o conhecimento do ser-
tão, advindo da experiência e vivência interiorana. Mas também revelará o caráter urbano e formal 
do viver em sociedade, construindo novos significados, frutos do produto de sua arte contextualizada.

A CASA DO CANTADOR
A Casa do Cantador é um centro cultural. Possui um teatro de arena em que é próprio para 

as apresentações. O teatro tem um arcado superior com as laterais abertas, idealizado por Niemeyer, 
que favorece a difusão do som emitido.

Nas visitas realizadas à Casa do Cantador são perceptíveis as distinções e características 
do público. No espaço há espectadores idosos, funcionários, poetas regionais, repentistas, crian-
ças e adolescentes influenciados pelos pais, mulheres e homens de faixas etárias variadas. Há críti-
cos, os próprios repentistas, e conhecedores dos meandros do repente que observam atentamente as 
composições e apresentações. As programações e eventos realizados: A Sexta do Repente, o Festi-
val Regional de Repentistas do Distrito Federal e do Entorno (cidades do Goiás próximas ao DF), 
o Projeto Cantoria nas Escolas, e o Encontro Nordestino de Cordel em Brasília. Deste último foi 
possível a concretização de uma demanda: a profissionalização do repentista, de acordo com a Lei 
12.198/2010.
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METODOLOGIA
Como procedimento de pesquisa optou-se pela etnografia observatória e não participante, 

realizando registros através de gravações, fotografias, entrevistas e observações de apresentações e 
festivais realizados no centro cultural.

Entre os principais questionamentos que norteiam o presente estudo podemos destacar: 
1) Há preservação de “processos tradicionais” do repente em um centro externo ao ambiente origi-
nário?; 2) O que representa a Casa do Cantador e o repente para o ceilandense e para o repentista 
insider?; 3) O centro cultural cumpre o seu papel, ou seja, ser a Casa do Cantador?

Por fim, durante e após a etnografia, será realizada uma interpretação dos dados (GEERTZ, 
2012) confrontando os discursos em relação às práticas das pessoas envolvidas no fazer/apreciar dos 
repentistas da Casa do Cantador, com o intuito de identificar como a identidade cultural nordestina é 
reconstruída nesse novo ambiente sociocultural.

NOTA
1 Mestrando em Música em Contexto, Universidade de Brasília - UnB. Atua como clarinetista em orquestras e bandas sinfôni-

cas em Brasília - DF, e já foi regido pela maestrina Helena Herrera na Orquestra Sinfônica de Ceilândia. Atualmente pesquisa 
o processo de identidade musical do repente em Ceilândia, região pertencente ao Distrito Federal.
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óRgão-monumento no CAtoliCismo Belle époque

Fernando Lacerda Simões Duarte (UNESP)1
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Palavras-chave: Música litúrgica católica; Órgão tubular e violão; Ultramontanismo e Cecilianismo; Memória; 
Identidade e música.

A gradativa substituição do órgão tubular pelo violão na prática musical litúrgica católica no 
Brasil parece ter sido para esta prática uma mudança decorrente do Concílio vaticano II (1962-1965) 
tão significativa quanto a assimilação da língua vernácula o foi na liturgia como um todo. Se a memó-
ria criada do catolicismo pré-conciliar remete quase invariavelmente ao cantochão e à música coral 
acompanhada de órgão, a música pós-conciliar é associada aos ritmos populares e ao violão. Este tra-
balho buscou analisar este fenômeno do ponto de vista da memória e da construção de identidades.

Dissociar identidade de memória parece impossível, pois a partir de passados assimilados e 
resgatados a identidade se constrói, seja nos gestos, costumes, sotaques ou “maneiras de ser” que, por 
repetição se assimila, seja pela recordação propriamente dita ou mesmo pela representação que cada 
indivíduo faz de sua memória. Estas possibilidades foram contempladas na taxonomia apresentada 
por Joël Candau (2011, p. 21-23) respectivamente com os títulos de protomemória, memória e meta-
memória. Na religião, estes três tipos de memória se percebem, seja nos ritos, seja em suas fontes 
orais e documentos escritos, de modo que os sistemas religiosos configuram a partir de tais memórias 
suas identidades ou autocompreensões.

A autocompreensão hegemônica na Igreja Católica a partir da segunda metade do século 
XIX e primeira do XX é conhecida como Ultramontanismo ou Romanização. Nesta concepção de 
catolicismo, Roma despontava como modelo central para as igrejas ao redor do mundo, sendo as 
expressões de religiosidade de cunho local não raro suprimidas mesmo com o uso de força policial, 
como observou Gaeta (1997) sobre os congos e reisados no Brasil. Assim, manifestações do cato-
licismo tradicional estabelecido no Brasil desde inícios da colonização sobreviveram na margina-
lidade durante a romanização (FAUSTINO, 1996), com sua identidade ameaçada e suas memórias 
silenciadas.

No Brasil, a Romanização é contemporânea da Belle Époque, marcada pela crença na moder-
nidade, no progresso científico-tecnológico, na atividade civilizatória, pelos projetos de reurbani-
zação das cidades acompanhados de profundas mudanças no estilo arquitetônico e pela “crença de 
que o progresso material possibilitaria equacionar tecnicamente todos os problemas da humanidade” 
(FOLLIS, 2004, p. 15). Neste período de recente proclamação da Independência – e, posteriormente, 
da República –, tudo o que pudesse remeter ao passado colonial seria considerado retrógrado, atra-
sado e, portanto, digno de esquecimento. Mais que um processo natural, este esquecimento seria uma 
amnésia pautada em relações de poder que culminariam no higienismo e na repressão de manifesta-
ções culturais de determinados filões da sociedade. Em contrapartida, novas memórias foram impor-
tadas da Europa, assimiladas e novas identidades se criaram. Na música, as óperas italianas cederam 
lugar às obras alemãs e francesas e criava-se com vista à perpetuação de hábitos civilizatórios – mori-
geração cultural – as sociedades de concerto (ANZÉ, CARLINI, 2009). O modelo francês foi assimi-
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lado também na construção dos teatros e no urbanismo das capitais de forma geral. Neste panorama, 
as autocompreensões tradicional e iluminista do catolicismo não faziam mais sentido e o modelo 
romanizador adequava a Igreja aos novos tempos.

Atrelado ao Ultramontanismo, o Cecilianismo foi um movimento que buscou restaurar na 
Igreja uma prática musical livre das características da ópera e da música de concerto. Deste modo, 
seriam silenciados na música litúrgica todos os sons que pudessem remeter ao gênero musical ilumi-
nista por excelência e assim a música sacra operística cairia no esquecimento. O resultado da conflu-
ência dos dois movimentos foi expresso no motu proprio “Tra le Sollecitudini” de Pio X, de 1903. 
Neste documento, o órgão foi declarado o instrumento musical oficial da Igreja, ao passo que o can-
tochão foi oficializado enquanto gênero musical. Incentivada com o mesmo interesse, a música poli-
fônica de Palestrina voltava a ser executada e passava a servir como modelo para as composições 
do presente, sendo este repertório chamado de restaurista (DUARTE, 2012). Neste sentido, a música 
evidenciava um caráter de monumento, ou seja, um lugar de memória que, “ao definir o que é comum 
a um grupo e o que, o diferencia dos outros, fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento 
e as fronteiras sócio-culturais” (POLLAK, 1989, p. 3).

No estabelecimento deste “catolicismo belle époque” é possível observar conflitos entre 
memórias e identidades. Neste processo, as memórias subterrâneas poderiam tornar a emergir tempos 
depois e desempenhar o “papel de um reforço à corrente reformadora contra a ortodoxia” (POLLAK, 
1989, p. 5). No tocante à música, as manifestações do catolicismo popular frequentemente reprimidas 
em tempos de romanização foram resgatadas como modelo para o desenvolvimento de uma música 
litúrgica autóctone após o Concílio Vaticano II: “A Bíblia, a vida do povo, a religiosidade popular 
e as raízes musicais populares têm sido consideradas como fontes de inspiração na composição do 
canto litúrgico” (CNBB, 1999, p. 8).

No panorama do catolicismo ultramontano, o órgão se ligava a uma memória musical tra-
zida de Roma com notório caráter de dominação, pois implicava o silenciamento não só das mani-
festações do catolicismo tradicional, mas também das orquestras que tocavam músicas coloniais. O 
repertório restaurista também foi importado até que os princípios do motu proprio tivessem sido assi-
milados de forma protomemorial na escrita musical. Além disto, o órgão era como um monumento 
arquitetônico: imóvel, aos quais as pessoas se achegavam para resgatar, por meio da audição, a sen-
sação de pertencimento à Igreja romanizada.

O Concílio Vaticano II oficializou o incentivo a que se cultivasse na liturgia a “índole de cada 
povo particular” e à participação ativa dos fiéis na liturgia (para o qual já apontavam documentos do 
pontificado de Pio XII). No Brasil e na América Latina como um todo, ganhava força após o concílio, 
a Teologia da Libertação, movimento de forte engajamento social, determinante na “opção preferen-
cial” da igreja latino-americana “pelos pobres e pelos jovens”. Este movimento não apenas represen-
tou uma ida da Igreja ao encontro do povo, como uma aversão ao que pudesse soar elitizado ou reme-
ter claramente à dominação europeia. Como impactos na prática musical, destaca-se a substituição do 
canto coral pelo uníssono congregacional e do órgão pelo violão, instrumento portátil capaz de ir ao 
encontro do povo, adequando-se às demandas da nova autocompreensão, que o órgão não mais satis-
fazia. Antes ligado aos jogos identitários de um presente, o órgão tubular se tornou gradativamente 
incapaz de renovação, uma tradição petrificada que não era mais “legítima a priori”, que, guardada 
nas galerias das igrejas estava despida “daquilo que era sua força” (CANDAU, 2011, p. 190) ou se 
tornava ao menos uma memória subterrânea que parece ter readquirido significado no pontificado 
conservador de Bento XvI.

Nas palavras de Pollak (1989, p. 8), “distinguir entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis 
às memórias marginalizadas é de saída reconhecer a que ponto o presente colore o passado”. Assim, 
os instrumentos que hegemonicamente acompanham a música litúrgica em determinados momentos 
históricos sinalizam para identidade pretendida pela Igreja naquele momento.
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1 Doutorando em Música pela UNESP, também realizou nesta universidade seus estudos de mestrado e graduação, além de ter 

cursado bacharelado em Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Autor do e-book Música e Ultramontanismo: pos-
síveis significados para as opções composicionais nas missas de Furio Franceschini (2012) editado pelo selo Cultura Acadê-
mica da Editora UNESP.
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“os CAntos dA missA em seu enRAizAmento RituAl”: 
A ContRiBuição do método mistAgógiCo nA 

tRAnsmissão de um RepeRtóRio litúRgiCo-musiCAl

José Reinaldo Felipe Martins Filho (FAFIL/EMAC/UFG)1

jreinaldomartins@gmail.com 

Palavras-chave: Música Ritual, Método Mistagógico, Liturgia Católica, Canto.

A proposta desta comunicação consiste em discutir a contribuição do método mistagógico 
para a transmissão de um repertório litúrgico-musical. Para tal, considera como pano de fundo o 
“enraizamento ritual” dos cantos do ordinário da missa católica, termo cunhado por Joseph Gelineau, 
um dos grandes expoentes da teológica litúrgica pós-conciliar. Dentre outros, temos em jogo concei-
tos como rito, música ritual e método mistagógico. Ora, rito tem a ver com rythmus, palavra grega 
cujo sentido remete ao modo de fazer das coisas cotidianas. Não é por acaso que muitos teóricos, ao 
se deterem à temática da ação humana no mundo, tendam a identificá-la à noção de rythmus, tal como 
era compreendida pelos gregos. No que se refere à estrutura da liturgia cristã católica (e liturgia quer 
dizer ação a serviço do povo), tudo o que se faz, diz, mostra e ouve é rito; um elemento de uma glo-
balidade simbólica. Nesse caso, todas as vezes em que a música entra em ação – como no exemplo 
do canto – a origem do sentido não vem antes do desdobramento de algum conteúdo rítmico ou meló-
dico, mas da ação ritual em curso. Por isso a necessidade em se distinguir música sacra de música 
ritual, afinal, referem-se a realidades práticas bem distintas. 

Se, para aqueles que estudam o repertório dos cantos da missa latina, de Guillaume de 
Machaut até os dias atuais, a missa com música consta de cinco partes – o Kyrie, o Glória, o Credo, 
o Sanctus e o Agnus Dei (chamando de “missa breve” aquela em que não se canta o Credo) –, para 
os cantores e mestres das scholae cantorum, anteriores à reforma litúrgica do Concílio vaticano II 
(1963), dever-se-ia, ainda, distinguir entre a missa cantata (missa cantada) e a missa lecta (missa 
recitada). No último caso, o repertório musical comportava não apenas as cinco partes do ordinário, 
mas também as demais peças que compunham o “próprio” da missa, a saber: introito, gradual, ale-
luia, além das antífonas de ofertório e comunhão. Em suma, o que distinguia a missa cantata era, 
basicamente, o canto do ministro que, com o passar das épocas, tornou-se o protagonista de uma 
peça que se entoa quase totalmente em solo. Por muito tempo, como recorda Gelineau (cf. 2013, p. 
12), os cantos religiosos populares, em língua local, podiam até ser usados durante as missas breves, 
mas jamais para as missas cantadas, pois não eram considerados, stricto sensu, como canto litúrgico. 
Naquele contexto, recuperar o canto do povo exigia a superação de três rupturas fundamentais: a) o 
progressivo distanciamento, introduzido a partir do século vI, entre a assembleia – a princípio, pri-
meiro sujeito da ação litúrgica – e os ministros encarregados das ações rituais, os presbíteros e os 
diáconos; b) a cada vez maior incompreensão da língua latina por parte da assembleia, da qual decor-
ria um verdadeiro descompasso entre a sucessão dos ritos e a real participação de todos; c) e, con-
sequentemente, a restrição do canto a um conjunto de músicos e cantores que, ao invés de susten-
tar e conduzir o canto de todos, tornavam-se os únicos detentores da palavra cantada na ação ritual. 



Comunicaçõ es  O rais 47

A
n

a
is

 d
o

 X
II

I 
S

E
M

P
E

M
Ora, na contramão dessa corrente, a teologia litúrgica constituída a partir do Concílio vaticano II, ao 
enfatizar o caráter ministerial da comunidade celebrante (o que denomina por múnus ministeriale), 
devolve à assembleia o papel privilegiado do canto. A essa altura, cantar o rito significa participar de 
maneira consciente, plena e ativa. Entretanto, restaurada a assembleia em seu papel originário, é pre-
ciso criar estratégias que contribuam na transmissão de um repertório litúrgico-musical sedimentado 
no rito. Daí a contribuição do método mistagógico que visa entender como a liturgia adota ou geren-
cia diversas formas melódicas segundo os diferentes ritos, palavras, lugares, ministros e assembleias 
(cf. GELINEAU, 2013, p. 16). 

Além da já mencionada contribuição de Joseph Gelineau para uma nova concepção de música 
ritual, pensada a partir do canto da assembleia, no Brasil contamos com dois nomes que têm se des-
tacado no trabalho em prol da difusão de uma musicalidade litúrgica emanada da ação ritual, quais 
sejam, Joaquim Fonseca e Ione Buyst. Estes autores defendem a introdução do método mistagógico, 
inspirado na vivência das primeiras comunidades cristãs e na catequese dos Padres da Igreja, séculos 
de I a IV. Segundo Buyst (2008, p. 12), o termo “mistagogia pode ser traduzido por ‘conduzir para 
dentro do mistério’”. No que se refere à transmissão de um repertório litúrgico-musical, isso signi-
fica que, antes de tudo, deverá ser considerada a simbiose entre o texto e a música: a que se referem, 
que realidade cantam, a que assembleia se dirigem, qual o momento mais adequado para sua execu-
ção, como se entrelaçam, formando uma única peça, e assim por diante. Isso porque “a participação 
existencial, vital, mística, passa pela participação ritual”, no modo de se fazer as coisas (cf. BUYST, 
2008, p. 12). Para tanto, o método mistagógico é composto por três passos que se articulam mutua-
mente: 1) a descrição e análise da ação ritual, 2) o aprofundamento do acontecimento celebrado na 
ação ritual e 3) a experiência do “hoje” a partir da ação ritual. Em grande medida, a eficácia deste 
percurso dependerá das habilidades do regente ou do coordenador do grupo dos cantores e/ou ins-
trumentistas. Embora pouco conhecido e de uso quase restrito ao contexto religioso, o método mis-
tagógico tem contribuído positivamente na transmissão e no aprofundamento dos repertórios litúr-
gico-musicais. Talvez a sua maior característica seja a ênfase na participação de toda a assembleia, 
conduzindo-a ao sentido ritual que perfaz as ações litúrgicas. Além disso, serve para marcar distinção 
entre o que há de específico no culto cristão católico em face da multifacetada variedade de formas e 
gêneros que compõem a música religiosa contemporânea. 

NOTA
1 Mestrando pelo PPG em Filosofia da UFG. Aluno especial do mestrado em música da EMAC/UFG. Especialista em Sociolo-

gia da Religião, pelo Centro Universitário Claretiano. Bacharel e Licenciado em Filosofia. Membro da Comissão de Liturgia 
da Arquidiocese de Goiânia e do Regional Centro-Oeste da CNBB, setor Música Litúrgica. 
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Diversidades nas Práticas e Didáticas em 
Performance e Composição

A ReAlizAção de téCniCAs estendidAs em pó, 
de liduino pitomBeiRA
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Palavras-chave: Técnicas estendidas para piano; Realização de técnicas estendidas; Liduino Pitombeira.

INTRODUÇÃO
Este resumo faz parte da pesquisa de mestrado em andamento deste autor, intitulada O Pre-

paro de Peças para Piano Solo com Técnicas Estendidas: peças brasileiras selecionadas do século 
XXI. O trabalho mostrado neste resumo teve por objetivo investigar a realização das técnicas esten-
didas encontradas em Pó Op. 141 (2008), de Liduino Pitombeira. Assim, serão apresentadas a seguir 
algumas considerações sobre conceitos de técnicas estendidas para piano e a análise das técnicas 
estendidas encontradas na peça em questão. 

Toffolo (2010, p. 1280) apresenta algumas definições de técnicas estendidas: paleta alargada 
de técnicas instrumentais, execução não usual ou não ortodoxa do instrumento e aspectos não explo-
rados pela técnica tradicional do instrumento. Entretanto, tais conceitos mudam ao longo do tempo. 
Um exemplo é o pizzicato, que no período barroco era uma forma incomum de tocar instrumentos de 
corda, mas que hoje é uma prática comum. 

Para vaes, “se o som de uma corda de piano percutida por martelo é uma propriedade do 
piano, então o som de uma corda de piano dedilhada não é próprio. Se for próprio tocar no teclado 
usando os dedos, então tocar o teclado com o braço constitui técnica imprópria” (2009, p. 8).

Apesar de termos como técnicas estendidas, técnicas expandidas, piano estendido e piano 
expandido serem usados para falar sobre técnicas não tradicionais de tocar um instrumento, este autor 
entende que o adjetivo “expandido” sugere uma expansão da possibilidade de produção de sons e 
timbres ao tocar um instrumento. Já o adjetivo “estendido” sugere a extensão da técnica instrumen-
tal, para que ela englobe técnicas que permitam a expansão das possibilidades sonoras e timbrísticas. 
Portanto, neste artigo será adotado o termo técnicas estendidas, definido aqui como técnicas instru-
mentais impróprias, como definido por Vaes, que permitem a expansão das possibilidades timbrísti-
cas de um instrumento.

METODOLOGIA
Esta pesquisa envolveu uma pesquisa bibliográfica fundamentando o conceito de técnicas 

estendidas utilizado aqui. Também foi realizada uma pesquisa-ação da peça Pó por meio do estudo 
da peça e sua apresentação em um recital realizado na Escola de Música e Artes Cênicas da Univer-
sidade Federal de Goiás, dando subsídios para a discussão sobre a peça.
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RESULTADOS

Como mostra a Figura 1, Pitombeira utiliza clusters tocados no teclado pelas duas mãos nas 
extremidades do piano. Eles aparecem com dinâmica ff nos compassos 15, 57, 59, 206 e 208 e mf 
no compasso 19. Três possibilidades de realização desse tipo de cluster foram encontrados por meio 
de experimentação: tocar com punhos fechados, tocar com as mãos posicionadas de lado (punhos e 
cotovelos para dentro) e tocar com as palmas das mãos. Como o tamanho da figura sugere um cluster 
com intervalo maior do que o de um punho fechado, essa opção foi descartada. Tocar com as mãos 
de lado também foi descartado, pois o uso dos cotovelos para canalizar o peso dos braços fica com-
prometido. A opção escolhida foi tocar com as palmas das mãos, pois permite maior controle tanto 
do peso do braço quanto das notas usadas nos clusters, possibilitando que o resultado sonoro seja ff 
acentuado com staccato como mostra a figura abaixo.

Figura 1: À esquerda, compasso 15, cluster na mão esquerda. À direita, compasso 57, clusters nas duas mãos. 
Pitombeira, 2008, p. 1 e 2.

Nos compassos 84 a 91, o compositor pede que se utilize uma palheta de guitarra para rea-
lizar glissandos diretamente nas cordas do piano. Foram testadas três espessuras de palheta: 0.58 
mm, 0.71 mm e 0.96 mm. Percebeu-se que a alta flexibilidade das palhetas mais finas faz com que 
se ouça o som da palheta batendo contra as cordas. Foi escolhida a palheta de 0.96 mm para a per-
formance da peça, pois a espessura maior permite um maior controle da palheta, eliminando o ruído 
da palheta batendo nas cordas. Na Figura 2 é possível perceber que são realizados quatro glissandos: 
descendente, ascendente, descendente e ascendente. As notas tocadas abrangem uma extensão que 
vai das notas médias-graves às agudas. Na Figura 3 temos o piano utilizado para o recital e a escrita 
deste artigo, um Steiuway & Sons de cauda. É possível perceber que as barras da armação de metal 
do piano dividem o instrumento em seis partes (outros modelos de piano podem ter mais ou menos 
divisões): agudíssimo (1), agudo (2), médio-agudo (3), médio (4), médio-grave (5) e grave (6). Esse 
secionamento do instrumento interrompe a continuidade e fluidez dos glissandos. Para contornar esse 
problema, os três primeiros glissandos foram tocados na região médio-aguda. O quarto glissando foi 
tocado alternando mão direita e mão esquerda de forma a evitar as barras de metal. Para manter a uni-
formidade do timbre do último glissando, sugere-se utilizar uma palheta também na mão esquerda.
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Figura 2: Compassos 84 – 91, glissandos. Pitombeira, 2008, p. 3.

Figura 3: Piano Steinway & Sons de cauda utilizado no recital e na escrita do artigo.

A técnica estendida utilizada nos compassos 144 – 145, 149 e 213, consiste no abafamento 
das cordas do piano com uma das mãos enquanto a outra toca no teclado. Na partitura há um aviso de 
que pode ser necessário transpor o trecho uma oitava acima ou abaixo para evitar as barras da arma-
ção de metal do piano. Na Figura 4 percebe-se que as notas a serem tocadas e abafadas abrangem um 
intervalo de sexta, sendo possível abafar de uma só vez todas as cordas a serem tocadas. Ao posicio-
nar a mão dessa forma, as cordas que estão sob a palma da mão sofrem mais pressão do que as que 
estão sob os dedos e, portanto, soam mais abafadas. Após experimentar diversas posições da mão, 
concluiu-se que, para exercer uma pressão igual em todas as cordas tocadas e manter um timbre uni-
forme, é necessário movimentar a mão de forma que as cordas sejam sempre abafadas pela palma. 
Percebeu-se também que se a pressão exercida pela mão estiver em excesso ou em falta o som emi-
tido pode ser pouco audível. 
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Figura 4: Compasso 213, cordas abafadas com a mão esquerda enquanto a mão direita toca no teclado. Pitombeira, 
2008, p. 8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na pesquisa realizada foi possível perceber que diversos fatores podem afetar a realização 

de técnicas estendidas. Para tocar os clusters é necessário que se posicione as mãos e os braços de 
forma a permitir que o cotovelo canalize o peso dos braços na realização de trechos ff. Na realização 
dos glissandos sobre as cordas com palhetas de guitarra é importante que se utilize palhetas pouco 
flexíveis para evitar ruídos indesejados. A anatomia do piano também pode apresentar um desafio 
para a performance, uma vez que as barras de metal do instrumento podem interromper a fluidez do 
glissando. Outro desafio é a realização de trechos com cordas abafadas por uma das mãos enquanto a 
outra toca no teclado, pois a parte da mão utilizada para abafar as cordas afeta a quantidade de pres-
são aplicada sobre as mesmas e, por extensão, o timbre resultante.

NOTAS
1 Bacharel em piano pela Universidade Federal de Goiás em 2012. De 2009 a 2010 foi voluntário PIvIC/UFG-CNPq. Em 2010 

foi bolsista do intercâmbio CAPES/FIPSE com Morehead State University, EUA. Atualmente é orientando do Prof. Dr. Carlos 
H. C. R. Costa no Programa de Pós-Graduação em Música da UFG com bolsa da CAPES.

2 Professor da Universidade Federal de Goiás e coordenador do Mestrado em Música. Pesquisador do grupo de pesquisa “Piano 
em Grupo: Metodologia e Aplicação”. Graduado em Piano (University of Alabama in Huntsville - 1996), mestre em Música 
(Youngstown State University - 1998) e doutor em Performance Musical e regência (University of Georgia in Athens - 2002).
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MÚSICA, 20, 2010, Florianópolis. Anais eletrônicos. Florianópolis: ANPPOM, 2010. 

vAES, Luk. Extended piano techniques: in theory, history and performance practice. 2009. 1081f. Dissertação 
(Doutorado em Artes) – Orpheus Institute and Leiden University, Ghent, Bélgica, 2009.
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A RotinA de AqueCimento do tRomBone: 
AlgumAs ConsideRAções

Marcos Botelho, (UFG)1

trombone@globo.com

Palavras-chave: Trombone; Preparação para performance; Performance musical.

O presente artigo surge a partir de observações feitas com estudantes de trombone tanto ini-
ciantes quanto universitários. Em conversas informais, seminários e master-class, a manutenção de 
uma rotina de estudo é algo que causa dúvidas tanto entre os professores quanto entre os alunos. Mui-
tas vezes, notamos que os professores recomendam séries de exercícios para os alunos fazerem uni-
camente porque sempre fizeram assim, ou mesmo porque foram ensinados desta forma e repassam 
tais exercícios sem saberem quais suas reais funções e utilizações.

Devemos pensar que, de certo modo, o músico nao deixa de ser um atleta. Por tanto, pensar 
seu estudo e rotina de forma fisiológica é mais do que necessário. O ato de tocar trombone é uma 
ação muscular, os fundamentos técnicos são exclusivamente físicos. Os metódos, de maneira geral, 
apresentam somente parte desta rotina. Notamos a utilização, entre os alunos, de séries de exercícios 
com esta finalidade escritas por vários renomados trombonistas e distribuidas e/ou copiladas durante 
master-class e oficinas, frequentimente seguidas a risca pelos estudantes. 

Ray e Andreola (2005) nos lembram que:

“No meio musical é comum que se use o termo “aquecimento” referindo-se a exercícios de téc-
nica organizados em grau de dificuldade crescente. Tais exercícios têm o objetivo de preparar a 
musculatura e a concentração do performer para suas atividades rotineiras, qual sejam, estudar 
isoladamente, ensaiar com seu grupo, apresentar-se em público ou para seu professor (aula).” 
(RAY & ANDREOLA, 2005)

Seguindo este raciocínio a respiração é o elemento mais básico do ato de tocar trombone. 
Portanto, a preparação da musculatura responsável por esta parte deve ser o começo dos trabalhos. 
Os exercícios de respiração têm este objetivo. Em um estudo consuzido pelo Dr Christopher Fanta 
(1983)  e realizado conjuntamente em hospitais da região de Boston nos EUA e da Universidade de 
Harvard, um grupo experimental de voluntários saudáveis   foi capaz de aumentar a sua capacidade 
respiratória em média 200 ml ao longo de seis semanas, completando uma rotina diária de 20 ina-
lações máximas, realizadas a cada vez por dez segundos com a glote aberta. A utilização da pressão 
inspiratória máxima também aumentou significativamente no grupo de treinamento. Indivíduos de 
um grupo de controle que não receberam nenhum treinamento não mostraram nenhuma mudança 
significativa nas medições de suas respirações. Portanto, uma série de inalaçoes chegando a capaci-
dade máxima de armazenamento do aparelho respiratório durante alguns minutos é o suficiente para 
se alcançar desde o preparo de toda a musculatura até o aumento da capacidade de armazenamento 
e controle do ar. 

Em seguida o outro grupo muscular a ser preparado são os músculos relacionados a embo-
cadura. Entedemos que exercícios somente com o bocal e/ou mesmo somente a vibração labial 
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(Buzz) passando-se por toda a extensão do instrumento sem pressão é o necessário. Slokar (1996) 
afirma que: 

“antes de tocar o instrumento o trombonista deve certamente fazer alguns exercícios somente 
com o bocal. Isto permite se concentrar na posiçao do bocal sem a distração da pressão do ins-
trumento. (...) o profissional deve executar todo o registro do instrumento, do mais agudo ao 
mais grave.” (SLOKAR,1996)

Alessi (2013) complementa:

“A vibração labial é essencial para a habilidade de tocar, produzindo clareza e foco no som. 
Deve-se tentar vibrar os lábios por 2 ou 3 minutos antes de começar a tocar, fazer escalas e sim-
ples melodias.” (ALESSI, 2013)

Como trata-se somente de preparar os grupos musculares acima mencionados tais ativida-
des não devem ter uma duração prolongada. Garret (2002) nos informa que os exercícios com notas 
de longa duração sucedem este trabalho, pois, desta maneira, é possivel evidenciar-se a correta atua-
ção de todos os músculos produzindo o som que se deseja e cuidar da afinação em toda a extenesão 
do instrumento. Além das alterações nos próprios músculos, na verdade existem adaptações neurais 
para a formação que tornam os músculos mais eficientes.  (Barroso, Tricolli e Ugrinowitsch 2005).

Friedman (2013) afirma a este respeito que,

“A melhor maneira de se praticar notas longas é começar cada nota com um articulção aproxi-
mando-se do som de um sino.(...) O relaxamento após o ínicio da nota produzirá mais ressonân-
cia. O torso funcionará como uma sala de concerto.” (FRIEDMAN,2013)

Após todos estes procedimentos, os músculos já deverão estar preparados para serem mais 
exigidos. Exercícios de flexibilidade e escalas devem também ser realizados diariamente, com a fina-
lidade de manter os músculos da embocadura em exercitados e “treinados” para segurança da afina-
ção e leveza nas mudanças das notas através das movimentações da série harmônica de cada posição 
do instrumento.

Os exercícios de flexibilidade devem ser feitos sempre tentando explorar e desenvolver esta 
habilidade de coordenação muscular. As notas e, principlamente, a passagem entre elas devem ser 
claras e limpas (Slokar, 1996). Entedemos que a cada dia nosso corpo reage diferente, então a velo-
cidade e a amplitude destes exercícios devem ser ajustados cada dia, adaptando-se as necessidades 
diárias. Desta mesma maneira as escalas devem ser praticadas, sempre ajustando a velocidade e 
variando as tonalidades e articulação com intuinto de manter o que já foi alcançado e ampliar a gama 
de possibilidades da execução. Entretando Slookar (1996) afirma que toda esta rotina de exercícios 
deve ter uma duração entre 45 a 60 minutos por dia para não estafar a musculatura.

Concordamos com Lier (2002) quando afirma que o desprepado e falta de coordenção entre a 
musculatura e ato de tocar são a causa da grande maioria dos problemas que ocorrem entrem os trom-
bonistas. Garret (2002) afirma que sentir-se livre para particar seus estudos para o seu próprio desen-
volvimento é coordenar o objetivo de seu preparo diário com as necessidades individuais. Grande 
perseverança deve-se ter antes de se sentir os resultados, porém o trabalho deve ser diário e gradativo.

Diante de tudo exposto acreditamos que o trabalho de base, de técnica deva ser idealizado a 
partir de premissas fisiologícas. O preparo muscular para nossos estudos e/ou apresentações deve ser 
um rotina em que o trabalho muscular é privilegiado.

Também entendemos que nosso principal objetivo como músicos é fazer música, e que as 
rotinas e estudos técnicos são um meio para alcançar tais objetivos. Compreendemos que o aquecie-
mento e a rotina formama base da manutenção das habilidades técnicas individuais. Entendemos que 
o bem-estar físico é de fundamental importância para a total liberdade e criatividade artística, sendo 
o meio para atingir tal objetivo.
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NOTA
1 Possui graduação em Música Trombone (2003) e mestrado em Música (2006) ambos na UFRJ. Atualmente é Professor de 

Trombone e Música de Câmara na UFG. Tem desenvolvido pesquisas sobre Bandas de Musica, já tendo sido contemplado e 
realizado dois projetos por meio do Edital de Registro da Tradição Oral de Cultura Popular. Além de realizar coferências sobre 
o tema em várias universidade do Brasil e no exterior.
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A simultAneidAde de duAs músiCAs                            
no estudo pARA violão nº. 1

Sólon de Albuquerque Mendes (UFBA/CAPES)1

solonmendes@gmail.com

Palavras-chave: Composição e cognição; Exploração timbrísticas; Performance e composição.

INTRODUÇÃO/REVISÃO DE LITERATURA
Este trabalho é um recorte de um projeto mais amplo que pesquisa estratégias composicio-

nais para a aplicação composicional de dois tipos de ilusão sonora: melodia fantasma e melodia 
resultante2 (ou ilusão de escala). Existem doze tipos de ilusão sonora catalogados por pesquisa-
dores da área de psicologia musical: ilusão de escala, melodias fantasmas, paradoxo de Shepherd, 
sinos caindo, batida mais veloz, barbeiro virtual, caixa de fósforos, o paradoxo do trítono, efeito 
McGurk, palavras fantasmas, som para menores de vinte anos, fogos de artifício. Porém, faz parte 
deste trabalho descrever dentre todos estes efeitos apenas a “melodia fantasma” e a “ilusão de 
escala”.

ILUSãO DE ESCALA
A chamada “ilusão de escala” foi descoberta por Diana Deutsch (1973) e é um exem-

plo de como o nosso cérebro “agrupa” notas similares como um único som. Duas escalas são 
tocadas: uma ascendente e outra descendente. No entanto, as notas se alternam de ouvido para 
ouvido. Por exemplo, o ouvido direito ouve a primeira nota da escala e em seguida a segunda 
nota da outra escala. Há diversas maneiras em que as pessoas percebem estes sons, mas o mais 
comum é agrupar as notas agudas e as graves juntas. Ao invés de as duas escalas, as pessoas 
ouvem uma melodia descendente e ascendente em um ouvido e uma melodia ascendente e des-
cendente no outro. 

MELODIAS FANTASMAS
Algumas obras musicais consistem em rápidos arpejos ou outros padrões em repetição que 

mudam apenas sutilmente. Se elas são reproduzidas rápidas o suficiente o cérebro capta as notas 
que mudam ocasionalmente e as agrupam inconscientemente para formar uma melodia. Esta mesma 
melodia desaparece se a música é tocada mais lentamente. 

Um exemplo de melodia resultante existente no repertório de concerto, é o último movimento 
da sexta sinfonia de Tchaikovsky (Vide Figura 1), onde os primeiros e segundos violinos tocam melo-
dias distintas, que devido ao cruzamento das vozes e contorno melódico, geram melodias que não 
estão escritas. Cria-se uma tendência, neste caso, de ouvirmos as notas musicais por camadas, geral-
mente agrupando em sequências melódicas por regiões mais graves e mais agudas. 



Comunicaçõ es  O rais56

A
n

a
is

 d
o

 X
II

I 
S

E
M

P
E

M

Figura 1: Exemplo de “melodia resultante” (ilusão de escala) – último movimento da Sinfonia n°. 6 de Tchaikovsky.

O psicólogo John Sloboda (1983), dedicou um capítulo de seu livro para discutir a audição 
musical. Sloboda aborda os mecanismos de agrupamentos na audição musical, baseando-se na teoria 
da Gestalt3, e em experimentos feitos pela psicóloga Diana Deutsch (1975), onde a mesma cria sequ-
ências sonoras simples a duas vozes, com efeito ilusório ou ambíguo. Os experimentos de Deutsch 
são, em grande parte, melodias curtas e simples, com registro próximo, mesmo timbre e com diver-
sos cruzamentos entre as vozes. 

Guilherme Campelo Tavares (2008) pesquisou sobre estratégias utilizadas por Sergei Proko-
fiev, em que o compositor utiliza duas músicas simultaneamente no 5º movimento da suíte sinfônica 
Tenente Kijé, op. 60. Ao analisar diferentes parâmetros da música, percebe como a interação de fato-
res determinam os resultados, conclui que:

Em 1930, COWELL (1996, p. 31-32) já demonstrava princípios que sugeriam a formulação de 
um sistema completo de “contraponto de acordes”. Por mais que a politonalidade e a polimetria 
tenham sido empregadas por alguns compositores do século XX, o efeito de “duas músicas em 
uma” – que poderia ser considerado um “contraponto de músicas” – parece não ter sido ampla-
mente explorado (2007, p. 53).

METODOLOGIA
Realizou-se uma revisão bibliográfica, análise de partituras, e uma aplicação prática, dialo-

gando com o intérprete, através de procedimentos práticos (ensaios e gravações) e possíveis inter-
pretações da partitura. 

RESULTADOS
Esta composição utilizou de maneira consciente a técnica de melodia fantasma e melodia 

resultante, aplicando alguns princípios básicos conhecidos, e também sugerindo abordagens pesso-
ais para determinadas situações musicais. A separação por registros é um procedimento largamente 
utilizado por compositores, principalmente do período barroco, para criar duas linhas melódicas uti-
lizando um instrumento monódico. Segundo Deutsch (1975):

Se um compositor deseja que o ouvinte ouça duas linhas melódicas simultâneas, isto pode ser 
grandemente facilitado pela apresentação de duas linhas em diferentes registros. Este procedi-
mento foi amplamente explorado por compositores barrocos e é conhecido como pseudo-poli-
fonia (p, 19).

A figura abaixo ilustra os compassos que iremos analisar:
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Figura 2: Trecho contendo as melodias de “Asa Branca” e “Anunciação”.

Este trecho, se executado lentamente, ou sem o fraseado correto, não terá o efeito desejado. 
A atmosfera atonal predominante obscurece, num primeiro instante, a percepção de simultaneidade 
de duas músicas. No caso, citações das canções “Asa Branca” e “Anunciação”. O perfil melódico 
foi mantido, porém o ritmo foi alterado. Na figura abaixo, circulamos as notas da melodia da canção 
“Asa Branca”

Figura 3: Notas melódicas circuladas.

O intervalo temporal das notas da melodia são 3+3+2, ou seja, este ciclo de notas residu-
ais (semicolcheias) determinou a alteração ritmica. Diferente de obras do período barroco, a dife-
rença do registro das diferentes melodias é curta. Na figura abaixo circulamos as notas melódicas 
da melodia “Anunciação”. Novamente o ritmo da melodia foi alterado, permanecendo o contorno 
original. 

Figura 4: Notas melódicas circuladas – notas residuais.

A tonalidade da canção “Anunciação” foi alterada (original em G, trasposto para E), para 
auxiliar na percepção de simultaneidade de duas músicas, visto que as duas canções possuem, ori-
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ginalmente, a mesma tonalidade. Apesar de existirem alterações no ritmo, estes acontecem pontu-
almente e de maneira regular, ou seja, a estrutura rítmica original é percebida, como se estivesse 
com algum erro em relação ao original. Diversos testes foram realizados até chegarmos a este 
resultado, desde alterações na tonalidade (originalmente testamos com o mesmo tom nas duas 
melodias), até alterações no ritmo, pois as notas das duas melodias não podem ser executadas 
simultaneamente.

Figura 5: Notas melódicas das duas melodias circuladas.

Apesar do estudo ser sobre a simultaneidade de duas músicas, as notas residuais, com atmos-
fera atonal, geram a percepção de uma terceira linha melódica, sendo objeto de observação e estudo 
para um próximo trabalho, a simultaneidade consciente de três músicas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desta experiência prática, observamos que a técnica de melodia fantasma pode ser 

utilizada para criar efeitos psicoacústicos em composições musicais, efeitos que causam percepção 
dupla ou diferenciada a cada audição. A análise de obras (principalmente do período Barroco) e pes-
quisa bibliográfica, foram fundamentais para o êxito nos resultados.

Além disso, a realização de vários esboços (partituras e gravações), e suas correções, consti-
tuíram a base deste trabalho. As principais alterações foram rítmicas e modulações, pequenos ajustes 
transformam um exercício falho (em que não percebemos a simultaneidade de duas músicas) em um 
exercício com efeitos desejados (além da percepção de simultaneidade, a ilusão e possibilidade de 
ouvir/perceber de maneira diferente em cada audição). 

NOTAS
1 Possui bacharelado em flauta transversa (UFSM), bacharelado em composição e regência (EMBAP) e mestrado em música, na 

área de teoria e criação (UFPR). Atualmente cursa o sétimo semestre de doutorado em música, na área de composição (UFBA/
CAPES), sob a orientação do professor Dr. Ricardo Bordini.

2 Melodia resultante – De acordo com Sloboda (1995, p. 199-228), melodia resultante é referente ao efeito que resulta de melo-
dias que, devido a suas características morfológicas, e o tipo de interação que tem com as outras melodias, gera linhas melódi-
cas que não estavam escritas, obscurecendo a audição das melodias realmente escritas. 

3 A teoria da Gestalt explica como agrupamos e percebemos objetos visuais, e em seu livro, Sloboda recorre frequentemente a 
analogias entre som e imagem.
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mo(vi)mentos pARA violonCelo solo
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Palavras-chave: Violoncelo; Alexandre Ficagna; Cinco Mo(vi)entos para Violoncelo Solo. 

INTRODUÇÃO
Escrita em 2007, a peça “Cinco Mo(vi)mentos para violoncelo Solo” incorpora ao violon-

celo materiais musicais que seriam idiomáticas a outros instrumentos como: percutir a corda com 
mão esquerda (denominado pelo compositor como tapping), efeitos percussivos com mão aberta 
e fechada em diferentes partes do instrumento, harmônicos em regiões agudas raramente encon-
trados no repertório do violoncelo aliados a técnicas estendidas como o écrasé3 e tocar abaixo do 
cavalete (sub ponticello4. Como resultado, temos gestos diferentes, que combinam técnicas estendi-
das. Segundo (Ficagna, 2009): ‘...num indivisível ponto de encontro entre o sonoro e o não-sonoro, 
o musical e o físico, foi a exploração das possibilidades (sonoras e musicais) de um gestual não 
usual no instrumento em vários trechos da peça...” (p. 123, grifo nosso)

O compositor privilegia diferentes técnicas em cada um dos movimentos e as associa com 
diversos modos do jogo5 ao dando a sensação ao ouvinte de variações contínuas, desterritorializando 
a audição constantemente. 

Nesse trabalho serão abordados problemas técnicos elencados dos três primeiros movimen-
tos da obra, apontando possíveis soluções para os violoncelistas interessados na performance da 
mesma. As sugestões tiveram como base a pesquisa da literatura voltada aos aspectos técnicos da 
musica contemporânea aos instrumentos de corda, bem como exercícios provenientes da experiência 
dos autores com a peça.

ASPECTOS TÉCNICOS
O primeiro movimento denominado “Leve, fluido” é executado quase que em sua totalidade 

em uma região extremamente aguda utilizando harmônicos naturais que pela região que são tocados 
poderão soar um quarto de tom abaixo. Logo no início o compositor escreve trinados ora de quarta 
justa, ora de quinta justa, criam um efeito que necessitam de uma precisão aguçada da mão esquerda. 
A cada compasso Ficagna solicita mudanças de velocidade do trinado (rápido, normal e lento) sendo 
que algumas mudanças de velocidades são conjugadas com mudanças de posição;
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Figura 1: Início da peça Cinco Mo(vi)mentos para Cello Solo.

No livro A Complete Theoretical and Practical School for the Cello de Bernard Romberg (p. 
68), notamos já uma descrição dos harmônicos nessa tessitura do violoncelo. Consideramos os har-
mônicos propostos por Ficagna como técnica estendida pela duração das passagens da região bem 
como a velocidade das figuras rítmicas e as mudanças de cordas.

Figura 2: Descrição da posição dos harmônicos por Romberg.

Como o compositor se utiliza de uma nota a mais do que as demonstradas por Romberg, 
sugerimos a inserção do quarto dedo na digitação. Para o estabelecimento de memória muscular na 
posição referida propomos o exercício abaixo:

Figura 3: Exercício de harmônicos naturais proposto pelos autores.

O segundo movimento denominado “Preciso e Estático”, tem início com efeitos percussi-
vos produzidos pela mão esquerda sobre as cordas (tapping). Messina discorre sobre essa técnica da 
seguinte forma:
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A técnica envolve “fingerschlag”, apenas mão esquerda, sem arco, sem pizzicatos, tocando dire-
tamente no braço do instrumento como se fosse um teclado; produzindo dois sons (a nota da 
região percutida), e o som do impacto do dedo com a corda no espelho do instrumento. Quanto 
maior a articulação dessa técnica, maior será o som produzido... (MESSINA, 2011: 25)

Para a realização desta técnica é necessária uma potencialização do movimento utilizado para 
o estudo da articulação, que é focado na altura e velocidade que o instrumentista movimenta os dedos 
da mão esquerda. Auxiliando o movimento com a mão aumentando o espaço entre o dedo e a corda, 
causando o efeito percussivo quando o dedo entrar em contato com a corda.

Todo o movimento tem a base nos efeitos percussivos, com uma breve intervenção do arco 
em algumas notas tocadas atrás do cavalete. A mão direita também alterna entre efeitos percussivos 
no corpo do instrumento, com mão aberta6, fechada7, e pizzicatos percussivos, conforme podemos 
notar no exemplo abaixo:

Figura 4. Exemplos de tapping linha superior e efeitos percussivos com a mão direita na linha inferior.

O terceiro movimento “Grave e Expressivo” tem como principal característica a mudanças 
constante dos modos do jogo. Notamos alternâncias constantes entre glissandi, trêmulos, sul ponti-
cello, col legno e écrasé. O glissando na música contemporânea de forma geral tem uma função dife-
rente do portamento de voz. Segundo Chang (2007, p. 111)8: “Grande parte do repertório contempo-
râneo requer que o movimento de escorregar o glissando comece no inicio da nota (nota escrita) e que 
a mesmo se mantenha por toda duração da nota.” 

No final do movimento notamos a presença de um écrasé com crescendo solicitado pelo 
compositor no final do movimento, podemos utilizar a ideia de Patricia e Allen Strange (2001, p. 19) 
em que os autores sugerem que o arco deve se manter no talão para a execução do som com pressão 
excessiva, mesmo que para tal seja necessário uma mudança constante de arcadas.

Figura 5: Indicação da técnica écrasé com crescendo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A peça de Ficagna, dialoga com peças escritas por compositores como Xenakis (glissandi e 

écrase), Berio (percussão como na Sequenza XIv para violoncelo Solo) e Silvio Ferraz (sobrepo-
sição de técnicas), mas de uma forma particular cirando um território bem definido pelos materiais 
musicais agenciados pelo compositor.

A compreensão das técnicas estendidas utilizadas pelo compositor é condição fundamental 
para a interpretação da obra e requer do intérprete não só conhecimento é necessário termos criativi-
dade para enfrentar o desafio das novas formas de virtuosismo propostas por Ficagna na peça.
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1 Bacharel pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Participou como bolsista de cursos como Festival de Inverno de 

Campos do Jordão - SP, Festival Música nas Montanhas - MG e FEMUSC - SC. No ano de 2012 foi selecionado como primeiro 
violoncelo na primeira edição do projeto Academia Jovem Concertante, sob a direção da pianista Simone Leitão e regência de 
Daniel Guedes, tendo se apresentado em vários estados do país. Em 2011 cursou a Especialização em Práticas Interpretativas 
na Música dos Séc. XX e XXI, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Em 2013 ingressou no Mestrado em 
Música da UFRN como bolsista CAPES/FAPERN. 

2 Bacharel e Mestre pela Juilliard School, de Nova Iorque, e Doutor pela Unicamp, tendo estudado com Joel Krosnick e Har-
vey Shapiro. Apresentou-se como solista de diversas orquestras Qatar Philarmonic, Sinfônica Brasileira, Sinfônica da Bahia, 
Sinfônica de Porto Alegre, Sinfônica de Minas Gerais e Camerata Fukuda. Foi artista residente e professor em Festivais como 
Campos do Jordão, Poços de Caldas e Brasília. É professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi coautor do 
livro violoncelo XXI.

3 Écrasé segundo definição da bula na partitura: Aumentar a pressão da arcada até conseguir um som esmagado. (ficagna 2007 p. 2)
4 Utilizaremos o termo adotado por Strange no livro: The Contemporary Violin: Extended Performance Techniques.
5 Neste artigo adotaremos a expressão modos de jogo como tradução do termo francês modes de jeu, conforme utilizado por 

Padovani e Ferraz no artigo: “Proto-História, Evolução e Situação Atual das Técnicas Estendidas na Criação Musical e na Per-
formance”, publicado na Revista Música Hodie, v.11, n2.

6 A percussão de mão aberta escrita na peça é representada pelo seguinte sinal:

 
7 A percussão de mão fechada escrita na peça é representada pelo seguinte sinal:

 
8 Texto Original: “Much contemporary music requires that the gliding motion of the glissando begin with the initial pitch (writ-

ten pitch) and the glissando should last the entire duration of the note...”
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Palavras-chave: MEtodologias de ensino coletivo, BAndas de música, CUrso de capacitação para músicos de 
banda.

INTRODUÇÃO
O texto ora apresentado, inserido no eixo temático Diversidades nas Práticas e Didáticas em 

Performance e Composição, refere-se à importância da educação musical no contexto das bandas 
de música. A banda de música é fruto de uma tradição musical que nos remete aos tempos do Brasil 
Colônia, transformando-se em uma manifestação da cultura nacional (SERAFIM, 2013. p. 2). Esse 
modelo de agremiação tornou-se componente fundamental para a manutenção de tradições musicais 
brasileiras, resultando, inclusive, em objeto de pesquisa em pesquisas acadêmicas. Tais pesquisas, 
sobremaneira, englobam contextos históricos, sociais e culturais.

No âmbito educacional, as pesquisas tangenciam inúmeros e peculiares recursos didáticos, 
além das metodologias de ensino. Em Sergipe, por exemplo, era comum a utilização de um compên-
dio rudimentar elaborado pelos “mestres de banda”, baseado em métodos do século XIX denominado 
“artinha”. A esse respeito Moreira (2008) comenta:

Há registros em Sergipe de instituições do século XIX (...) que de costume produziam material 
pedagógico próprio e de forma peculiar. Trata-se de um compêndio denominado pelos Mestres 
de “Artinha”, baseado nos métodos da época, citados anteriormente e encontrados em diversas 
regiões brasileiras, principalmente no nordeste. A “Artinha” continha rudimentos musicais de 
leitura musical, modo pelo qual, o aprendiz utilizava para iniciar-se musicalmente (MOREIRA, 
2008. p. 60).

Na Banda de Música do Colégio Salesiano Santa Rosa (Niterói – RJ), conhecida como uma 
importante formadora de músicos profissionais, utilizava-se, inicialmente, melodias populares e, 
após uma familiaridade com o instrumento, introduzia-se os métodos tradicionais europeus, america-
nos e brasileiros (HIGINO & ELIZET, 2006. p. 58).

Outra temática amplamente explorada nos últimos anos diz respeito às metodologias de 
ensino, que se ramificam em metodologias tradicionais e metodologias de ensino coletivo KAN-
DLER (2010). Para traçarmos uma abordagem mais fidedigna, manteremos o foco nesta última. 



Comunicaçõ es  O rais 65

A
n

a
is

 d
o

 X
II

I 
S

E
M

P
E

M
Estes métodos, desenvolvidos tanto para instrumentos de sopro quanto para instrumentos de per-
cussão, cordas, violão e piano, representam um marco na educação musical no contexto das bandas 
de música. Um dos mais utilizados para iniciação musical nesse segmento é o método Da Capo, de 
autoria do Dr. Joel Barbosa. Esse material, segundo o próprio autor, é “uma adaptação dos métodos 
instrucionais americanos para bandas. Na versão brasileira, o autor utilizou canções e melodias fol-
clóricas de várias partes do Brasil.

No Estado do Espírito Santo é predominante a utilização de um modelo de ensino infor-
mal. Geralmente, um profissional com perfil unidocente é responsável pela disseminação do ensino 
de música. Em suma, este profissional tem a função de ensinar diversos instrumentos musicais com 
especificidades distintas. É neste ponto que percebemos a problematização desta temática, visto os 
inúmeros desafios que uma única pessoa depara para desempenhar esta função. Daí a relevância de 
relatar os procedimentos metodológicos adotados em cursos de capacitação nesse Estado, tendo em 
vista inúmeros indicadores de eficácia.

METODOLOGIA
O Curso de Capacitação para Músicos e Mestres de Bandas, promovido pela Secretaria de 

Estado de Cultura do Espírito Santo, ocorreu no formato itinerante, focando o interior do Estado. 
O corpo docente foi composto por profissionais integrantes da Banda Sinfônica da Faculdade de 
Música e da Orquestra Filarmônica do Estado.

As oficinas, ministradas no período matutino e vespertino, foram divididas em aulas expo-
sitivas e práticas, abarcando quatro campos distintos: I) Regentes, II) Instrumentistas da família das 
madeiras, III) Instrumentistas da família dos metais e Iv) Instrumentistas da família da percussão.

Na oficina dos regentes, foram discutidos os conceitos fundamentais para o ensino coletivo. 
Na ocasião, foram utilizadas partituras de obras originais para banda sinfônica, transcrições e arran-
jos como recurso didático. Em complementaridade, trazia à tona discussões acerca de diversos assun-
tos, tais quais: elaboração de projetos de lei de incentivo, documentos regulatórios das agremiações, 
criação de órgãos representantes junto aos governantes, etc.. 

Com os músicos foram trabalhados conceitos técnico-musicais - respiração, embocadura, 
articulação, postura, fraseado, leitura musical, técnica instrumental e percepção. Nessa etapa, utili-
zou-se sempre o repertório como referência na aplicação destes conceitos.

Paralelamente às atividades de inclinação técnica, havia momentos de apreciação musical. 
Nesse caso, os alunos eram convidados a apreciar uma apresentação, ao vivo, de algum grupo for-
mado por professores, a fim de aprimorar habilidades perceptivas.

Ao final das atividades, foram realizados concertos com a participação de alunos e professo-
res, demonstrando os resultados do curso. O concerto de encerramento aconteceu no Teatro Carlos 
Gomes, na capital do Estado, com a participação da Banda Sinfônica da FAMES.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Cada edição do curso foi realizada em uma localidade distinta, em um total de seis muni-

cípios. Além dos músicos e regentes das bandas das cidades sedes, foram atendidos integrantes de 
agremiações de municípios vizinhos, que se deslocavam até o local de realização do curso. Portanto, 
foram adicionados 16 municípios adjacentes. Em sua sexta edição, o curso atendeu 329 alunos, sendo 
55 regentes de banda e 274 músicos instrumentistas.

No que tange à descentralização e democratização do ensino da música, o curso de capaci-
tação representou uma oportunidade ímpar para os participantes. O mesmo possibilitou aos músicos 
e mestres de bandas a participarem de uma apresentação na principal sala de concertos do Estado – 
Teatro Carlos Gomes, juntamente com a Banda Sinfônica da FAMES, atual grupo de referência na 
área de sopros no Espírito Santo. 
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Nos aspectos cognitivos e educacionais, ressalta-se a contribuição para o desenvolvimento da 
atenção, percepção, sensibilidade e emoção, tanto dos alunos como da audiência, colaborando, desta 
maneira, para a formação de uma sociedade esclarecida e crítica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
É pertinente relatar que as experiências vividas no ambiente acadêmico, naturalmente cons-

tituinte na formação de cada membro deste curso, possibilitaram um retorno ao meio de “onde vie-
mos”, para fornecer a áreas descentralizadas novas possibilidades metodológicas.

É infindável a reflexão em relação ao posicionamento como educador. Compreendemos que 
somos parte de um processo complexo, o qual é remodelado para cada realidade. A função de edu-
cador, no segmento de bandas de música, trata-se de um comportamento circular onde o educador/
pesquisador propõe e, ao mesmo tempo, recebe informações necessárias a fim de entender as arestas 
do comportamento dos integrantes. 

Dentro desta perspectiva, consideramos as trocas, em seus variados níveis, relevantes para 
a edificação de metodologias sólidas e que, ao mesmo tempo, garantam a manutenção das tradições 
das bandas de música brasileiras.

NOTAS
1 Doutorando em música pela UFBA, bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo - FAPES, mestre e bacharel 

em performance musical pela UFMG, especialista Lato Sensu em Educação Musical, trompetista da Orquestra Filarmônica do 
Espírito Santo - OFES e professor da Faculdade de Música do Espírito Santo - FAMES. 

2 Mestre pela UFBA, Bacharel pela UNICAMP, Coordenador do Projeto Bandas nas Escolas do Espírito Santo, Clarinetista da 
Orquestra Filarmônica do Espírito Santo e Professor de Clarineta da FAMES.

3 Especialista em Música, Bacharel em trompete pela UFMG, Coordenador dos grupos sinfônicos da FAMES e professor de 
trompete da mesma Instituição.
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leituRA à pRimeiRA vistA no violão: 
ConheCendo o peRFil de um espeCiAlistA

Ricardo Arôxa (UFBA)¹
ricardo.a.m.aroxa@gmail.com

Palavras-chave: Leitura à primeira vista; violão; Especialistas.

INTRODUÇÃO
O ensino do violão voltado para a formação do solista é marcado por diversos paradigmas 

na contemporaneidade. Entre eles podemos citar o desequilíbrio entre as habilidades de memorizar 
e ler música à primeira vista.

Esta questão parece ser das mais emblemáticas, embora seja das menos discutidas. A leitura 
à primeira vista é considerada, para uma parcela de violonistas, uma habilidade que não faz diferença 
na preparação do repertório ou mesmo na profissionalização do violonista egresso de uma formação 
acadêmica.

Como resultado, percebemos que a maioria dos violonistas não possui aptidão nessa habili-
dade. Todavia, existem exceções aos “maus leitores à primeira vista”, tais como: Eduardo Fernández, 
Fábio Zanon, Nícolas de Souza Barros, Eduardo Meirinhos e Mario Ulloa.

Questão que guiará a reflexão é: que aspectos e práticas na formação podem ser reconhecidos 
no perfil de um violonista dotado de boa leitura à primeira vista?

O presente trabalho é um recorte de pesquisa de mestrado em música sobre a leitura à pri-
meira vista no violão que contou com a participação dos violonistas acima mencionados².

REVISÃO DE LITERATURA
Podemos identificar alguns trabalhos que tratam da leitura à primeira vista em música, seja 

observando o comportamento da vista do intérprete em leitura (RAYNER; POLLATSEK, 1997); 
a relação entre a memória e a leitura (GUILLAUME, 1949); verificando fatores que a influenciam 
(MCPHERSON, 1994); comparando bons e maus leitores à primeira vista (GOOLSBY, 1994); demons-
trando aspectos psicológicos da leitura (SLOBODA, 1978); sugerindo estratégias de aquisição da lei-
tura à primeira vista em nível de expertise (LEHMANN; ERICSSON, 1996); ou, inclusive, observando 
especialistas na habilidade (WATERS; TOWNSEND; UNDERWOOD, 1998). Todavia, todos estes 
tratam do instrumentista cujo reconhecimento nessa habilidade é há tempos incontestável: o pianista.

Ainda mais raros e recentes são os trabalhos que investigam sobre a leitura à primeira vista no 
violão e, até onde sabemos, são autores brasileiros. Por enquanto temos cinco autores que se dedica-
ram ao assunto, aqui descritos cronologicamente: Bogo (2007) enfatiza a importância do estudo das 
posições; Malaquias (2009) reflete sobre como o idiomatismo influencia a leitura; Fireman (2010) 
relata uma experiência com o repertório para prática da leitura; Pastorini (2011) investiga sobre a 
escolha do dedilhado; e Arôxa (2013) sugere estratégias de ensino e aprendizagem da leitura à pri-
meira vista na formação do violonista.
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METODOLOGIA
A pesquisa (ARôXA, 2013) que originou esse artigo contou com a participação de violonis-

tas especialistas em leitura à primeira vista através de entrevistas semiestruturadas. Para este traba-
lho, a reflexão será extraída da análise dessas entrevistas e como essa fonte empírica dialoga com a 
literatura científica.

Em se tratando de cinco violonistas escolhidos por sua aptidão na habilidade, aqui serão 
reveladas características comuns aos envolvidos de modo a tentar traçar o perfil para um violonista 
especialista.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A discussão sobre a expertise em alguma habilidade envolve inúmeras questões tanto pelo 

viés da quantidade quanto da qualidade da prática acumulada (JØRGENSEN; HALLAM, 2012, p. 
265). Pontuaremos a seguir aspectos e práticas na formação musical que fizeram os violonistas em 
questão atingir um alto nível no desempenho da leitura à primeira vista.

Ao observarmos a iniciação musical destes, podemos ressaltar três aspectos relevantes: a 
idade, o primeiro contato com a partitura e a relação parental nesse processo.

A média da idade da iniciação musical dos entrevistados é de sete anos. Fato que confirma 
a ideia de que se iniciar na música durante a infância pode proporcionar ganhos relevantes tam-
bém para a faculdade de ler partitura em tempo real (LEHMANN; ERICSSON, 1996; FIREMAN, 
2010).

Quatro dos cinco violonistas iniciaram na música concomitantemente ao primeiro contato 
com a partitura. Isso ratifica a já consolidada ideia de que a quantidade de prática acumulada através 
deste modelo de escrita é relevante para a fluência na leitura.

Nesta mesma proporção percebemos a influência parental na iniciação musical dos investi-
gados na figura do pai, mãe, irmão, ou sendo membro de família de músicos. Nesse sentido concor-
damos que “o impacto dos pais e do ambiente domiciliar é de profunda importância no desenvolvi-
mento do potencial musical de crianças” (MCPHERSON; HALLAM, 2012, p. 258).

A formação acadêmica dos violonistas revelou outros aspectos e práticas que contribuíram 
para a aptidão na leitura: a relação de proximidade com outras disciplinas e atividades musicais; o 
interesse por ler músicas para outros instrumentos; e a prática de música de câmara.

Além da prática solista, os violonistas relataram o contato com regência, composição, arranjo 
e música popular. Essas atividades aguçam, principalmente, a capacidade de criar imagens mentais 
dos sons escritos e aumenta a previsibilidade do texto.

O contato com músicas escritas para outros instrumentos, como no caso de claves diferentes 
do violão favorece a aptidão na transcrição motora em vários suportes de escrita e facilita a capaci-
dade de transposição (WRISTEN, 2005, p. 32).

A última e, talvez, a mais importante das atividades reconhecida na carreira dos entre-
vistados foi a prática de música de câmara. Essa prática, que se iniciou para um através do dueto 
com o irmão gêmeo, para outro por meio de “autocorrepetição”², pode ser reconhecida na forma-
ção e atuação dos entrevistados. Uns participaram ou participam de grupos regulares de música 
de câmara, outros através do convite frequente de outros instrumentistas. Lehmann e Ericsson 
(1996) complementam a importância de tocar em grupo quando dizem que “é amplamente aceito 
que experiência em acompanhamento é necessária para desenvolver a habilidade na leitura à pri-
meira vista” (p. 23).

Tais dados podem se configurar como as “atividades enriquecedoras” proposta no modelo 
teórico de McPherson (2002, p. 108) que contribuem para o aperfeiçoamento de habilidades musi-
cais, dentre elas, a leitura à primeira vista.
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CONCLUSÃO

vimos através da fonte empírica diversas situações úteis à leitura que tangem a formação dos 
violonistas, mas que em muitas vezes não são apreciadas e incentivadas, principalmente, por não per-
ceber o desenvolvimento da leitura à primeira vista como um problema que vale a pena ser refletido.

Se for possível traçar o perfil de um violonista com destreza na leitura à primeira vista, 
podemos dizer que ele teve iniciação musical precoce com apoio familiar e contato com a parti-
tura; formação musical que contemple o máximo de disciplinas que o faça associar mais o símbolo 
ao som que ao reflexo motor; e a constante prática de música de câmara com instrumentistas não-
-violonistas.

Sem a pretensão de esgotar o assunto, acreditamos que os discretos avanços no estado da arte 
permitirão entender melhor o contexto do ensino e aprendizagem do violão clássico e incitar outras 
reflexões que subsidiem o desenvolvimento desta importante habilidade.

NOTAS
1 Bacharel em violão (UFBA) e Mestre em Educação Musical (UFPB). Tem atuado como instrumentista, professor e pesqui-

sador. Na produção científica, tem-se dedicado a escrever sobre temas relacionados à pedagogia do violão e leitura à pri-
meira vista.

2 Os violonistas concederam ao autor a anuência para a utilização explícita de seus nomes.
3 Um dos entrevistados mencionou ter tido um interesse ainda na infância pelo Cravo bem temperado de J. S. Bach e praticava 

leitura com o auxílio de um gravador de áudio. Em cada peça ele lia e gravava a clave de Sol e, ao escutar essa, lia a clave de 
Fá em simultâneo.
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Na segunda metade do século XX, a voz humana é tratada como ampla fonte de experimen-
tação nos domínios da poesia, linguística e música.

No contexto da música vocal, o texto é abordado por alternativas como desconstrução tex-
tual2 e criação de agrupamentos fonéticos, que não possuindo significado léxico são manipulados por 
sua sonoridade. A voz, por sua vez, é explorada como “um instrumento capaz de criar uma infinidade 
de cores, texturas e articulações contrastantes” (MABRY, 2002, pg. 105), em seus variados modos de 
emissão e cavidades de ressonância. 

Neste artigo apresentarei duas abordagens distintas de música vocal, através da análise de 
recortes das obras Aventures (1960) de György Ligeti e Agnus (1971) de Luciano Berio. 

METODOLOGIA
A fim de extrair ferramentas composicionais presentes nessas obras, realizei levantamento 

bibliográfico acerca dos compositores e obras em questão, bem como, análise textual, identifi-
cando a aplicação dos fonemas em música e sua influência no emprego de determinadas técnicas 
nos instrumentos e vozes. A aplicação prática do projeto consiste na criação de obras que apre-
sentem como material composicional os fonemas pertencentes ao inventário fonético português 
brasileiro.

RESULTADOS
A obra Aventures, de György Ligeti (1923-2006) tem formação para três vozes (soprano, con-

tralto e barítono), sete instrumentistas – flauta, trompa, percussão, cravo, piano, violoncelo e contra-
baixo, e maestro.

O texto é constituído por agrupamentos fonéticos vocálicos e/ou consonantais representados 
por signos do Alfabeto Fonético Internacional3. Um plano não verbal baseado em interjeições, sons 
corporais e indicações de emissão vocal (gutural, articulação exagerada, elegante, soluçando) nor-
teiam a interpretação da obra.

Uma das abordagens utilizadas pelo compositor é o agrupamento de consoantes oclusivas e 
fricativas (número 20 de ensaio), relacionadas a células rítmicas de curta duração.
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Figura 1: Consoantes oclusivas e fricativas em Aventures.

Outro tipo de abordagem presente desde o início da obra é a sobreposição de elementos tex-
tuais e musicais por camadas. No número 6 de ensaio, sons contínuos sustentados por vozes e instru-
mentos entre dó 3 e mi 3 são interpostos à consoantes fricativas glotais (ofegância) na voz do barítono.

Figura 2: Camada de sons contínuos e ofegância (em vermelho).
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Na seção Conversation, algumas camadas se alternam apresentado novos e antigos elemen-

tos, como textura de sons consonantais (Figura 1), morphing de vogai4 e agrupamentos silábicos 
agregados a elementos do plano não verbal.

Figura 3: Conversation. Morphing de consoantes (vermelho), agrupamentos silábicos (verde), consoantes (azul), agru-
pamentos silábicos com indicações do plano não verbal (laranja), seguimentos melódicos (roxo).

Outro recurso apresentado é a associação de fonemas a elementos musicais que se asseme-
lham. Assim, consoantes oclusivas /p,b,t,d/ correspondem a sons percussivos, consoantes fricativas 
glotais /h, / a ofegâncias, e consoantes nasais /m,n/ a clusters de longa duração. 

Como exemplo da utilização do plano não verbal, a indicação mit mundstellung sugere alter-
nâncias da posição da boca motivada por afetos (tosse, risada, choro, ranger, gemido, trêmulo e ofe-
gância), enquanto se emite a vogal determinada.

Podemos identificar correspondências entre texto e voz a partir de alternativas, como: 
 ● O texto é composto por agrupamentos fonéticos ao invés de palavras; 
 ● A voz é explorada em toda sua tessitura em variadas formas de emissão;
 ● O plano não verbal infere ativamente no resultado sonoro;
 ● Os instrumentos complementam as texturas sustentadas pelas vozes estabelecendo rela-

ções de conexão e fusão de timbres.

*
*____*

Em Agnus, para duas vozes, três clarinetes e órgão eletrônico, o texto Agnus Dei Qui Tollis 
Peccata Mundi é manipulado por desconstrução textual, ou seja, segmentação do texto em fragmen-
tos quase irreconhecíveis, reconstituídos pouco a pouco. 

De acordo com Brindle (1977), nesta obra as vozes não possuem papel dominante, mas fun-
ções instrumentais. As harmonias e texturas são estabelecidas por longos períodos e os fonemas são 
usados como veículo para o estilo instrumental.
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O compositor utiliza o texto para criar conjuntos representados por notação fonética para sig-
nos individuais, fonológica para agrupamentos silábicos, e ordinária para palavras ou frases, sendo:

 ● Conjunto fonético;
 ● Conjunto fonêmico;
 ● Conjunto textual agnus dei qui tollis peccata mundi miserere nobis.

A aparição de elementos do conjunto fonético se dá gradativamente do compasso 1 ao 43, 
sendo associados à comportamento rítmico de alta densidade, e à tessitura que compreende a uma 4ª 
(ver Figura 4).

Figura 4: Conjunto fonético.

Os elementos do conjunto fonêmico são apresentados entre os compassos 4 e 57, tendo como 
característica musical gestos de acelerado e desacelerando, e pequena variação no âmbito de tessi-
tura.

Figura 5: Conjunto fonético (em vermelho) entre elementos do conjunto fonêmico.

O conjunto textual é desenvolvido a partir do compasso 7, e formam a frase Agnus Dei Qui 
Tollis Peccata Mundi no compasso 17, porém, os últimos elementos são apresentados apenas no 
último compasso da obra, atestando a organicidade do compositor no tocante ao emprego de mate-
rial. Este conjunto não está associado a comportamentos musicais característicos, mas é utilizado 
como elemento conector entre os timbres das vozes e clarinetes, que gravitam a partir de Sib, o eixo 
harmônico da obra.
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Figura 6: Conjunto textual. A voz é ressoada pelos clarinetes.

Através da desconstrução textual e da abordagem por conjuntos, o texto é disposto em música 
de maneira caleidoscópica, e a sequência de possibilidades de agrupamento é cuidadosamente deli-
mitada, bem como, a inserção de elementos dispostos ao longo do tempo musical. 

Em suma, a abordagem textual influi na criação de Agnus do seguinte modo:
 ● Escolha da formação da obra - visto que o timbre do clarinete dialoga com as vozes fe-

mininas;
 ● Escolha do âmbito de tessituras e sua disposição entre instrumentos e vozes;
 ● Escolha de comportamentos que potencializam a correspondência entre os timbres;
 ● Fragmentação do texto que anula seu aspecto cognitivo, fazendo com que ele se torne ca-

racterística timbrística da voz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As abordagens do texto por Ligeti e Berio nos mostram diferentes alternativas para o uso da 

voz na composição de musica de câmara atual, tendo o timbre como principal parâmetro de variação, 
conexão e fusão entre os domínios textual, vocal e instrumental. 

Devido a nosso interesse estrito pelas técnicas composicionais inerentes a voz e a fonética, 
a abordagem instrumental não foi discutida neste artigo. No entanto, com esta breve descrição foi 
possível observar que, a fim de obter recursos timbrísticos para conexão de timbres vocais e instru-
mentais, Ligeti constrói material textual rico em sonoridades, ao passo que Berio se utiliza de textos 
existentes para reinventá-los a sua maneira. 

Assim, esta temática nos abre diversas possibilidades para o desenvolvimento de trabalhos 
futuros, seja no campo da pesquisa acadêmica ou na criação de obras musicais.
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NOTAS
1 Compositora, cursa o mestrado no programa de pós-graduação em música do Instituto de Artes da UNICAMP, orientada pela 

Prof. Dra. Denise Hortência Garcia. É bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP, e bacha-
rel em Composição Musical pela EMAC-UFG. Coordenou o projeto “Som de minuto” (2009), o vIII ENCUN (2010), e foi 
gerente da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás de 2010 a 2011.

2 O termo desconstrução foi postulado pelo filósofo Jacques Derrida como decomposição de elementos da escrita. No contexto 
musical é utilizado por Berio para designar o processo de fragmentação do material textual a fim de analisá-lo.

3 Maiores informações acerca do inventário fonético português brasileiro estão presentes no link <http://www.fonologia.org/>. 
Acessado em: 09/08/2013.

4 O morphing é definido por Sharon Mabry (2002) como mutação gradual de um som para outro.
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ContRABAixo ACústiCo em ARRAnJos Com o violão
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Palavras-chave: Repertório brasileiro para contrabaixo; Arranjos para contrabaixo e violão; Contrabaixo 
acústico solista/camerista.

INTRODUÇÃO
O presente resumo trata do uso de recursos idiomáticos do contrabaixo acústico em combi-

nação com o violão em obras extraídas do repertório popular brasileiro. Tem como foco principal 
apresentar exemplos de utilização destes recursos idiomáticos em arranjos para contrabaixo acústico 
e violão. Para isso, além dos recursos idiomáticos dos instrumentos, são consideradas possibilidades 
de atuação do contrabaixo como instrumento solista/camerista. Acredita-se que a expansão do reper-
tório para este instrumento através de arranjos de obras brasileiras seja uma forma de ampliar o reper-
tório e criar material pedagógico que possa servir de estimulo a estudantes incluírem mais música 
brasileira em seus programas de recitais.

Ao longo do século XX, compositores direcionaram suas composições para a valorização 
timbrística e muitos vislumbraram no contrabaixo uma oportunidade para buscar novas e diferen-
tes matizes sonoras. Ainda no século XX, o contrabaixo assumiria funções amplas na conjuntura 
camerísta jazzística, inicialmente através de pizzicato (walking Bass), Jazz de New Orleans, swing e 
posteriormente com exploração solística e improvisativa – inclusive com arco – em gêneros como o 
Bebop, Hard-bob, Free-jazz. 

As características exploradas no violão camerista ao longo do século XX apontam para maior 
atenção por parte de compositores não violonistas, em que praticamente todos os grandes compo-
sitores escreveram para este instrumento. Na música de câmara o violão também recebeu merecida 
atenção, resultando no enriquecimento qualitativo e quantitativo do seu repertório. Surgem também 
muitas transcrições e excelentes instrumentistas que popularizaram ainda mais o instrumento com 
enfoque camerista, a exemplo o Duo Assad. No Brasil compositores como Heitor villa Lobos (1887 
– 1959), Edmundo Villani Côrtes (n. 1930), Marlos Nobre (n. 1939), entre outros, deram significativo 
destaque ao violão em suas composições. 

Dentre algumas características exploradas no violão camerista neste trabalho, estão princi-
palmente à técnica de rasqueado, arpejos e blocos harmônicos em ostinato rítmico, todos, recursos 
comuns na execução do violão erudito e popular. Além disso, o violão é instrumento transpositor em 
uma oitava abaixo, assim como o contrabaixo de forma que ambos soam em regiões complementa-
res e próximas facilitando combinações harmônicas e dispensando o uso de scordaturas na escrita 
para esta formação.
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Sendo assim, este trabalho apresenta brevemente quatro recursos do contrabaixo acústico 
em combinação com o violão. São eles: 1) uso de pizzicato, 2) abordagem harmônica, 3) uso de 
thumb-slap combinado com arco, 4) Acordes arpejados como acompanhamento para melodia can-
tábile. 

ESCOLHA E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DOS 
ARRANJOS

Os recursos utilizados foram selecionados com base em algumas possibilidades de integra-
ção camerística entre o contrabaixo e o violão, respeitando o caráter idiomático dos dois instrumen-
tos. Exemplos da exploração desses dois instrumentos podem ser vistos em obras como Choron 
(1981) e as Cinco Miniaturas Brasileiras (1993) de Edmundo villani Côrtes (n. 1930) e nas Sete 
Canções Populares (1912) de Manuel de Falla (1876-1946), originalmente escrita para violão e voz. 
Mas que aparece no álbum Line by Line (2006) do contrabaixista Jonh Patitucci com “Nana”, em um 
arranjo para contrabaixo acústico e violão. 

Os exemplos escolhidos para demonstrar as aplicações das técnicas foram extraídos das obras 
Milonga Nova de Gadiego Carraro, Outra Campereada de Pirisca Grecco e Merceditas de Ramon 
Sixtos Rios, em arranjos que fazem uso de pizzicato, abordagem harmônica, uso de thumb-slap com-
binado com arco e cordas arpejadas como acompanhamento para melodia cantábile. Ambas as obras 
receberam arranjos para a formação em questão, e cultivam fragmentos rítmicos típicos dos gêneros 
fronteiriços do pampa gaúcho (Brasil-Uruguai-Argentina). Os temas das obras possuem característi-
cas que exploram o caráter lírico, por vezes melancólico. Ambas as obras têm sido testadas em situ-
ações de concertos e recitais, principalmente no trabalho do Duo Influências.

USO DE PIZZICATO SOBRE OSTINATO RÍTMICO
O trecho abaixo mostra uma passagem do contrabaixo solista em pizzicato na região médio/

aguda em contraponto com o violão em acordes executados em ostinato rítmico. Em situações como 
essa, o violão deve manter a sustentação harmônica e rítmica necessária para que a melodia seja 
exposta sem prejuízo de dinâmica. A própria natureza das cordas dedilhadas (fase de queda do enve-
lope de som do instrumento) faz com que o volume do violão diminua gradualmente logo após o ata-
que enfatizando o ritmo, sem, no entanto, sobrepor à melodia executada em pizzicato, contudo, os 
sons tendem a se fundir e a se complementarem amenizando a queda sonora.

Exemplo 1: Pizzicato sobre ostinato rítmico em Milonga Nova (CARRARO, 2012).

O som do pizzicato, apesar de ter característica de diminuição de volume semelhante ao vio-
lão, pode ser prolongado pelo performer com o uso de vibrato, destacando a linha melódica. A indi-
cação de digitação e da corda em cada trecho facilitam as escolhas interpretativas, valorizando a lin-
guagem do instrumento.
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ABORDAGEM HARMÔNICA DOS INSTRUMENTOS

No exemplo dois, violão e contrabaixo assumem características essencialmente harmônicas. 
A sustentação da harmonia e a manutenção da sonoridade são garantidas pelos acordes do violão e 
pelo uso do arco com cordas duplas no contrabaixo. 

Exemplo 2: Abordagem harmônica em Outra Campereada (GRECCO, 2003). Arranjo Gadiego Carraro.

Apesar do planejamento do arco ser um dos aspectos principais do estudo da música de con-
certo, ainda não é claro no estudo do contrabaixo aplicado à música popular (DANTAS, 2008). Con-
tudo, o uso de detaché em passagens como essa que utiliza cordas duplas, proporciona maior estabili-
dade sonora e clareza na articulação (RAY, 2006) e aqui, é recomendado, mesmo a músicos da prática 
popular. O controle de dinâmica pode ser igualmente beneficiado através do uso e controle do ponto 
de contato do arco (RAY e BORÉM, 2013).

USO DE THUMB-SLAP E DE ARCO
O exemplo abaixo mostra o uso de thumb-slap, técnica de se percutir diretamente a corda 

contra o espelho, de forma parecida com o que se faz no contrabaixo elétrico. A técnica é utilizada 
também no contrabaixo acústico em grupos de jazz, música cubana e no tango argentino, uma mes-
cla de pizzicato e ação percutida na corda, que proporciona um resultado misto de notas reais e ghost 
notes (notas parcialmente projetadas “ofuscadas” pelo ruído gerado pela ação no espelho) e é apli-
cada aqui nos dois primeiros compassos do trecho.

Exemplo 3: Uso de thumb-slap e uso de arco em Merceditas (RIOS, 1940). Arranjo Gadiego Carraro.

Nos dois compassos finais do exemplo acima, o uso do arco em spiccato garante a manuten-
ção do groove (principalmente pela execução das notas com destaque), mantendo a função melódica 
da linha e direcionamento harmônico. 

ACORDES ARPEJADOS COMO ACOMPANHAMENTO PARA MELODIA CANTÁBILE
O trecho do exemplo quatro abaixo sugere uma abordagem melódica cantábile que busca 

aproximar o som do contrabaixo ao da voz humana.
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Exemplo 4: Melodia cantábile em Milonga Nova (CARRARO, 2012).

O uso do arco ligando as notas e mantendo a articulação de cada uma delas de modo que se 
possa evidenciar a melodia (portato) é a opção indicada para que o contrabaixista consiga expres-
sar a intenção melancólica, quase recitativa da frase. O violão interage repetindo ideias de acompa-
nhamento com acordes arpejados e bem articulados, oferecendo a base harmônica necessária para a 
exposição e o discurso proposto na melodia elucidada pelo contrabaixo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao apresentar sugestões para a elaboração de arranjos para o contrabaixo acústico e violão, 

considerou-se recursos idiomáticos dos dois instrumentos com ênfase nas possibilidades do con-
trabaixo como instrumento camerista. Foram exemplificados quatro recursos extraídos das obras 
Milonga Nova (GADIEGO CARRARO, 2010), Outra Campereada, (PIRISCA GRECCO, 2003) 
Merceditas (RAMON SIXTOS RIOS, 1940). Os quatro recursos apresentados e brevemente discu-
tidos, não esgotam as possibilidades de abordagem do contrabaixo em combinação com o violão em 
arranjos de câmara. Pelo contrário, são apresentados neste trabalho como um ponto de partida para a 
reflexão sobre as possibilidades de ampliação do repertório brasileiro e do material pedagógico para 
contrabaixo acústico solista/camerista. 

NOTAS
1 Contrabaixista, compositor e arranjador musical. Tem atuado como performer, mesclando elementos da MPB, Jazz e da 

Música Regional Fronteiriça, desenvolvendo trabalhos em várias capitais do Brasil e exterior. É graduado em música (L.P.) 
pela Universidade de Passo Fundo - UPF, atualmente é mestrando em Performance Musical (contrabaixo) no Programa de Pós-
-Graduação Stricto Sensu da UFG, sob orientação da Profa. Dra. Sônia Ray.

2 Instrumentista, pesquisadora e Professora Associada da Universidade Federal de Goiás (EMAC). Doutora em Pedagogia e Per-
formance do Contrabaixo pela University of Iowa (EUA, 1998) pós-doutorado na University of North Texas (EUA, 2008). Em 
sua atividade como instrumentista no Brasil e exterior privilegia autores brasileiros e repertório contemporâneo. Coordena dois 
Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq e é fundadora e editora-chefe da Revista Música Hodie.
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oRquestRA pRoFissionAl e oRquestRA ACAdêmiCA: 
A pRoFiCiênCiA do Regente

Sidney Ricardo Gomes dos Santos (UFG)1

srgs2004@hotmail.com

Palavras-chave: Campo de produção; Orquestra acadêmica e profissional; Regência.

INTRODUÇÃO
O surgimento da orquestra está ligado a uma autonomia e uma padronização dos grupos 

instrumentais, seguindo sempre uma tendência de desenvolvimento da cultura urbana e burguesa. 
Nesse sentido, os primeiros grupos a serem classificados como orquestras são aqueles determina-
dos pelo veneziano Giovanni Gabrielli (1557-1612) para o acompanhamento de suas “Sinfonias 
Sacras,” compostas por volta de 1600. Quase simultaneamente, em Florença, Claudio Monteverdi 
(1567-1643) também define uma orquestra para o acompanhamento de sua ópera L’Orfeo, composta 
em 1607. Segundo Spitzer (1996) apud Feitosa, embora inserida no contexto artístico estritamente 
europeu, tido como referência para a migração da música de concerto no mundo, a orquestra levou 
um pouco mais de cem anos para se consolidar como uma entidade propulsora da atividade musical. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O aporte teórico para a realização desse trabalho apoia-se na teoria geral dos campos, de 

Pierre Bourdieu, que faz uma análise de como os indivíduos incorporam a estrutura social, legiti-
mando-a e reproduzindo-a. O conceito de campo, segundo Bourdieu (2003, p. 119) apresenta-se 
como “espaços estruturados de posições cujas propriedades dependem da sua posição nesses espaços 
e que podem ser analisadas independentemente das características dos seus ocupantes.” Para Bour-
dieu, os campos de produção, que são espaços diferentes, como o campo da política, o campo da filo-
sofia, o campo da religião, etc. possuem leis gerais e invariantes que os regem. Sempre que se estuda 
um novo campo, seja de qualquer área de produção, descobre-se propriedades específicas próprias 
daquele campo, e, em qualquer campo se descobre uma luta entre o novo que entra e tenta tomar o 
espaço do dominante, que, por sua vez, tenta defender o monopólio e excluir a concorrência. Nesse 
sentido, para que um campo funcione é necessário que haja apostas em jogo e pessoas prontas para 
jogar esse jogo. Mas não pessoas que queiram jogar somente, tais pessoas precisam estar “dotadas do 
habitus que implica o conhecimento e o reconhecimento das leis imanentes do jogo” (p.120). 

ORQUESTRA PROFISSIONAL E ORQUESTRA ACADÊMICA
O que se entende por orquestra profissional pode ser dito que é aquela orquestra cujos inte-

grantes são considerados profissionais da área, no caso, da área de música, tendo já consolidado sua 
formação musical em anos de estudos em conservatórios ou em universidades. Orquestra acadêmica 
ou orquestra universitária é a orquestra ligada, na maioria dos casos, ao Departamento de Música 
de uma universidade. Seus integrantes são alunos dos cursos de graduação em musica, e em alguns 
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casos, também alunos de pós-graduação. Concernente à estruturação das orquestras nas universida-
des brasileiras Carvalho (2005) detectou três modelos com funções distintas: orquestra universitária 
acadêmica; orquestra universitária de dupla função e orquestra universitária sem vínculo acadêmico. 
Todos esses três modelos de orquestras estão voltados para as atividades acadêmicas, sendo dirigidas, 
na maioria dos casos, pelo professor da disciplina Prática de Orquestra. 

Nos dois campos de produção diferentes, orquestra profissional e acadêmica, o regente faz-
-se presente com proficiências semelhantes e dessemelhantes. A respeito das similaridades, conforme 
Sherchen (1988), tanto na orquestra profissional quanto na acadêmica o maestro deve possuir domí-
nio da técnica de regência; domínio de técnicas de ensaio, domínio da partitura orquestral; capaci-
dade de recriar em sua mente a imagem sonora ideal da obra e extrair da orquestra essa sonoridade. 

Esse processo de recriação mental divide-se em duas etapas, segundo Neto (2003, p. 47). 
Uma preliminar, preparação, durante a qual o regente formula em sua mente a obra que vai recriar, 
procurando o mais alto grau de perfeição que seja capaz de imaginar. Na segunda fase ele dá forma 
plástica ao texto, por meio da relação pelo instrumento-orquestra. Essas duas fases delineadas por 
Neto também fazem parte do atributo do regente nos dois campos de produção da música orquestral, 
tendo em vista que nesse particular, embora em níveis técnicos distintos, as orquestras profissional 
e acadêmica funcionam como um grande instrumento que executa uma obra para ele escrita. Quem 
toca este instrumento é o regente, e, dessa forma, ele pode tocar dois grandes instrumentos diferen-
tes num mesmo espaço – o instrumento-orquestra – que ainda assim o resultado sonoro será a recria-
ção da obra.

Hector Berlioz (2004), diz que o regente deve ser ágil e enérgico, deve estabelecer um elo 
entre ele e aqueles que dirige. Sem isso a capacidade de transmitir seus sentimentos para os músi-
cos será faltosa e conseguintemente o controle e a direção da orquestra vão evadir das suas mãos. 
Por outro lado, os músicos devem compartilhar seus sentimentos, suas percepções e suas emoções. 
Assim, as internalizações do regente passarão para os músicos, sua chama interior vai aquecê-los e 
todos irradiarão a centelha vital da música. 

Em relação às dessemelhanças entre as ações do regente em campos de trabalhos diferen-
tes, Torres et al (2003) destaca três elementos. Conforme estes autores, no campo de produção que 
envolve a orquestra profissional o regente possui as seguintes proficiências: a) poder de demissão, 
aqui além de uma autoridade musical entre os integrantes da orquestra ele é também uma autoridade 
administrativa com força de contratação e exoneração daqueles que julgar necessário, segundo as 
exigências técnicas da orquestra.

b) Escolhe o repertório livremente. Partindo do pressuposto de que numa orquestra de músi-
cos profissionais todos já se consolidaram em seus estudos de instrumento, então não há com que 
se preocupar o regente na hora de escolher aquilo que vai tocar as orquestra, uma vez que seus lide-
rados não vão ter dificuldades extremas no momento de recriar musicalmente a obra de um deter-
minado compositor. Nessa perspectiva, a escolha de um repertório está muito mais voltada para o 
gosto estético do regente do que para as dificuldades técnicas da orquestra. c) Atende os objetivos da 
própria orquestra. Nesta questão esta envolvida o que já dito anteriormente. O regente tem autono-
mia de demitir esse ou aquele músico, de escolher este ou aquele repertório e ainda de atender outras 
demandas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebe-se que nos dois âmbitos orquestrais vistos aqui o regente se detém, em seu posto 

como um líder, pretendendo fazer que seus liderados o sigam naturalmente as suas instruções num 
sentido prático e ético do trabalho diário. Todavia, a competência do regente ultrapassa a ação única 
de reger. Por trás disso há também em sua esfera de atribuições a ação de gerir, liderar e conduzir um 
grupo de pessoas que nele depositam certa confiança.
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Está confiança nele depositada deve ser em consequência de longos anos de estudo e dedi-
cação, é como diz Bourdieu: por um “capital de técnicas” adquiridas. Esse capital é que determina a 
proficiência de um regente. A ele se adquire, na maior parte, dentro de um campo específico de pro-
dução: o campo artístico, mais precisamente o campo artístico da música. Esse campo compreende 
outro campo, ou subcampo: o da prática da música orquestral, o qual, como também diz Bourdieu 
não deixa de ter suas lutas e aspirações internas, as paradas em jogo. E como se observou, nesse 
campo de produção há pessoas interessadas em jogar o jogo. Essas pessoas, tanto regente quanto 
músicos profissionais e amadores estão dotados de um habitus que as fazem conhecedoras das leis 
imanentes de seu campo de domínio, com seu capital de técnicas adquiridas e ainda por adquirir.

NOTA
1 Mestrando em Música pela Universidade Federal de Goiás.
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ReFlexões soBRe o ensino e A 
pedAgogiA dA ClARinetA

Rosa Barros (UnB)¹
rosabarros1@gmail.com

Taís vilar (UFG)²
taisvilar@yahoo.com.br 

Palavras-chave: Ensino de instrumento musical; Clarineta; Pedagogia.

O presente trabalho trata de questões pedagógicas do ensino de instrumento e, mais especi-
ficamente, do ensino de clarineta. Esta temática é de interesse para as autoras, que têm atuado como 
professoras do referido instrumento. Além disso, leituras e discussões realizadas no primeiro semes-
tre deste ano durante aulas de uma disciplina de mestrado sobre Pedagogia do Instrumento, trouxe-
ram à tona diversos questionamentos.

O ensino de instrumento constitui-se amplo campo de estudos, abraçando diferentes perspec-
tivas. Uma delas diz respeito ao professor e sua formação. Garbosa (2000) argumenta que “há exce-
lentes músicos que não são bons professores, não sabem ensinar aquilo que fazem naturalmente, pos-
sivelmente porque não foram formados para o ensino”. 

Autores citados por Silva (2011) defendem a formação do professor através das licenciaturas 
em instrumento. Esses cursos, de acordo com a autora, são oferecidos em nove das Instituições de 
Ensino Superior (IES) brasileiras.

Entretanto, dentro desse sistema de formação, Silva (2011) relata que alunos de licencia-
tura em instrumento da UFPB alegaram que disciplinas de instrumento e de formação pedagógica 
não estabelecem conexões e que os professores em sua maioria “não abordam, pensam, ou discutem 
sobre essa formação durante as aulas” (SILVA, 2011, pg. 67). Na realidade, a formação deficiente 
não parece uma realidade apenas do ensino instrumental. Franco verifica um despreparo dos profes-
sores em geral, que: 

(...) saem da faculdade sem saber como organizar um bom começo de prática docente; saem dos 
cursos de formação continuada sem coragem de empreender mudanças na prática; ou seja, não 
conseguiram apreender saberes básicos e nem conseguem estar em processo de construção dos 
saberes pedagógicos. (FRANCO, 2008, pg. 134).

Alguns autores (PINO, 1986; HALLAM, 1998; LOURO, 2004) observam também que há 
tendência dos professores de instrumento pensarem seu ensino de forma semelhante àquela adotada 
pelos professores que os ensinaram. Hallam comenta que a maioria desses professores estão isolados 
e têm poucas oportunidades de repartir ideias. Tem-se assim um ensino de instrumento que “tende a 
inibir e barrar novas ideias” (HALLAM, 1998, p. 241). 

A revisão bibliográfica indicou problemas também relacionados à atuação dos professores 
de instrumento em escolas especialistas, onde, geralmente, há programas com objetivos, critérios de 
seleção, material didático, repertório e sistema de avaliação já pré-determinados. Assim, muitos dos 



Comunicaçõ es  O rais86

A
n

a
is

 d
o

 X
II

I 
S

E
M

P
E

M

professores ou tendem a deixar de pensar em novas propostas ou sentem dificuldades de trazer ino-
vações à sua prática docente. 

Neste cenário onde há formação deficiente e resistência a inovações, persistem mitos e perpe-
tuam-se práticas sem a devida reflexão. Na maioria das escolas especialistas, por exemplo, são minis-
tradas aulas de instrumento individuais, modalidade considerada ideal pela maioria das pessoas. Para 
Mills (2007), trata-se de um mito, visto que as aulas coletivas permitem aprendizado, diversão e inte-
ração entre estudantes – não apenas entre estudante e professor. Garbosa (2000) também defende as 
aulas coletivas, pois “servem de estímulo aos alunos, já que ouvindo outros estudantes, começam a 
estabelecer parâmetros para suas execuções, além de servir como fator desinibidor”. Cabe ressaltar 
que estes autores consideram a combinação de aulas individuais e coletivas como a opção mais inte-
ressante e há professores que já lecionam dessa forma. Dees (2005) realizou pesquisa sobre a prática 
de oito professores de clarineta de universidades norte-americanas e verificou que, além de minis-
trarem aulas individuais, todos realizam master classes semanalmente, onde conversam sobre temas 
específicos e dão aos alunos oportunidade de tocarem uns para os outros.

Há também, nas aulas de instrumento, o uso pré-determinado de métodos, que são seguidos 
à risca. Predominam exercícios técnicos e repertório erudito, em detrimento de outras habilidades, 
como composição e improvisação, e de outros gêneros musicais. Sobre o foco no estudo da técnica, 
Swanwick alerta: “o ensino instrumental deve ser um ensino musical” (SWANWICK, 1994). Paulo 
Bosísio, por sua vez, pondera que é possível ter resultados extraordinários com um determinado 
método, se o professor é moderno e inventivo, ou desastrosos, se o professor o aplica de forma orto-
doxa. (ROMANELLI, ILARI, BOSÍSIO, 2008, pg. 15).

Outra questão é a idade ideal para começar a estudar um instrumento. Embora se acredite 
que quanto mais cedo, melhor – o que para Mills é outro mito –, as características físicas da clari-
neta fazem a maioria dos cursos e dos professores optarem pela idade de 12 anos como a mínima. 
Ainda são poucos aqueles que conhecem ou têm acesso a instrumentos ergonomicamente adapta-
dos como o Clarinéo, desenvolvido por Graham Lyons, e o KinderClari, desenvolvido por John 
Denman.

A revisão bibliográfica sobre ensino de instrumento e de clarineta levou à problematização 
acima. Buscou-se então refletir sobre como a Pedagogia poderia iluminar as questões relacionadas 
ao tema. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre “Pedagogia do Instrumento”. Fez-se 
também necessário abordar conceitos de “Pedagogia”, bem como observar a importância do papel 
da reflexão na prática docente. 

A educação musical tem acompanhado pesquisas relacionadas à Pedagogia. Montandon 
(2004), que tratou do termo “Pedagogia do Instrumento”, cada vez mais utilizado, observa que o que 
ele “quer dizer, a que e a quem se refere, até que ponto é uma área independente, são questões ainda 
carentes de maior reflexão”. Franco, por sua vez, verificou equívocos quando docentes em geral se 
referem a saberes pedagógicos. Para ela, são noções simplistas e de senso comum, que significam 
o dom de ensinar, técnicas ou métodos ou ainda saber transmitir conteúdos. Outros autores também 
verificam confusão relacionada ao termo “Pedagogia” (HOUSSAYE, 2004; LIBÂNEO, 2004). 

Franco, Houssaye e Libâneo compreendem “Pedagogia” como articulação entre teoria e prá-
tica da ação educativa. Fabre (2004) define Pedagogia como reflexão sobre as práticas educativas, 
em vista de melhorá-las. Franco faz observação semelhante, defendendo que a Pedagogia deve visar 
o esclarecimento reflexivo e transformador da prática. Para essa autora, o pedagogo é o investiga-
dor educacional por excelência, com características de profissional crítico e reflexivo. Dessa forma, 
quando o professor de clarineta deixa de reproduzir práticas e passa a refletir e buscar alternativas, 
novas possibilidades de ensino surgem.

Na realidade, novas tendências investigativas, como observa Pimenta (1997), têm valorizado o 
que denominam “professor reflexivo”. A autora evidencia a prática reflexiva na prática docente, onde:
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“estão contidos elementos extremamente importantes, tais como a problematização, a inten-
cionalidade para encontrar soluções, a experimentação metodológica, o enfrentamento de situ-
ações de ensino complexas, as tentativas mais radicais, mais ricas e mais sugestivas de uma 
didática inovadora, que ainda não está configurada teoricamente.” (PIMENTA, 1997, pg. 11)

Scarambone e Montandon (2008) apontam que, apesar da tendência de professores de 
instrumento em reproduzirem modelos – seja por falta de formações ou de situações em que pos-
sam questionar, refletir e rever a pertinência de modelos de ensino –, pode-se supor que a expe-
riência diante das diversidades e peculiaridades da prática desenvolva níveis de reflexão sobre 
a própria atuação. Diante do exposto, o próximo passo seria buscar mudanças e melhorias para 
o ensino.

Conclui-se que a ação reflexiva da prática docente e os estudos aprofundados sobre “Peda-
gogia” podem não só contribuir na percepção dos problemas do ensino de instrumento musical como 
podem também traçar novos caminhos. Cabe ao professor de instrumento, no seu dia-a-dia, buscar 
para si um olhar de pedagogo, refletindo sobre suas práticas e visando melhorá-las cada vez mais. 
São também necessárias novas pesquisas na área de “Pedagogia do Instrumento” e, por que não, de 
“Pedagogia da Clarineta”.

NOTAS
1 Bacharela em Clarineta pela Universidade Estadual Paulista (UNESP) e pós-graduada (latu-senso) em Educação Musical. 

Estudou com clarinetistas renomados, como Edmilson Nery, Sérgio Burgani e Walter Böeykens (Bélgica). É integrante do Duo 
violeta ecursa Mestrado em Música na Universidade de Brasília sob a orientação do professor Ricardo Dourado Freire.

2 Técnica em Clarineta pelo CEP/Escola de Música de Brasília, graduada em Clarineta pela Universidade de Brasília e licen-
ciada pelo Programa de Formação de Professores da Universidade Católica de Brasília. Cursa Mestrado em Performance Musi-
cal na Universidade Federal de Goiás sob orientação do professor Johnson Machado. É professora de Clarineta no CEP/Escola 
de Música de Brasília desde 2006. 
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INTRODUÇÃO
O presente resumo apresenta um levantamento e discussão a cerca das publicações em anais 

nos principais congressos da área de música em geral no Brasil (ANPPOM - Associação Nacional 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, SEMPEM - Seminário Nacional de Pesquisa em Música, 
SIMPOM - Simpósio Brasileiro de Pós-Graduandos em Música e SIMCAM - Simpósio de Cogni-
ção e Artes Musicais). Para a realização desta pesquisa foram selecionados materiais que abordam 
estratégias de preparação para a performance, tanto para música solo quanto de câmara. O objetivo 
principal é detectar em que ponto estão as discussões sobre esse tema no Brasil, assim como eluci-
dar quais assuntos as pesquisas, nesta área, têm sido constantemente abordado nos últimos três anos.

O caminho metodológico adotado foi, inicialmente, listados os textos publicados sobre a per-
formance musical nos anais dos congressos no período de 2010 a 2012. Em outra etapa, em uma pes-
quisa mais detalhada, foi realizada a leitura dos materiais coletados pelos autores da presente comu-
nicação, selecionando os materiais pertinentes a esta investigação. Após elencados as publicações foi 
realizado uma análise crítica de conteúdo das mesmas. 

PUBLICAÇÕES SOBRE A PREPARAÇÃO PARA A PERFORMANCE NO BRASIL 
ENTRE 2010-2013

Após serem utilizadas as ferramentas de filtros da pesquisa, sendo levantado um total de 22 
publicações provenientes de 11 eventos realizados em âmbito nacional. Para que se chegasse neste 
número, descartaram-se qualquer trabalho que não apresentasse a pesquisa iniciada na área abor-
dada. Assim, esta revisão não consta publicações que: apontavam apenas investigações biográficas; 
revisão bibliográfica sem discussão; ou ainda pesquisas direcionadas a principiantes ou na área da 
pedagogia musical. 

Destas obras, pode-se categorizá-las em dois principais grupos. O primeiro consta de 15 
publicações referentes preparação de obras específicas sendo: 5 sobre a preparação destas obras 
focando aspectos técnicos-mecânicos e 10 trabalhos abordando a interpretação da obra, sendo por 
estudos de casos, fundamentação teórica ou utilização de recursos tecnológicos. O segundo grupo 
consta com 7 publicações que não apontam obras específicas, sendo divididas em: 5 textos que abor-
dam questões motoras de execução musical; 2 sobre apontamentos psicológicos na preparação de 
uma performance.
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Entre as publicações sobre obras específicas, 5 abordam estudos de casos ou relatos de expe-
riência, os outros 10 são pesquisas bibliográficas. Estas 15 publicações, pode-se dividi-las em 5 tex-
tos com obras para música de câmara, 9 para instrumentos solos e 1 para música orquestral. 

No único trabalho para orquestra de cordas, THIAGO (2010), mostra relatos sobre ensaios de 
um concertino para piano e orquestra de cordas, o principal ponto de discussão está na utilização de 
“guias de execução” para a realização dos ensaios. Este conceito também é abordado por BRAGAG-
NOLO, NODA (2012), ainda em um estágio inicial da pesquisa. O texto apresenta algumas sugestões 
para a marcação das “guias de execução” no decorrer em obra para solo de Schumann a ser estudada 
ao longo da pesquisa. Outras publicações incluindo apenas pesquisas bibliográficas, mas com discus-
sões, encontram-se as publicações de RODRIGUES, PÓvOAS (2011), sobre uma obra para piano 
de José vieira Brandão e MONTEIRO (2011) em uma pesquisa sobre possibilidades de interpretação 
de uma Sonata de Franz Liszt. 

Entre as comunicações encontradas que abordam obras para violão solo de compositores con-
temporâneos estão CAMPOS; CORREA (2011), MADEIRA; SCARDUELLI (2011) e KAMINSKI 
(2012). A principal diferença entre as publicações consistem em que CAMPOS; CORREA (2011) 
abordam a construção da interpretação para a performance musical, enquanto os dois últimos focam 
na resolução nos trechos de dificuldades de técnica instrumental, fundamentando-as pelos referen-
ciais teóricos. Abordando obras de compositores brasileiros para trompete LOPES (2012, 2010) e 
CARDOSO (2012) exploram tanto técnicas mecânicas como sugestões interpretativas do instru-
mento nas obras escolhidas. Este último se destaca pela utilização de recursos tecnológicos para 
exemplificar as escolhas de interpretação musical. 

Sobre a preparação da performance com obras para música de câmara, vASCONCELOS; 
KAYAMA (2011) e REIS (2011) apresentam obras para piano e voz do século XIX. O principal foco 
em ambos está na relação texto música durante a interpretação. Já CAMPOS, TRALDI, MANZOLLI 
(2011) demonstram algumas sugestões para o estudo da obra Piano-Phase de Steve Reich, mas com 
o foco em como lidar com as “mudanças de fase” ocorridas ao longo da obra. 

Entre outros textos focando obras específicas, alguns autores aplicam sugestões interpreta-
tivas embasadas em suas próprias experiências. Como é o caso das comunicações de MORSELLI; 
CERvINI (2012) e KUBALA, TOKESHI, BIAGGI (2010) que apresentam possibilidades de estu-
dos, nas obras escolhidas, respectivamente para piano solo e, duos de violino e viola, exemplifi-
cando-as ao longo dos textos as sugestões interpretativas de obras. 

Entre os sete trabalhos que não especificam obras, pode-se enumerar as seguintes aborda-
gens: 2 sobre elementos de interferência na preparação da performance musical; 3 abordando utiliza-
ção de técnicas mecânicas específicas; 2 ainda em estágio de levantamento de dados, mas incluídos 
aqui pois há discussão sobre o tema. Ainda, pode-se dividir estas em: 4 estudos de casos; 3 pesquisas 
de delineamento experimental ou semi experimental.

PÓvOAS (2011) e SILvEIRA; PÓvOAS (2010) apresentam dados iniciais de uma pes-
quisa de maior porte ainda não concluída sobre a técnica pianística e coordenação motora, prova-
velmente ambos os textos se referem às etapas da mesma pesquisa em realização. Entre as pesqui-
sas em andamento, envolvendo participantes, foram encontrados os textos de ZUMPANO; HORA 
(2010), KAMINSKI; AGUIAR (2012) e PÓvOAS; ANDRADE (2010), que já trazem alguns resul-
tados encontrados em suas pesquisas. KAMINSKI; AGUIAR (2012) apontam algumas técnicas 
relacionados aos aspectos essenciais para a construção e planejamento de um performance musical 
por um violonista, enquanto ZUMPANO; HORA (2010) abordam questões específicas do dedilhado 
no cravo para a preparação. Já PÓvOAS; ANDRADE (2010) em um estudo de maior dimensão 
com um grupo experimental, apresentou em seus resultados preliminares, a otimização da prática 
com pianistas, utilizando uma técnica chamada “simplificação de movimento por redução de dis-
tâncias”. 
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Outros autores apresentam alguns fragmentos de pesquisas maiores, apresentando em anais 

dos congressos alguns resultados das etapas de levantamento de dados, entre estes autores, desta-
cam-se ARAÚJO (2012) e SANTOS; GERLING (2010). A primeira autora demonstra resultados 
parciais sobre de um estudo sobre a teoria do fluxo, tema unicamente encontrado neste texto durante 
a presente revisão bibliográfica. SANTOS; GERLING (2010), apresenta uma pesquisa semiexperi-
mental sobre dinâmica cíclica e a autorregulação entre pianistas durante a preparação para a perfor-
mance, revelando que a proporção destes elementos são inerentes aos níveis de expertise dos sujei-
tos da pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A literatura consultada demonstra que a discussão sobre preparação pra performance tem se 

ampliado nos congressos brasileiros, bem como a visão mais proeminente nas pesquisas atuais está 
relacionada a aspectos cognitivos associados a criação artística. Assim, incluem-se elementos como 
estratégias técnicas idiomáticas dos instrumentos musicais para a preparação da performance e, tam-
bém como abordagem cognitiva durante os estudos.

Outro aspecto que chama a atenção, a partir dos resultados encontrados nesta revisão de lite-
ratura é, o surgimento de grupos com pesquisas intradisciplinares e interdisciplinares envolvendo 
a performance musical. Ainda que em menor número se comparados com fundamentação teórica 
para a interpretação, estas pesquisas possibilitam estudos com grupos experimentais e observações 
de estudos de casos. Reflexo da credibilidade que a preparação para a performance musical tem 
ganhando dentro da pesquisa em música e de outras áreas, como as ciências da saúde.

NOTAS
1 Bacharel em música, violão, pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em música (performance) pela Universidade 

Federal de Goiás sob orientação do professor Dr. Werner Aguiar. Atualmente, sob orientação da professora Dra. Sonia Ray, é 
doutorando do Programa de Pós-Graduação em Música do Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista.

2 Instrumentista, pesquisadora e Professora Associada da Universidade Federal de Goiás (EMAC). Doutora em Pedagogia e 
Performance do Contrabaixo pela University of Iowa (EUA, 1998) pós-doutorado na University of North Texas (EUA, 2008). 
Coordena dois Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq e é fundadora e editora-chefe da Revista Música Hodie. 
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tipos de RepResentAções mentAis utilizAdAs 
poR violonistAs no pRoCesso de FixAção e 

entendimento de umA novA oBRA

Nery Borges (UFG)¹
neryborges@hotmail.com

Maurício Mendonça (UFG)²
mauricio.violao@gmail.com

Werner Aguiar (UFG)³
werneraguiar@gmail.com

Palavras-chave: Tipos de representações mentais; Performance violonística; Fixação do repertório.

INTRODUÇÃO
Este relatório demonstra um primeiro levantamento de dados referentes à pesquisas em anda-

mento sobre a aplicação de representações mentais entre violonistas. Para tal foi aplicado um breve 
questionário aos executantes dos master classes do v Festival de violões da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), buscando identificar quais os tipos de representações mentais são 
empregadas por eles no processo de fixação e entendimento de uma nova obra. Tendo em mente que 
a literatura sobre o assunto identifica diferentes tipos de representações mentais, o foco é apresen-
tar índices quantitativos dos tipos mais utilizados pelos entrevistados na preparação do repertório.

As representações mentais tem sido objeto de pesquisas na área da performance musical e 
apresentam diferentes pontos de vista em suas explorações. Segundo Diana Santiago as representa-
ções são as “imagens mentais que nos permitem ‘visualizar’ um objeto ausente que nos é familiar e 
nos possibilitam agir a partir desta visualização” (2002, p. 147), ou seja, associar a música com ima-
gens de lugares, situações, sensações, imagens auditivas e imagens da própria estrutura da música 
entre outras.

Chaves relata que “apesar da prática mental já estar imersa e indissolúvel ao meio musical, 
sua mensuração em termos de eficácia e aplicabilidade poderia fornecer subsídios positivos e com-
plementares ao contexto atual” (2011, p. 1052). Também afirma que a utilização de estudos mentais 
pode contribuir para a performance. Ele debate os diferentes termos que se relacionam com a ima-
gética mental (representação mental), tais como: imagética visual, imagem de objetos ou cenários; 
imagética auditiva, imaginar os sons sem que estes estejam soando fisicamente e imagética motora, 
imaginação dos movimentos físicos.

Provost utiliza a expressão “visualização” quando se refere às representações mentais, 
dando a definição de que “a visualização é a habilidade de formar uma ‘imagem mental’ de ima-
gens, eventos ou situações” (1992, p. 21). Entre as ações propostas pelo autor, sugere exercícios 
como, cantar uma melodia e num segundo momento cantar mentalmente a mesma melodia. Leimer 
(1949) expõem a ideia da visualização relacionada diretamente com a fixação mental da partitura. 



Comunicaçõ es  O rais 95

A
n

a
is

 d
o

 X
II

I 
S

E
M

P
E

M
Demonstrando que a relação prévia com a partitura é um fator primordial para uma performance de 
memória com bons resultados.

Connolly e Williamom (2004) dissertam sobre o treinamento de habilidades mentais e suge-
rem um passo a passo que vai desde exercícios de relaxamento, treinamento das habilidades de ima-
ginação até detalhes da performance como colocar-se mentalmente na situação de concerto e perce-
ber as sensações que decorrem deste ensaio mental. Em todos os casos os exercícios são realizados 
sem o instrumento.

Com base nestes autores constatamos que as representações mentais ocupam papel impor-
tante na fixação e entendimento de uma nova obra para a performance e que podem ser exploradas 
de diferentes maneiras as quais classificamos como tipos de representações mentais. Os tipos de 
representações que utilizamos em nossa classificação foram: fixação mental da partitura, imagens 
de objetos, ensaio mental (sem violão), solfejo mental da melodia, imagem de uma cena que remeta 
a intenção musical do trecho ou obra e imagem de uma sensação que remeta a intenção musical do 
trecho ou obra.

Portanto este relato visa responder as seguintes questões: a prática de representações men-
tais é um hábito recorrente no estudo de novas obras por violonistas? Quais são os principais tipos de 
representações utilizadas por estes? Foram sugeridos pelos entrevistados tipos de representações que 
não se enquadram em nenhuma das classificações citadas? Quais? 

O presente trabalho é um plano piloto para futuras pesquisas. A escolha do v Festival de vio-
lão da UFRGS como delimitação para coleta de dados deve-se à oportunidade de atingir uma varie-
dade de entrevistados, tanto no que diz respeito aos níveis técnico-musicais diferentes, que contem-
pla desde violonistas iniciantes até mestrandos e doutorandos no instrumento, quanto das formações 
peculiares e variadas dos mesmos, decorrente das suas diferentes regiões e países de origem em que 
realizaram seus estudos violonísticos. 

O questionário foi enviado aos executantes do evento via e-mail e de um total de vinte e oito, 
quinze responderam. Cabe ressaltar que havia questões sobre a utilização das representações mentais 
em diferentes funções, essas serão fontes de futuras pesquisas relacionadas ao tema. No entanto, bus-
cando resultados parciais para a problemática apresentada, nos focamos em uma questão específica. 
Para situar os entrevistados, desenvolvemos um pequeno enunciado para o questionário:

A utilização de representações mentais com o propósito de melhorar a expressividade na per-
formance tem sido foco de pesquisas acadêmicas nas últimas décadas. Segundo Diana Santiago 
(UFBA), estas representações são as “imagens mentais que nos permitem ‘visualizar’ um objeto 
ausente que nos é familiar e nos possibilitam agir a partir desta visualização” (2002, p. 147), ou 
seja, associar a música com imagens de lugares, situações, sensações, imagens auditivas e imagens 
da própria estrutura da música entre outras.

A questão foi a seguinte:

Quais são as representações que você habitualmente utiliza para a fixação e entendimento de uma 
nova obra?
(  )  Fixação mental da partitura
(  )  Imagens de objetos
(  )  Ensaio mental (sem violão)
(  )  Solfejo mental da melodia
(  )  Imagem de uma cena que remeta a intenção musical do trecho ou obra
(  )  Imagem de uma sensação que remeta a intenção musical do trecho ou obra
(  )  Outra (s):
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RESULTADOS
As respostas atingiram as seguintes porcentagens:

Gráfico: Apresenta os resultados em porcentagem dos tipos de representações mentais utilizados pelos entrevistados du-
rante a fixação e entendimento de uma obra.

Analisando o gráfico acima podemos demonstrar em estatística as respostas dos entrevis-
tados, chegamos à conclusão de que as representações mentais fazem parte do hábito de estudo 
da maioria dos violonistas que responderam, sendo que apenas dois não responderam a referida 
questão.

Os tipos de representações mentais mais utilizados seguem a seguinte ordem: imagem de 
uma sensação que remeta a intenção musical do trecho ou obra (66,66%); Ensaio mental (60%); 
Fixação mental da partitura (46,66%); Imagem de uma cena que remeta a intenção musical do tre-
cho ou obra (46,66%); Solfejo mental da melodia (33,33%); Outra (s) (26,66%); Imagens de obje-
tos (13,33%).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Observando os resultados atingidos podemos considerar que, as representações mentais estão 

presentes no processo de fixação e entendimento de uma nova obra pela maioria dos entrevistados, já 
que apenas dois deles optaram por não resposta. Isto aponta a relevância do tema para os violonistas. 
Quanto aos que responderam a opção “Outra(s)”, após uma análise de suas respostas foi constatado 
que elas se enquadravam em algumas das opções listadas, demonstrando a necessidade de um melhor 
entendimento dos tipos de representações e suas aplicações.

Nossa pretensão com esta pesquisa foi demonstrar que as representações mentais estão pre-
sentes no cotidiano dos estudantes de violão mesmo que de maneira inconsciente, o que nos motiva 
a realizar futuras pesquisas sobre o assunto de maneira que possamos averiguar em grupos maiores 
estes dados, atingindo assim resultados mais satisfatórios do ponto de vista estatístico.

NOTAS
1 Bacharel em violão pela Escola de Musica e Belas Artes do Paraná (EMBAP) sob a orientação de Luiz Claudio Ribas Ferreira, 

seu principal mentor. Atualmente é mestrando em violão pela Universidade Federal de Goiás sob orientação do professor Dr. 
Werner Aguiar. 

2 Mestrando em Performance Musical violão pela UFG. Bacharel em violão pela UFPel, atuou como professor de violão nos 
departamentos de música da UFSM e UFPel. Realizou aperfeiçoamento artístico com Eduardo Isaac (Argentina). Além de per-
former solo é integrante do Duo ímpar ao lado de Gil Soares e Quinteto Guitarreria.
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3 Possui graduação em Bacharelado Em Música violão pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991), mestrado em 

Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1996) e doutorado em Letras (Ciência da Literatura) pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (2004). Atualmente é Prof de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico da Universidade Federal de 
Goiás. 
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Palavras-chave: Musicoterapia; Odontopediatria; Inserção; Atendimento humanizado.

INTRODUÇÃO
Este artigo visa mostrar a inserção e atuação da Musicoterapia no Programa de Atenção 

Humanizada a Pessoas com necessidades Especiais – PAHPE, desenvolvido na Faculdade de Odon-
tologia e Hospital das Clínicas da UFG, e parcerias com outras instituições. A inserção da musico-
terapia aconteceu no primeiro semestre de 2013, e o foco principal dos atendimentos são crianças 
com idade inferior a três anos. O objetivo principal dos atendimentos na odontologia é a prevenção 
e a orientação dos pais para evitar problemas bucais futuros. As intervenções são realizadas por uma 
Musicoterapeuta, que para observação dos resultados elaborou um protocolo estruturado de avalia-
ção de comportamento.

Para Wanderley, Nosé e Corrêa (2011. p. 477) define a odontologia preventiva pela “soma 
total de esforços para mover, manter e/ou restabelecer a saúde do indivíduo através da promoção e /
ou restituição de sua saúde bucal”. Além da prevenção, o atendimento odontológico, visa também à 
construção de um relacionamento de confiança e o despertar de atitudes positivas em relação à odon-
tologia (CORRÊA; MAIA; PEIXOTO, 2011). 

É muito comum receber as crianças na sala de musicoterapia chorando e demonstrando medo 
e ansiedade perante o atendimento odontológico. O choro e ansiedade frente à ambiente desconhe-
cido é reação natural na infância, sendo uma forma de exteriorização de sentimentos para liberar as 
tensões decorrentes de uma situação estressante (CORRÊA; MAIA; PEIXOTO, 2011). 

Atualmente, nota-se um interesse em aplicar terapias alternativas/complementares para 
mediar o controle do medo a da ansiedade no consultório odontológico. Estas terapias entram em 
destaque por “visar à saúde do indivíduo como um todo, tendo aplicabilidade na prevenção, no trata-
mento e na cura” (ANDRADE; NAvARRO; SERRANO, 2005. p. 64).

Para os mesmos autores a musicoterapia se inclui neste grupo por estimular a autoconfiança e 
desenvolver a concentração, aliviando tensões e sendo utilizada no tratamento preventivo. 
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Segundo Paul (1982. p. 9 apud BRUSCIA, 2000) a musicoterapia “é uma ciência que uti-

liza a música como ferramenta para produzir mudanças positivas no comportamento humano”. Neste 
sentido, a musicoterapia na odontopediatria tem o objetivo de tranquilizar e gerar confiança no 
paciente, para obter um comportamento cooperativo e criar uma atmosfera de calma e concentração 
(ANDRADE; NAvARRO; SERRANO, 2005). 

METODOLOGIA
Os atendimentos são realizados em um consultório separado para a musicoterapia. Para 

melhor qualidade no atendimento, os estagiários da PAHPE foram divididos em equipes de aten-
dimentos, que contam com dois estagiários para atendimento da criança e um outro para anotar os 
dados inerentes à odontologia e avaliar o comportamento das crianças, antes e após o atendimento 
na musicoterapia, através do protocolo estruturado de avaliação. O protocolo é elaborado mediante 
questionário estruturado e as perguntas são previamente formuladas. O principal motivo deste zelo é 
a possibilidade de comparação com o mesmo conjunto de perguntas (LODI, 1974 apud LAKATOS, 
1996). Outro aspecto importante, acordado entre as equipe, foi a participação ativa dos estagiários 
no musicoterapêutico. 

Para o atendimento das crianças são utilizadas as experiências musicais de improvisação, re-
-criação e composição (BRUSCIA, 2000). As experiências são utilizadas de acordo com a necessi-
dade peculiar de cada criança, observando o modo de interação mais adequado para ser introduzido 
(BARCELLOS, 1992). Quando a criança chega à sala de atendimento, a musicoterapeuta pergunta 
para o responsável quais músicas fazem parte do universo sonoro da criança, considerado o seu ISO, 
que é definido com “a existência de um som, ou conjunto de sons, ou fenômenos sonoros internos que 
nos caracteriza” (BENEZON, 1985, apud vON BARANOW, 1999. p. 26). No processo terapêutico 
são cantadas músicas do repertório infantil, improvisações de acordo com os conteúdos trazidos pela 
criança e paródias com temas referentes ao tratamento odontológico. Tudo é feito com um aspecto 
lúdico, linguagem simples e voltado para o universo infantil.

São disponibilizados, pela musicoterapeuta, instrumentos musicais às crianças e à equipe de 
odontologia.

Após o atendimento na musicoterapia, as crianças são encaminhadas para o atendimento 
odontológico, sendo acompanhadas pela musicoterapeuta quando necessário. Ao término dos aten-
dimentos são realizadas reuniões com o corpo de professores supervisores, estagiários e musicotera-
peuta para discutir os aspectos importantes dos atendimentos e analisar os dados obtidos no protocolo 
de avaliação de comportamento. 

RESULTADOS
Através do protocolo de avaliação é possível notar uma melhora no comportamento como; 

diminuição no choro, ansiedade e medo demonstrado na chegada da criança ao consultório. Observa-
-se também que crianças encaminhadas para o atendimento odontológico, se tornam mais cooperati-
vas e interagem melhor com equipe de odontologia, destacando que esta interação inicia-se desde o 
atendimento na musicoterapia, sendo facilitada pela música.

DISCUSSÃO DOS DADOS
A partir das improvisações realizadas com conteúdos trazidos pela criança é possível permitir 

à criança a expressão de seus conteúdos e a internalização do que é expresso pelo musicoterapeuta, 
possibilitando a expansão de seu “modelo de mundo” (BARCELLOS, 1992. p. 10). A disponibiliza-
ção dos instrumentos para a criança permite a sua participação ativa, permitindo a “expressão sonoro-
-corporal como modo de interação ao som percebido” (MARANHãO, 2007. p. 36), além de favore-
cer a ludicidade em um ambiente de tensões. 
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A utilização das experiências musicais de acordo com as peculiaridades de cada criança na 
musicoterapia é necessária, pois “cada experiência envolve uma pessoa, um processo musical especí-
fico e um produto musical de algum tipo” (BRUSCIA, 2000. p. 100), respeitando aqui a necessidade 
da criança. Para o mesmo autor a música deve ser escolhida ou criada primeiramente por sua relevân-
cia clínica, por sua utilidade e por seu apelo ao cliente (BRUSCIA, 2000. p. 101). 

Através do observado nos protocolos de avaliação, nota-se que as crianças submetidas ao 
atendimento musicoterapêutico apresentaram melhora de comportamento, diminuição do choro e 
interação com a equipe de odontologia, facilitando a intervenção odontológica. A participação da 
equipe de odontologia, junto ao paciente, na musicoterapia demonstrou eficaz na promoção de um 
ambiente lúdico e na aproximação paciente/odontólogo. Esta participação também se mostra impor-
tante na criação de vínculos primários com o paciente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da experiência no atendimento musicoterapeutico, anterior ao odontológico, per-

cebe-se, dentro das limitações deste estudo, que a musicoterapia provoca mudanças no comporta-
mento das crianças, ajudando à adequação do comportamento da criança frente ao atendimento odon-
tológico, permitindo bom relacionamento harmonioso da criança com o odontólogo e, futuramente, 
com outros profissionais da odontologia.

Apesar do referencial teórico nesta nova área de atuação ser escasso, nota-se que os resulta-
dos da musicoterapia se mostraram positivos, suscitando a continuidade dos atendimentos e o desen-
volvimento de pesquisas nesta área. 

NOTAS
1 Musicoterapeuta, formada pela Escola de Música e Artes Cênicas - EMAC/UFG. Servidora Pública da Secretaria de Cidadania 

e Trabalho. Musicoterapeuta voluntária na Odontopediatria da UFG e aluna especial do mestrado interdisciplinar em Direitos 
Humanos - NDH/UFG.

2 Graduação em Odontologia; Especialização Em Odontopediatria; Especialização em Odontologia Para Pacientes Com Neces-
sidades Especiais; Mestrado Em Medicina Tropical; Doutorado em Ciências da Saúde.

3 Graduação em Odontologia;  Mestrado em Odontologia (Odontopediatria); Doutorado em Ciências da Saúde.
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música; Educação Básica.

INTRODUÇÃO
A Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação afirma que as tecnologias da informa-

ção e das comunicações têm influído na mudança da sociedade: como as pessoas pensam, atuam, se 
comunicam e trabalham. Surgem novas maneiras de transmitir informação, criar 5conhecimento, 
educar e, segundo a UNESCO, as mudanças sociais trazidas pelas novas tecnologias induziram o sur-
gimento de sociedades do conhecimento (2005a).2

Como educadora, deparei-me com o veloz avanço da tecnologia eletrônica e digital, na rela-
tiva facilidade para registrar e encontrar músicas, formatos de áudio, efeitos sonoros, aparelhos para 
gravação, reprodução, edição e softwares musicais. Estas transformações me suscitaram questiona-
mentos de como orientar, disponibilizar e utilizar os novos recursos músico-educativos até então 
desconhecidos pela minha geração. Fiquei surpreendida com os novos recursos e as informações 
digitalizadas. Os estudantes conheciam programas de edição, gravação e emissão de música. Com 
Homeschooling,3 as crianças usando NTICs4 manipulavam videoconferências, plataformas virtuais, 
programas e dispositivos eletrônicos. 

Atualizando-me no mundo digital, desenvolvi uma proposta5 de hipertexto em Objeto Virtual 
de Aprendizagem como estratégia para análise, apreciação, arranjo e composição musical. Porém, 
abriu-se um leque de novas questões conceituais de possibilidades educacionais e de interação no 
processo de ensino e aprendizagem da música. Dentre essas questões, como é uma aula de música 
apoiada em NTICs? Qual a estrutura de um conceito musical a ser ensinado e aprendido com apoio 
das NTICs? O que está sendo ensinado e aprendido e, poderia se ensinar com uso da Internet e as 
NTICs?

Os limites e possibilidades na atual Sociedade do Conhecimento6, seus recursos e for-
mas de utilizá-los suscitam o interesse por novos objetos de estudo. Dentre as inovações estão os 
Recursos Educacionais Abertos (REA), no Brasil, um deles é o Portal do Professor do Ministério 
de Educação. 

Neste contexto, apresentam-se várias questões: o que é a aula de música no Espaço da Aula 
do Portal do Professor do MEC? Como são as aulas de música neste Portal? Em que diferem de outra 
aula fora da cibercultura? Que recursos utilizam? Como são planejadas e avaliadas pelos usuários? 
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O objetivo da pesquisa é identificar que concepções de ensino e aprendizagem da música 
orientam as propostas de aula de música disponibilizadas no Espaço da aula do Portal do Professor 
do MEC; identificar como são planejadas; que recursos são utilizados; e analisar como são comen-
tados e percebidos. 

Neste recorte de pesquisa, apresenta-se o Espaço da Aula do Portal do Professor do MEC que 
se identifica como Recurso Educacional Aberto-REA. 

REA
Recursos Educacionais Abertos-REA, termo adotado da UNESCO, Open Education Resour-

ces-OER, usado pela primeira vez no Fórum sobre o impacto dos cursos abertos de educação supe-
rior nos Países em Desenvolvimento definidos como “materiais oferecidos livre e abertamente para 
educadores, estudantes e autodidatas para utilizar e reutilizar no ensino, aprendizagem e pesquisa” 
(UNESCO, 2002, P.24).

Recursos Educacionais Abertos são materiais de ensino, aprendizado e pesquisa em qualquer 
suporte ou mídia, que estão sob domínio público, ou estão licenciados de maneira aberta, permi-
tindo que sejam utilizados ou adaptados por terceiros. O uso de formatos técnicos abertos faci-
lita o acesso e o reuso potencial dos recursos publicados digitalmente. Recursos Educacionais 
Abertos podem incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de 
pesquisa, vídeos, testes, software, e qualquer outra ferramenta, material ou técnica que possa 
apoiar o acesso ao conhecimento. UNESCO/Commonwealth of Learning com colaboração da 
Comunidade REA-Brasil (2011).7

ROSSINI (2010, p. 11) apresenta no contexto do Brasil REA vários projetos, entre eles: 
 ● Universidade Aberta-UAB, 2005, coordenadas pelo Ministério de Educação como uma 

rede de instituições e universidades, objetivando aproximar a Educação Superior aos municípios 
onde ela não é oferecida.

 ● Repositórios Educacionais Digitais, como principais (ibid., p. 57-71): RIVED, Rede de 
Recursos Educacionais Interativos; BIOE, Banco Internacional de Objetos Educativos, criado em 
2008; BDTD, Banco Digital de Teses e Dissertações, criado em 2002, pelo Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia e o Ministério de Ciência e Tecnologia, objetivando disponibi-
lizar a produção acadêmica nacional no âmbito nacional e internacional atualmente coordenada pela 
CAPES.

 ● PORTAL DO PROFESSOR, 2008, criado pelo Ministério de Educação e as Secretarias 
Estaduais e Municipais de Educação. 

 ● SciELO Books-Scientific Electronic Library Online, 1997, rede de coleções de periódicos 
científicos atualmente dirigido pelo CNPq.

PORTAL DO PROFESSOR
Criado em 2008, para a integração e interação do sistema de educação pública, como apoio 

de comunicação em rede de fomento das novas tecnologias e para participação do Brasil no RELPE. 

visando fomentar a participação de nossos professores em comunidades educacionais, com a 
oferta de conteúdos digitais, espaços de comunicação e outros elementos foi criado em 2007 o 
Portal do Professor, que iniciou sua operação em 2008 (BIELSCHOWSK; PRATA, 2010, p. 2).

A Rede Latino-americana de Portais Educativos-RELPE, criada em 2004, pelo acordo dos 
Ministros da Educação de 16 países aponta os portais como possibilidades de integração das tecno-
logias de informação e de comunicações na educação; distribuidora de recursos digitais para profes-
sores, estudantes e investigadores; e meio de formação continuada, troca, discussão, gestão e atua-
lização.
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O Portal do Professor é também motivação para o uso das TIC em sala de aula, dando con-

tinuação aos planos do Programa Nacional de Formação Continuada em Tecnologia Educacional-
-ProInfo Integrado, criado com colaboração de instituições públicas e privadas.

Apresenta seis grandes áreas: Espaço da Aula, Jornal do Professor, Conteúdos Multimídia, 
Cursos e Materiais, Interação e Comunicação e, Links; nelas o usuário pode produzir e compartilhar 
aulas; acessar as informações sobre prática educacional; acessar e baixar recursos multimídia com 
acesso direto ao BIOE; acessar a materiais e cursos; interagir e colaborar com colegas. Acrescenta-
-se, por último, a Plataforma Paulo Freire para acessar ao sistema eletrônico de gestão e acompanha-
mento do Plano Nacional de Professores da Educação Básica.

O Espaço da Aula do Portal do Professor apresenta: Sugestões de Aulas (Aulas e Coleções de 
Aulas); Criar Aula (Individual e Em Equipe); Orientações, (Reflexões Pedagógicas, Criando Equi-
pes no Portal do Professor, Utilizando a Ferramenta de Criação de Aulas e, Dicas para a Produção 
de Aulas); e Minhas Aulas (espaço individual e pessoal) disponibilizado aulas criadas e publicadas 
pelo usuário.

Nas Sugestões de Aulas, podem-se buscar aulas de música pela modalidade, por tema nos 
termos do PCN (Canal, Contextualização, Estruturas morfológicas, Estruturas sintáticas) e assim 
mesmo por classificação (Mais comentadas, Mais acessadas, Relevância).

Dentro dos planejamentos, podem-se encontrar vínculos a recursos disponibilizados no 
mesmo Portal como enlace a outras aulas ou aos recursos multimídia. Os usuários que consultam ou 
criam aulas têm um espaço para valorar e ou comentar a aula acessada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No ensino e aprendizagem musical na atual Sociedade do Conhecimento, vemos as transfor-

mações e interações mediadas pelas NTICs, transformando o conhecimento e modificando as formas 
de ensino e aprendizagem. 

Atingindo os objetivos propostos para este trabalho, identificamos o Portal do Professor 
do MEC como Recurso Educacional Aberto-REA que usa as NTICs como observado nas aulas de 
música na área do Espaço da Aula. 

Finalizando, disponibiliza-se este trabalho em andamento como partida para outras pesqui-
sas e estudos.

NOTAS
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação-Música da Universidade Brasília. Especialista em Docência Universitária pela 

UCC de Bogotá; Formada em Filosofia pela Universidad Santo Tomás de Aquino-Bogotá-Colômbia e com Estudos em Peda-
gogia Musical na Universidad Pedagógica Nacional de Colômbia.

 “El carácter interactivo de las redes digitales confiere a los usuarios de las tecnologías una situación que no tenían anterior-
mente. Ya no pueden ser pasivos ante la información porque la están seleccionando y jerarquizando continuamente. En la actu-
alidad, las tecnologías de la comunicación no preceden a la elaboración y construcción de los conocimientos, sino que interac-
túan con éstos” (UNESCO, 2005b, p. 56).

3 Homeschooling é o nome dado ao ensino escolar em casa. Pode-se saber mais a respeito em LYMAN, Isabel. The Homescho-
oling Revolution. Bench Pr Intl, 2000.

4 Tecnologias da informação e das comunicações (TIC) são um conjunto diversificado de ferramentas tecnológicas e recursos 
usados   para se comunicar e criar, difundir, armazenar e gerenciar informação (BLURTON, 1999, p. 1). 

5 Esta proposta foi criada como projeto final de curso de pós-graduação lato senso em modalidade virtual.
6 DRUCKER, (1969), STEHR (1994), proposta de sociedade que além de ter a tecnologia para guardar e partilhar informação 

tem a capacidade de se apropriar de forma crítica e seletiva dessa informação para reinterpreta-la e convertê-la em novos sabe-
res e desenvolvimento para campos específicos que, ao se executar, beneficiam a comunidade toda: A Sociedade do Conheci-
mento.

7 Disponível em: <http://rea.net.br/site/o-que-e-rea/
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musiCoteRApiA oRgAnizACionAl:                                                       
A inseRção dA musiCoteRApiA nos suBsistemAs              

de ReCuRsos humAnos

Juliana Santana Araujo¹
julianaegestao@hotmail.com

Claudia Regina de Oliveira Zanini (UFG)²
mtclaudiazanini@gmail.com

Palavras-chave: Musicoterapia organizacional; Subsistemas; Recursos humanos.

INTRODUÇÃO
As organizações e seus colaboradores estão em uma complexa interação. A Área de Recursos 

Humanos (RH) tem como essência aproximar os interesses das empresas com os interesses dos cola-
boradores, bem comotambém é válida a relação inversa. Chiavenato (2002) descreve o RH como um 
sistema formado por cinco subsistemas interdependentes, sendo eles: provisão; aplicação; manuten-
ção; desenvolvimento; e monitoração de RH.

A busca por ferramentas e profissionais que auxiliem nesta aproximação tem sido uma cons-
tante da área. Nessa perspectiva o musicoterapeuta organizacional tem atuado em busca de sua inser-
ção no nicho de mercado do RH. Milleco, Milleco Filho e Brandão (2001) consideram que a Musico-
terapia pode ajudar os indivíduos a desenvolverem suas potencialidades, habilidades, comunicação e 
competências, para manter um equilíbrio, para que sua motivação no trabalho mantenha-se elevada; 
para desenvolver sua capacidade de inter-relação, e ainda, ajudá-los a adaptar-se, ou melhor, a inte-
grar-se a uma organização dinâmica.

A Musicoterapia Organizacional para Bruscia (2000) é um tipo de prática denominado eco-
lógico, que se destina a promover uma melhora na saúde de meios sociais, sejam estes a família, por 
exemplo, ou organizações formais, como empresa. 

Este trabalho, elaborado a partir de uma monografia final de curso – Bacharelado em Musico-
terapia³, tem como objetivos: visualizar a prática de musicoterapeutas e classificar em qual (is) do(s) 
subsistema(s) de RH está inserida; fazer um levantamento bibliográfico sobre a área de musicoterapia 
organizacional; e, observar as relações entre Musicoterapia e RH.

METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, que teve como referência principal a 

análise dos conteúdos advindos das três entrevistas semiestruturadas. As entrevistas estruturadas, 
segundo Lodi (1974), citado por Lakatos (1996), são elaboradas mediante questionário totalmente 
estruturado, ou seja, são compostas de perguntas previamente formuladas. 

Na presente pesquisa, as entrevistas foram realizadas via internet com musicoterapeutas 
egressos da Universidade Federal de Goiás que escreveram trabalhos monográficos na área de musi-
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coterapia organizacional. Teve-se o objetivo de investigar a inserção do musicoterapeuta (mt) na 
organização, descrevendo a sua respectiva atuação. Realizou-se a transcrição literal da entrevista e 
analisou-se em qual (is) dos cinco subsistemas de RH a prática do mesmo estava inserida, fundamen-
tando todas as análises na triangulação dos dados com a literatura relacionada à Musicoterapia Orga-
nizacional e Administração de Recursos Humanos.

RESULTADOS 
Ao compreender os aspectos ligados à prática do musicoterapeuta organizacional, é possí-

vel analisar e, consequentemente, categorizar em qual dos cinco subsistemas de Recursos Humanos 
sua atuação esta está inserida. Serão apresentados, a seguir, cada subsistema de RH, relacionando-os 
com o conteúdo das entrevistas e com a revisão de literatura sobre a Musicoterapia Organizacional.

Subsistema de Provisão: Realiza pesquisas de mercado de RH, recrutamento de pessoas e 
seleção de pessoas. Foi mencionado nas entrevistas o musicoterapeuta atuando na área de Seleção de 
Pessoas. O Mt 2 cita que trabalha com esta área e os outros entrevistados citam que o processo sele-
tivo seria uma das áreas contempladas pelo trabalho do musicoterapeuta, apesar de não terem atuado 
diretamente neste subsistema.

Subsistema de Aplicação: Responsável pela integração de pessoas, desenho de cargos, des-
crição e análise de cargos e a avaliação de desempenho. Nas entrevistas o Mt.1 apresenta um traba-
lho neste subsistema que consistia em integrar o novo funcionário na organização. A musicoterapia 
pode “minimizar seus problemas e causas, facilitando assim o seu crescimento como pessoa e con-
sequentemente integração/ reintegração na sociedade”. (BARCELLOS, 1978 apud CASTRO, 2003).

Subsistema de Manutenção: Analisa a remuneração e compensação; benefícios e servi-
ços sociais; saúde e segurança do trabalho e as relações sindicais. Quanto à musicoterapia ligada à 
saúde ocupacional, a Mt.2 cita que as experiências vividas por meio da música são utilizadas para 
melhorar, manter ou recuperar o bem-estar dos colaboradores em seu ambiente de trabalho nas orga-
nizações. 

Já a Mt.3 propõe que autilização da musicoterapia dentro de uma instituição, tem porfim-
promover a qualidade de vida no ambiente de trabalho.Essa Mt. relata o trabalho realizado por ela, 
cujo objetivo era trabalhar com o stress gerado pela própria organização,confirmando o que Castro 
(2003) sugere ao dizer que a musicoterapia no contexto organizacional busca ajudar o indivíduo a 
criar um ambiente melhor e mais saudável para trabalhar, relacionando-se bem consigo mesmo e com 
os outros, seja ele 

Nessa perspectiva, von Baranow (1999) A Musicoterapia aplicada à área de RH possibilita 
promover a diminuição do nível de stress, a partir do autoconhecimento e a auto-expressão correla-
cionadas ao grupo.

Subsistema de Desenvolvimento: Preparar e desenvolver as pessoas, através de treinamento 
e desenvolvimento organizacional. Nas entrevistas foram encontradas referências a esse subsistema 
nas falas do Mt.1, que relata um trabalho realizado cujo objetivo era o desenvolvimento de pessoas, 
apartir das relações interpessoais, e o Mt.2 pontua que um dos seus eixos de atuação seria no treina-
mento e desenvolvimento de equipes. 

Estas opiniões são convergentes com as afirmações de Santos (2004), para quem um dos 
maiores objetivos da musicoterapia aplicada à área de RH diz respeito à valorização das relações 
interpessoais, e ao desenvolvimento do indivíduo como pessoa integrada, buscando uma maior qua-
lidade de vida no trabalho; Costa (2004), que aborda a Musicoterapia com uma atuação baseada em 
uma visão integrada do Ser Humano, suas potencialidades e inter-relações; e Prodóssimo (2005), 
que apresenta como objetivo da musicoterapia a melhoria do relacionamento do grupo, promovendo 
seu crescimento e possibilitando o aumento da produtividade do mesmo. Ainda para Bruscia (2000) 
afirma que “a musicoterapia organizacional é a aplicação em potencial da música tendo como obje-
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tivo apoiar e desenvolver as equipes de trabalho e melhorar as relações em ambientes de trabalhos e 
grupos profissionais”. (p.243)

Subsistema de Monitoração: Monitorar banco de dados/sistema de informação, controles, 
frequência, produtividade e balanço social. Não foi encontrada nas entrevistas, assim como nas refe-
rências pesquisadas, nenhuma colocação relacionada a este subsistema à Musicoterapia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A categorização em subsistemas de RH torna-se pertinente para pormenorizar a atuação do 

musicoterapeuta organizacional. Neste contexto, percebeu-se a possível intervenção da Musicotera-
pia nos subsistemas de: Provisão, atuando no processo de seleção; Aplicação, atuando na integração 
do novo funcionário; Manutenção, atuando nas áreas de Saúde e Segurança do trabalho; e, Desenvol-
vimento, que foi encontrado no Treinamento e Desenvolvimento de pessoas.

Com exceção do subsistema de Monitoração, em todos os demais foi identificada a inserção 
do musicoterapeuta. No entanto, dentre as ações destinadas a cada subsistema, ainda há muito o que 
implementar. Salienta-se assim, a importância da divulgação de pesquisas e trabalhos realizados em 
Musicoterapia Organizacional, visando ampliar o corpo teórico da área e apresentar os benefícios 
deste campo de atuação para a sociedade.

NOTAS
1 Profissional graduada em Musicoterapia pela Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás (EMAC/

UFG), Graduada em Gestão de RH (Cambury); Pós- Graduanda em MBA Liderança e Gestão Empresarial (IPOG), Graduanda 
em Administração de Empresas (Uni Anhanguera). Gerente Geral da Govidros Esquadrias de Alumínio.

2 Doutora em Ciências da Saúde, Mestre em Música, Especialista em Musicoterapia em Educação Especial e em Saúde Mental 
pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Pesquisadora e professora do Curso de Musicoterapia e do Mestrado em Música da 
Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Lidera o NEPAM - Núcleo de Musicoterapia (cadastrado no Diretório do CNPq). 

3 Musicoterapia Organizacional: A inserção da Musicoterapia nos subsistemas de RH. Monografia (Bacharelado em Musicote-
rapia). Escola de Música e Artes Cênicas, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011.
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o teClAdo nA iniCiAção                                                                   
musiCAl de deFiCientes visuAis

Conceição Emília Moraes Baptista Moreira (EMAC-UFG)¹
cembmoreira@hotmail 

Silvana Rodrigues de Andrade (EMAC-UFG)²
sil.rod3@gmail.com

Palavras-chave: Educação musical; Teclado; Deficiencia visual.

O presente artigo baseou-se em trabalho de conclusão do curso de Música, Licenciatura, 
habilitação Ensino Musical Escolar, intitulado “Iniciação Musical ao Teclado: uma opção para os 
deficientes visuais”. O objetivo da pesquisa foi investigar e sugerir meios que, aliados às capacida-
des e percepções utilizadas pelo deficiente visual, possibilitassem ao professor inseri-lo no universo 
musical de forma prática e ao mesmo tempo prazerosa, já que, em um primeiro momento, o aluno 
não precisaria se submeter a um processo de aprendizado complexo como a Musicografia Braille.

Neste sentido que elencamos e defendemos aqui as possibilidades advindas da aprendizagem 
musical a partir de um instrumento de teclas, com o qual softwares de música possam ser conectados.

O estudo da música, em particular do teclado, estimula alguns dos sentidos que o deficiente 
visual mais exerce no seu cotidiano de modo a suprir a falta de acuidade visual. A prática junto ao ins-
trumento possibilita a aprendizagem e o desenvolvimento da orientação, da imitação, acuidade auditiva, 
da lateralidade, da coordenação motora, do equilíbrio (quanto à posição correta de sentar-se ao teclado 
e tocá-lo), promovendo vivência musical através do movimento corporal, da rítmica, do estímulo tátil.

vários educadores musicais têm enfatizado a importância da iniciação musical ao teclado – 
entendido como os instrumentos modernos com teclas na posição horizontal como piano, piano digi-
tal, teclado eletrônico:

O teclado não encontra paralelo como meio capaz de oferecer oportunidades de experimentar, 
perceber, compreender a expressividade da música através dos elementos dela – melodia, ritmo 
e harmonia. Com tais princípios o movimento da Educação Musical através do Teclado conduz 
o piano à sua condição de instrumento a serviço da Música, e não apenas a serviço do virtuose 
(GONçALvES, 1985, p. 5). 

No ensino do teclado, se por um lado o professor trabalha o ouvir, o sentir, a criação, por 
outro o aluno desenvolve a coordenação motora, o princípio da lateralidade. Seus recursos de timbre 
e ritmo enriquecem e estimulam o aprendizado. A anatomia do teclado, a posição do executante em 
relação ao instrumento, sua geografia com as notas em posição fixa, as localizações das teclas pretas 
em grupos de duas, três e cinco, e as brancas em grupos de sete, assim como o conjunto de doze sons, 
faz com que o aluno possa explorar o instrumento de uma forma que nenhum outro permite, facili-
tando sua identificação e respectivos nomes através da percepção tátil.

Instrumento harmônico, com afinação definida, extensão ampla, facilita a integração e com-
preensão dos parâmetros sonoros. Os elementos da linguagem musical como melodia, harmonia, 
ritmo, dinâmica, compassos podem ser absorvidos “de ouvido” através da melodia tocada inicial-
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mente pelo professor que posteriormente a reforça com acompanhamento, enquanto esta é reprodu-
zida ao piano pelo aluno. Deste modo, a percepção, a audição, são pontos estimulados e desenvolvi-
dos pelos e com os alunos visuais e deficientes visuais. 

Há, portanto, através do uso do teclado uma combinação dos sentidos visuais (que no caso 
dos deficientes visuais pode ser substituído pelos demais sentidos), táteis, auditivos e cinestésicos 
atuando como explicação e reforço dos conceitos na aprendizagem musical. 

O teclado, segundo Ramos e Marino (2003) [...] “favorece a abordagem dos conceitos musi-
cais por meio de vivências, estabelecendo as bases para a compreensão musical, imprescindível à 
introdução da leitura ’’[...]. Assim como em Gonçalves (1985), os autores aqui citados têm no teclado 
um instrumento tão presente quanto o corpo e a voz, na musicalização. Exemplos disso são os méto-
dos criados por educadores como Orff e Suzuki, amplamente adotados e reconhecidos, onde o instru-
mento é visto como a extensão do corpo e da voz.

O teclado, por sua geografia, adequa-se anatomicamente e oferece extensão para que tanto o 
visual quanto o deficiente visual consigam entender e localizar as notas, ter noção de altura, parâme-
tros sonoros, dinâmica, etc.

Para o deficiente visual, assim como para o que não tem essa deficiência, é oportuno começar 
pela vivência musical, pois ele necessita trabalhar os diversos elementos extra-visuais com o 
objetivo de amenizar a sua condição de deficiente visual e elaborar imagens corporais que exer-
citem a sua faculdade de interpretar o meio no qual está inserido (RODRIGUES, 2010, p. 302).

Sabe-se que a leitura é o resultado da experiência musical e não uma condição para tal experi-
ência (GONçALvES, 1985). Educadores musicais atentos a essa premissa, submetem seus alunos a 
atividades de imitação e criação antes da fase da leitura propriamente dita. Muitas atividades de per-
cepção podem ser realizadas sem a necessidade de se identificar os símbolos musicais em uma parti-
tura, utilizando-se somente parâmetros sonoros. 

Ressaltamos aqui, a importância de se observar que os conceitos musicais, conteúdos espaço-
-temporais adquiridos através da vivência, empregam movimentos corporais aliados à audição, o que 
seria totalmente indicado para o desenvolvimento psicomotor de uma criança, e principalmente de 
uma com deficiência visual. 

Em virtude de o deficiente visual utilizar a audição como fonte de identificação, é através dela 
que ele irá registrar informações que seriam registradas pela visão e será por este meio que o profes-
sor poderá buscar desenvolver a escuta do aluno especial com finalidade musical (Ibidem).

O fato do deficiente visual ter a audição aguçada não é uma consequência da falta de visão e 
sim uma necessidade para que ele possa exercitar outros sentidos que não a visão, assim como o tato. 
Ainda que única como meio de notação musical para deficiente visual, acreditamos que a Musicogra-
fia Braille apresenta poucos benefícios diante dos desafios que representa tanto para sua produção, 
como para sua leitura.

Sobre a importância da vivência musical, Pereira (1937, p. 138) atenta para a necessidade de 
“não ensinar símbolos, antes de conhecidas, e experimentadas as realidades que os símbolos repre-
sentam”. Swanwick (1994) argumenta que devemos dar prioridade ao fazer musical baseado na flu-
ência intuitiva e na percepção auditiva, antes da leitura e escrita. As vivências musicais sem o uso da 
partitura, devidamente orientadas, contribuem para a transferência da aprendizagem no momento da 
introdução à leitura.

Como o deficiente visual utiliza a audição como fonte de identificação, já que este sentido é 
mais utilizado, assim como o tátil, é mister que o professor desenvolva a audição do aluno em ques-
tão, neste momento anterior à leitura, o que pode ser feito no teclado, quando em um processo de 
imitação faz com que o aluno repita, após tocar no instrumento, a mesma linha melódica, o mesmo 
padrão rítmico escutado. “[...] é necessário educar essa sensibilidade e percepção auditiva [...]”. 
(BERTEvELLI, 2010)
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Do mesmo modo que o aluno visual ouve e observa o professor tocando para melhor enten-
der uma linha melódica ou um ritmo, pode-se fazer com o deficiente visual ao teclado, já que res-
peitadas as devidas diferenças e proporções, o ensino do teclado, como dito anteriormente, oferece 
inúmeras possibilidades.

Softwares criados para o ensino de música, acoplados ao teclado, interagem de modo prá-
tico e instantâneo com recursos didáticos que facilitem a leitura e produção musicais. Em um sentido 
amplo, segundo Krüger (1999), todo software de música pode ser complementar à prática instrumen-
tal. Os de atuação direta intervém no processo de ensino de aprendizagem de piano ou teclado, auxi-
liando na monitoração do estudo técnico ou da execução musical. Os softwares de atuação indireta 
são utilizados como complemento às aulas teóricas e de instrumentos musicais.

A mediação do professor de teclado é de fundamental importância neste processo, pois devido 
às limitações dos programas em questão, é mister que seja feita sua intervenção de forma contínua, 
atuando como facilitador e como ponte entre os recursos apresentados e o aluno deficiente visual.

Cabe ao professor estimular o aluno na exploração e pesquisa do instrumento, propondo ati-
vidades de improvisação, utilizando os vários recursos de timbres e ritmos, praticando atividades de 
apreciação musical com as músicas já instaladas no teclado. Na continuidade da formação, aponta-
mos o professor como mediador, possibilitando ao deficiente visual a compreensão de conceitos teó-
ricos musicais amparados por práticas associadas à leitura de partitura feita por softwares, onde estes 
funcionem como verdadeiros guias de estudo, tutores em tempo integral, viabilizando resultados 
musicais só possíveis com o domínio da leitura musical.

NOTAS
1 Bacharel em Direito pela Fundação de Ensino Eurípedes Soares da Rocha - UNIvEM (Marília, SP, 1990), licencianda em 

Música, habilitação Ensino Musical Escolar na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Atua como professora particular de 
piano e das Oficinas de Música da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás.

2 Licenciada em Música pela UFG (1986), graduada em Instrumento/Piano pela UFG (1988). Possui Especialização em Méto-
dos e Técnicas de Pesquisa em Música pela UFU (1993), Mestrado em Música na Contemporaneidade pela UFG (2003). Pro-
fessora nos cursos de Música e Musicoterapia da Escola de Música e Artes Cênicas, da Universidade Federal de Goiás. 
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INTRODUÇÃO
A proposta pedagógica do Instituto Dom Barreto (IDB) baseia-se na premissa que é pre-

ciso desenvolver, no contexto escolar, a sensibilidade artística e a consciência crítica com relação à 
música e ao fenômeno sonoro. (PENNA, 2008) O processo de Educação Musical deve ser amplo, 
contribuindo para a consolidação da cidadania. As diretrizes do Ministério da Educação (RECNEI, 
PCNs) e o trabalho de importantes pedagogos contemporâneos fundamentam as práticas educativo-
-musicais da escola, promovendo um ensino multicultural que permita a compreensão da diversi-
dade musical em suas múltiplas manifestações, conforme propõem França (2002), Swanwick (2003), 
Hentschke e Del Ben (2003), Hentschke e Souza (2003), dentre outros.

OBJETIVOS
O objetivo principal da ação pedagógica é promover a vivência da Música por meio de ativi-

dades lúdicas, favorecendo o desenvolvimento da percepção, explorando a diversidade do universo 
musical, construindo referenciais que permitam compreender criticamente eventos sonoros diversos. 
Ao oportunizar o contato dos alunos com diferentes estilos, gêneros e autores, a escola democratiza o 
acesso à Música, descontrói preconceitos, rompe barreiras, contribui para a formação de repertórios 
e socializa um dos mais ricos e diversos patrimônios culturais da humanidade. Neste primeiro con-
tato sistemático e dirigido com as diferentes práticas e saberes musicais, as crianças são estimuladas 
a brincar com os sons, imitando, inventando e/ou reproduzindo criações musicais, usando a voz e o 
corpo, assim como instrumentos tradicionais e alternativos.

METODOLOGIA
Os alunos que frequentam o Maternal I e II têm entre dois e três anos. Cada turma recebe, 

em média, 28 a 35 alunos, que são orientados por três professoras, sendo uma titular e duas auxilia-
res. As aulas de Música são semanais, em uma sala reservada para tal finalidade, e tem duração de 
30 minutos. As professoras conduzem os alunos à sala de Música, participando das experiências ali 
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realizadas. O modelo proposto por Russell (2005, p. 82) serviu de base para a elaboração do roteiro 
das atividades, assim caracterizado: a) acolhida com as crianças sentadas em círculo, num momento 
de socialização, cantando canções variadas; b) realização de atividades associadas ao tema da aula, 
incluindo brincadeiras de roda, jogos de associação e rítmicos, bem como a manipulação de instru-
mentos musicais; c) encerramento com relaxamento ou uma canção de despedida.4

Os alunos que frequentam o Infantil I e II têm entre quatro e cinco anos de idade. Em média, 
cada sala tem 30 a 35 alunos, que atuam sob a coordenação de duas professoras, sendo uma titular 
e outra auxiliar. À semelhança do Maternal, as aulas de Música são semanais, duram 30 minutos. 
As professoras titulares da turma auxiliam a professora de Música ao longo dos encontros. O canto 
coletivo, associado à expressão corporal, tem lugar especial nas atividades. O repertório inclui obras 
do cancioneiro popular infantil, parlendas, acalantos e várias composições originais, escritas para as 
aulas de Música e para projetos temáticos e interdisciplinares. A abordagem dos conteúdos é priori-
tariamente ativa e baseada na vivência por meio do corpo, facilitando o processo de aprendizagem 
musical. Eventualmente, utiliza-se a notação alternativa para trabalhar conceitos específicos, ligados 
à altura, à duração e à intensidade dos sons, a exemplo da manossolfa.

No Ensino Fundamental, as aulas do primeiro ano também são semanais, incluindo a inicia-
ção à Flauta Doce. Tendo em vista que, geralmente, as crianças iniciam o primeiro ano já alfabetiza-
das, abordam-se os aspectos simbólicos da partitura em associação com a aprendizagem do instru-
mento. Para as crianças do segundo ao quinto ano, a escola oferece uma atividade complementar, não 
obrigatória, sem ônus para os pais, denominada Escolinha de Flauta Doce e Voz (EFDv). A EFDv 
funciona de segunda à quinta, no final dos turnos (manhã e tarde), na sala de Música, e está dividida 
em dois níveis (iniciantes e avançados). A maior parte da clientela é de meninas e, em geral, 40 alu-
nos participam da atividade. O repertório interpretado inclui obras do domínio público, da música 
popular brasileira e temas da música de concerto, peças diatônicas, com ritmos simples e em anda-
mento lento, assim como outras com alterações ocorrentes, cromatismo, síncopes, contratempos, a 
uma e duas vozes, em andamento rápido. Ao término do nível avançado, os alunos dominam as notas 
do intervalo Dó3 e Sol4. As crianças se apresentam regularmente em eventos promovidos pela escola 
e em concertos temáticos, organizados pelas professoras de Música.5

RESULTADOS
Percebe-se que os alunos participam das aulas de Música com entusiasmo e atenção. A inte-

ração com as professoras titulares da turma e o estabelecimento de uma rotina semanal de trabalho, 
composta por várias etapas e com diferentes objetivos e atividades, à qual as crianças se acostuma-
ram, são pontos positivos da ação pedagógica. Nota-se que as aulas também contribuem para desen-
volver aspectos extrínsecos à sua natureza, colaborando no processo de socialização, desinibição e 
autonomia das crianças. As vivências musicais lúdicas estimulam o desenvolvimento da linguagem, 
da voz falada e cantada, da motricidade e da percepção auditiva e visual. Os jogos e brincadeiras 
envolvem as crianças neste processo de musicalização. Alguns dos conteúdos musicais reforçam as 
noções de quantidade, formas, cores, tempo, espaço. Com relação à EFDv, percebe-se que os alu-
nos, quando concluem o nível avançado, conseguem ler partituras básicas, sendo capazes de execu-
tar várias peças simples. As apresentações públicas realizadas na escola têm contribuído para elevar 
a autoestima dos alunos e também das famílias, que acompanham todo o processo. Muitos alunos, 
após esta experiência e seguindo a orientação dos pais e professores, matriculam-se em cursos espe-
ciais ou passam a ter aulas particulares.

CONCLUSÃO
Ao longo dos últimos anos, as atividades musicais, no âmbito da Educação Infantil e do pri-

meiro ciclo do Ensino Fundamental, têm conquistado mais espaço dentro da estrutura curricular do 
Instituto Dom Barreto. O reconhecimento da Música como área e ferramenta fundamental no desen-
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volvimento da criança é crescente entre todos os segmentos da escola, incluindo professores, pais, 
coordenadores e diretores, que têm contribuído, de forma decisiva, para a consolidação deste projeto. 
Ainda é preciso superar desafios e avançar, buscando o equilíbrio entre a escola ideal e a escola real, 
cedendo o possível sem, contudo, perder de vista a meta almejada. A missão é difícil; a responsabi-
lidade, enorme; a ação, imprescindível. As opções do agora serão projetadas a curto, médio e longo 
prazo e contribuirão para definir a realidade econômica, social, política e cultural do país.

NOTAS
1 Regente e tenor, Doutor em Música pela Louisiana State University. É professor da UFCG e tem colaborado com diversas 

instituições de pesquisa e ensino, no Brasil e no exterior. É membro do Conselho de Cultura da Paraíba e Diretor Artístico do 
Festival Internacional de Música de Campina Grande.

2 Licenciada em Música pela Universidade Federal do Piauí. Tem atuado como Educadora Musical em diversas escolas de Tere-
sina, públicas e privadas, desenvolvendo trabalho na área do Canto Coral e da Flauta Doce. Atualmente, leciona no IFPI, cam-
pus de Oeiras-PI.

3 Licenciada em Música pela Universidade Federal do Piauí. É professora de diversas escolas públicas e privadas da capital 
piauiense, desenvolvendo atividades com o Canto Coral e a Flauta Doce. Atualmente, leciona no Instituto Dom Barreto.

4 As atividades são criadas pelas professoras e também extraídas e/ou baseadas em Feres (1998), Brito (2003), Almeida e Levy 
(2010), França (2008; 2010) e Tatit e Peres (2010).

5 As atividades e o repertório da EFDV foram extraídos e/ou baseados em diversos autores, dentre os quais Mönkemeyer (1966), 
Rosa (1999) e Weiland et al (2008).
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INTRODUÇÃO
A música em si, é auto-suficiente, pois ela funciona de forma independente. Mas ela é fun-

damental para outras manifestações artísticas como a dança, por exemplo, o ballet clássico. Estas 
subáreas se convergem naturalmente, o encontro de ambas é necessário para a expressão da dança.

Existem três fatores na sala de aula de ballet: a música, o movimento coreográfico e os passos 
convencionais. A música é o que moverá o aluno a realizar os movimentos da dança.

A minha experiência como pianista acompanhadora de ballet clássico, iniciou-se no Músika 
Centro de Estudos com o método Royal. Este possui partituras elaboradas didaticamente para ensinar 
crianças entre cinco e seis anos nos níveis pre-primary e primary que correspondem ao nível primá-
rio. Na seqüência do curso, os Syllabus com graus de I até vIII, primeiramente ensinam cada passo 
individualmente e aos poucos, acrescentam-se as combinações dos passos do ballet. Depois iniciam 
os vocationals chegando ao último nível advanced quando o bailarino se forma pela Royal Academy 
de Londres.

Para que o pianista possa tocar este método, ele tem que ser um bom performer, dada a exi-
gência de alto nível técnico das partituras e a importante função de acompanhador que exerce. Esta 
requer disciplina, atenção, memorização, cooperação com o professor de ballet quanto às suas exi-
gências e o foco nos exercícios do alunato para supri-los musicalmente. A adequação musical junto 
aos gestos coopera e respeita a anatomia do corpo humano que se movimenta constantemente para 
dançar. Para Neves (1998, p. 34), o professor de ballet pode solicitar o compasso e o andamento 
desejado, porém um pianista experiente com a dinâmica da aula identificará a solicitação a partir da 
marcação dos passos.

É possível que o pianista acompanhador de ballet utilize uma peça musical apenas como 
medida de apoio didático, podendo muitas vezes manter a harmonia, o ritmo padrão e variar a 
melodia. Momentaneamente ele trabalha a peça como apoio e a usa para esta determinada função. 
Neste momento, não é solicitada, uma interpretação estilística e sim a utilização da peça como 
apoio didático. 

Neves (1998, p. 129) recomenda evitar alterações na obra que a descaracterize e que, se 
forem necessárias, utilizá-las com cuidado, ainda que seja em função do ato educativo. Muitas vezes 

Diversidades nas Práticas e Didáticas em 
Performance e Composição
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ocorrem modificações numa partitura de música. Isso acontece em variações escritas, onde o com-
positor, tomando o tema como base, irá percorrer pontos distantes em sonoridades e ritmos onde o 
ouvinte não correlacionará as variações com tema algum, pois ocorre o processo criativo. 

O método Royal utiliza-se de gêneros musicais diversificados como minuetos, valsas, mazur-
cas, polonaises, marchas, tarantelas, tangos e outros. As composições musicais são encomendadas 
para cada exercício da aula.

A leitura das músicas deve ser impecável para o alcance do tempo demarcado pelos anda-
mentos musicais que podem ser, por exemplo, adágios, andantes, moderatos, allegros e presto. 
(...) “é da responsabilidade do pianista ficar atento.” (Lishka, 1979, p. 10) O pianista acompanha-
dor interpreta a música baseada no compasso que se adequar ao ritmo do movimento no exercí-
cio do ballet. Desta maneira, estabelece um vínculo, interagindo a música com os movimentos 
da dança.

Apesar das músicas serem de estilos musicais diversificados, com harmonizações extrema-
mente moduladas, percebe-se que a rotina da mesma música aplicada ao mesmo passo para a prepa-
ração intensa dos exames anuais e internacionais é exaustiva e os alunos se cansam. Para compen-
sar este esforço rotineiro, o método alterna com os exames avaliativos, aulas livres que diversificam 
o repertório musical. Percebe-se que a música nova na realização dos passos traz maior estímulo e 
musicalidade para o aluno de dança clássica.

Cavalli (2001, p. 217), fala da importância da empatia entre o pianista e o professor de bal-
let, pois conectam estas artes. Entretanto, esses profissionais são afortunados quando estas formas de 
artes: dança e música são motivos catalisadores de suas próprias energias criativas e, se ambas dialo-
gam entre si, estão juntando-as e condensando-as.

De acordo com Cavalli (2001, p. 44) a música ajudará o professor de dança a demonstrar aos 
seus alunos como se moverem, valorizando não apenas a execução técnica do movimento, como tam-
bém a experiência de se dançar na música. 

Pretende-se pesquisar sobre a atuação do pianista acompanhador de ballet e se esta pode 
interferir no aprendizado dos passos desta modalidade de dança. O método analisado é da Royal Aca-
demy de Londres, através do Syllabus Grade Seven. Autores como Lishka, Cavalli, Neves e outros 
serão pesquisados para se fazer uma confrontação de idéias que, junto com a aplicação da metodolo-
gia, auxiliarão a chegar numa conclusão. Esta pesquisa é um estudo de campo, com pesquisa expe-
rimental e pesquisa-ação. 

JUSTIFICATIVA
A justificativa é apresentar uma discussão sistematizada sobre a influência da interpretação 

pianística no aprendizado do ballet clássico, tendo em vista a escassez de material específico para 
alunos de piano que queiram se profissionalizar nesta área, substituindo um repertório estrangeiro 
por um brasileiro. Existe influência da interpretação musical, no ensino do ballet clássico? Como 
mensurá-la? Até que ponto a interpretação musical do pianista acompanhador de ballet interfere na 
aprendizagem do aluno desta modalidade de dança?

OBJETIVO
O principal objetivo é investigar se a interpretação musical do pianista acompanhador inter-

fere na aprendizagem do aluno de ballet. Os objetivos específicos são: verificar a atuação do pianista 
enquanto intérprete musical na aula de dança; observar o aprendizado dos passos do ballet durante 
a execução da música; analisar, junto aos professores de ballet, se a aprendizagem dos passos desta 
dança ocorre de forma adequada; verificar se, ao executar um repertório musical brasileiro, o apren-
dizado acontece com maior facilidade, e gerar um repertório diversificado.
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METODOLOGIA
A metodologia a ser utilizada serão entrevistas, através de questionários com perguntas aber-

tas, com professores e alunos de ballet em duas turmas: uma turma de escola particular e outra 
de escola pública de Goiânia/GO, escolha de novo repertório, analisando e escolhendo músicas do 
repertório brasileiro que se adequem aos passos de ballet que serão ensinados pela professora desta 
modalidade de dança, e aplicação e observação em sala de aula.

Os resultados esperados para esta pesquisa são a confirmação ou não de que a interpretação 
musical pelo pianista acompanhador interfere na aprendizagem dos passos de ballet, e se a inserção 
de um repertório brasileiro contribui para ampliar a percepção do aluno quanto a diferentes gêneros 
musicais que possibilitem musicalidade na realização dos movimentos.

NOTAS
1 Licenciada em Música e bacharel em Piano pela Universidade Federal de Goiás, especialista em Psicopedagogia pela Univer-

sidade Gama Filho. Atualmente faz parte do Programa de Pós Graduação Strictu Sensu da Universidade Federal de Goiás, na 
condição de mestranda, sob orientação do professor Carlos Henrique Costa. Atua como professora e pianista acompanhadora 
de ballet em duas instituições de ensino do Estado de Goiás.

2 Pianista e Regente, professor adjunto da UFG. Coordenador do Mestrado em Música da EMAC/UFG.

REFERÊNCIAS
CAvALLI, Harriet, Dance and Music: A Guide to Dance Accompaniment for Musicians and Dance Teachers. 
University Press of Florida: FL, 2001.

LISHKA, Gerald. R. A Handbook for the Ballet Accompanist. USA: 1979. 

NEvES, Áurea. Pianista para Cursos de Balé Clássico: Estudo sobre as habilidades e competências necessá-
rias ao seu desempenho. Goiânia. Dissertação defendida e aprovada para título de Mestre em Música pela UFGO, 
1998.
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A RepResentAção dA melAnColiA                                                     
nAs CAnções de John dowlAnd

João Alexandre Straub Gomes (UFPR)¹
joaoalexandrem6@hotmail.com

Palavras-chave: John Dowland, Melancolia; Música e poesia; voz e alaúde.

INTRODUÇÃO
Na história da música ocidental, a Inglaterra elisabetana representa um capítulo importante 

do período renascentista, que apresentou como principal característica o movimento intelectual 
humanista (GROUT e PALISCA, 2001, p. 185). Foi durante a chamada “era dourada” da história 
inglesa, ou seja, período de reinado da rainha Elizabeth I (1558-1603), que aconteceram importan-
tes manifestações sócio-culturais, como a discussão religiosa entre protestantismo e catolicismo e a 
criação do teatro inglês, por exemplo. Além disso, algumas das principais personalidades do cenário 
artístico inglês viveram nesse período, entre os séculos XvI e XvII, tais como John Donne, Cristo-
pher Marlowe, William Byrd, Thomas Campion e o maior dramaturgo de todos os tempos, William 
Shakespeare. É neste contexto que encontramos, também, o alaudista e compositor John Dowland, 
cuja obra é o nosso principal interesse de pesquisa.

John Dowland (1563-1626) foi um alaudista e compositor que almejou por muito tempo 
um cargo na corte inglesa sem nunca tê-lo conquistado durante o reinado da rainha Elizabeth I. Só 
assumiu o posto de alaudista da corte inglesa no reinado de James I em 1612. Antes disso, viajou 
por diversos países da Europa, estando a serviço do embaixador inglês em Paris e a serviço da corte 
dinamarquesa. Sua produção musical conta com 84 canções (ayres) publicadas durante sua vida em 
quatro volumes: The First Booke of Songes or Ayres (1597), The Second Booke of Songs or Ayres 
(1600), The Third and Last Book of Songs or Aires (1603) e A Pilgrimes Solace (1612), além de mais 
de 70 peças para alaúde solo (como podemos observar no trabalho de Diana Poulton, principal com-
piladora da obra de John Dowland) e também peças para consorte instrumental de alaúde e violas. 
Dentre estas, destaca-se a publicação Lachrimae, or Seven Tears (1604) que “é o grupo de variações 
que contém sua famosa Semper Dowland Semper Dolens, característica da índole melancólica [de 
Dowland]” (SADIE, 1994, p. 277). É comum encontrarmos afirmações de músicos, intérpretes e his-
toriadores quanto à característica melancólica da música de John Dowland. Assim, faz-se necessário 
realizar um estudo preliminar à abordagem musical sobre o conceito de melancolia. Robert Burton 
publicou em 1621 um tratado acerca do tema, que utilizaremos para uma aproximação com o assunto 
no contexto elisabetano para que possamos perceber que relações poderiam existir entre a melancolia 
e a música do compositor, pois sobre esse assunto, carecemos ainda de um esclarecimento conceitual 
para entendermos a dimensão do que se está discutindo.

Com base na revisão de literatura realizada, foi possível concluir que esta investigação situa-
-se num âmbito de interesse comum a muitos estudiosos atuais da área da Música, principalmente 
os estudiosos de performance musical e práticas interpretativas, sobretudo os intérpretes de música 
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antiga. O compositor John Dowland é central no repertório inglês para alaúde por inúmeras qualida-
des atribuídas à sua música, muitas vezes sendo a característica de melancolia relacionada a ela: “...
sua música está profundamente imbuída de melancolia...” (MANNING, 1944, p. 45).

Também podemos observar através dos trabalhos realizados por viviane Kubo Malinconia 
D’amore: A Melancolia e os Lamentos Femininos da Ópera Veneziana de Meados do Século XVII e 
Molly Brecklin Religious Melancholy in the Music of John Dowland que, tanto o tema da melancolia 
representada em artes quanto a música deste compositor constituem interesses atuais de pesquisa aca-
dêmica na área da Música. Por fim, consideradas as reflexões e voltando-se ao repertório que delimi-
tamos para este projeto, apresentamos a seguinte questão: De que maneira a música de John Dowland 
apresenta e/ou representa a melancolia?

OBJETIVO GERAL
Identificar elementos que caracterizam, ou poderiam ser indicadores de, expressão de melan-

colia nas Ayres (canções para voz e alaúde) de John Dowland.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Verificar os esquemas formais (versificação e estrofes) empregados na construção dos Ayres;
Discutir a relação entre a poesia de Dowland e sua música.
Observar a disposição do acompanhamento de alaúde ao longo do texto musical e como 

Dowland constrói sua linguagem harmônica, anterior à invenção do Baixo-contínuo.

METODOLOGIA
Para a realização da pesquisa, fundamentada nos preceitos da Nova Musicologia apresentada 

por Joseph Kerman na década de 1980, serão adotados procedimentos metodológicos relacionados 
à prática musicológica e de análise musical. A face interdisciplinar desses tipos de pesquisa em per-
formance sugere, de nosso ponto de vista, uma ampliação de possibilidades em termos de procedi-
mentos metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa, apesar do desafio que a atual tendência 
interdisciplinar dos estudos musicológicos apresenta (ASSIS et al, 2009).

De acordo com os objetivos estabelecidos anteriormente, os assuntos que centralizam o tra-
balho são o conceito de melancolia, a construção poética dos textos das canções e as relações entre 
letra e música das Ayres. Todos estes tópicos têm a finalidade de verificar a representação de melan-
colia no repertório delimitado. Assim sendo, alguns referenciais teóricos serão importantes para nor-
tear as discussões. Primeiramente, será realizada a necessária aproximação contextual ao renasci-
mento inglês, através da leitura de textos como Il Cortegiano (1528), de Baldassare Castiglione para 
chegar-se à discussão da melancolia. Neste aspecto, o tratado Anatomy of Melancholy (1621) de 
Robert Burton, é o principal referencial para entendimento do tema da melancolia no contexto eli-
sabetano. O livro é considerado a principal compilação humanista sobre o assunto e nele são citados 
inúmeros autores (inclusive os clássicos, constantemente revisitados na renascença) e suas respec-
tivas reflexões e posicionamentos diante do tema. A segunda parte do desenvolvimento do trabalho, 
que admite subdivisões específicas, comporta as etapas de estabelecimento do corpus de obras elegi-
das para análise musical e os procedimentos analíticos. Observar-se-á em análise os aspectos formais 
(versificação e estrofes) de construção composicional das Ayres, os contornos rítmico-melódicos dos 
textos e as características musicais do acompanhamento do alaúde. O referencial para estudo analí-
tico contará, principalmente, com tratados de versificação inglesa, como A Treatise on English Ver-
sification (1827) de William Crowe, A Treatise on Versification (1878) de Gilbert Conway e Obser-
vations in the Art of English Poesie (1602) de Thomas Campion, indispensáveis para buscar maior 
entendimento sobre a construção poética na era isabelina.
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RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se com a realização da pesquisa perceber e entender a forma de representação de 
melancolia nas Ayres de John Dowland. No estudo referenciado por Burton sobre a melancolia e no 
estudo de versificação inglesa do período elisabetano, pretende-se encontrar subsídios para explorar 
a relação texto-música e a temática da melancolia na obra musical do repertório delimitado.

NOTAS
1 Mestrando em Música pela UFPR - linha de pesquisa Leitura, Escuta e Interpretação com ênfase em música antiga, sob orien-

tação da Dra. Silvana Scarinci. Graduado em Música, Bacharelado - Hab. em violão, pela UFPEL. Bolsista em intercâmbio na 
Universidade do Minho (Braga-Portugal) em 2009 a 2010. Bolsista do PIBID em 2011 e 2012. Instrutor de Música do SEST/
SENAT em 2011 a 2012.
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As RepResentAções mentAis                                                              
nA peRFoRmAnCe violonístiCA
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Eduardo Meirinhos (UFG)²
emeirinhos@gmail.com

Palavras-chave: Representações mentais; Performance; Visualização; Intencionalidade expressiva; Violão.

INTRODUÇÃO

“Quando estou sentado num café em Paris, cercado de pessoas, eu não faço isso por casualidade 
– eu repasso uma determinada sonata em minha cabeça e descubro novas coisas o tempo todo”- 
Arthur Rubinstein, pianista (KLICKSTEIN, 2009. p. 34) 

O presente trabalho investiga a construção de representações mentais com o propósito de 
melhorar a intencionalidade expressiva³ na performance violonística. A partir dos questionamentos 
apontados, pretende-se explorar a utilização do processo de visualização entre violonistas.

Santiago conceitua essas representações como as “imagens mentais que nos permitem ‘visu-
alizar’ um objeto ausente que nos é familiar e nos possibilitam agir a partir desta visualização” 
(2002, p. 147).

O ato de visualizar, enxergar na tela mental uma determinada situação ou objeto, faz parte de 
nosso cotidiano; se pensarmos em um trajeto que estamos acostumados a percorrer caminhando, as 
imagens desse trajeto tomam conta da mente e podemos descrevê-lo com maior ou menor riqueza de 
detalhes. O mesmo conceito se aplica à projeção de eventos futuros com base em fatos já conhecidos, 
porém com o acréscimo da criação de imagens a partir de um dado objeto conhecido. 

Os elementos de visualização podem ser utilizados em música trazendo ao intérprete, à hora 
da performance, elementos que foram construídos e consolidados ao longo do processo de estudo. 
Dessa forma, justifica-se a situação a que se refere a epígrafe, quando o pianista Rubinstein repassa 
mentalmente uma sonata podendo assim recriar sua interpretação, sem encostar um dedo no piano. 
Algumas ideias partem de reflexões internas, mas podem surgir de fatores externos. Podemos citar o 
exemplo de um violonista que prepara o concerto para violão e orquestra de Tedesco em Ré maior. 
Após realizar estudo sistemático, chega a uma execução satisfatória; porém ao tomar conhecimento 
do fato de que o compositor vivia uma intensa despedida em sua vida durante a concepção do segundo 
movimento da obra e que isso o influenciou, uma nova forma de ver a música surge e, portanto, sua 
experiência muda. A partir de sua representação mental da sensação da despedida, o performer pode 
ampliar sua expressividade, o que acaba por enriquecer sua performance.

A riqueza tímbrica do violão fez Hector Berlioz considerá-lo uma orquestra em miniatura. 
Associar um timbre ou região sonora a determinado instrumento orquestral é uma prática utilizada 
por Fernando Sor no século XIX, referida em seu método e amplamente difundida entre violonistas 
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desde então (GLISE, 1997 p. 195). Simular uma sonoridade de um instrumento ausente é imaginar 
esse instrumento, é representar mentalmente a sensação de estar “tocando” esse instrumento.

Os primeiros relatos de práticas mentais estão diretamente relacionados com a memória 
como aponta Jorgensen (2004): 

O pianista húngaro, Sandor Kovacs, publicou o primeiro estudo empírico em 1916. Kovacs 
ficava intrigado com os problemas que seus estudantes tinham ao executar peças difíceis de 
memória. Sua conclusão foi que os músicos deveriam adotar a prática mental, especialmente ao 
abordar uma peça nova. (p. 87) 

Leimer (1949) aponta o estudo “reflexivo” como ferramenta fundamental para a execução de 
memória bem sucedida ao piano. Esse estudo teria como base a visualização prévia da partitura, um 
estudo aprofundando antes de tocar de fato. 

Connolly e Williamom (2004) dissertam sobre o treinamento de habilidades mentais e suge-
rem um passo a passo, desde exercícios de relaxamento, treinamento das habilidades de imaginação 
até detalhes da performance, como colocar-se mentalmente na situação de concerto e perceber as sen-
sações que decorrem desse ensaio. 

A prática mental aliada à prática física é mais eficaz do que o uso delas isoladamente como 
apontam as conclusões de Pascual-Leone relatadas por Chaves (2011):

“Pascual-Leone (2003) conclui que a prática mental (imaginar o tocar) pode resultar em acentu-
ada melhora na performance, facilitar a aprendizagem de habilidades com menos prática física 
e a combinação da ação física com a mental leva a um aperfeiçoamento das habilidades mais 
acentuado do que a física isolada.”(p.52).

Provost (1992), Iznaola (2000) e Ryan (1994) apontam a “visualização” como uma fer-
ramenta importante para violonistas. Ryan descreve o ponto ideal afirmando que o intérprete 
somente apropria-se da obra quando estiver apto a ouvir, ver e senti-la mentalmente do início 
ao fim, podendo assim fazer-se valer das diferentes formas de tocá-la que surgem dessa prática. 
(RYAN, 1984 p. 217, 218)

Acreditamos que a utilização consciente das representações mentais pode ser de grande valia 
nas práticas do violonista e auxiliar sua expressividade. 

Embora o assunto seja abordado de maneira sucinta em dissertações onde o violão é o foco, 
como é o caso de Araújo (2010) e Arôxa (2013), constatamos que até 2007 não existia dissertação ou 
tese com essa temática voltada para o violão no Brasil (ANTUNES, 2012) e uma análise preliminar 
em anais e periódicos relacionados à performance no país apontam para o ineditismo do trabalho.

A abordagem de Provost (1992) pode ser aplicada a diversos instrumentos, porém no caso 
de instrumentos harmônicos como o piano e o violão, o autor afirma que há uma maior dificuldade 
no processo de fixação da performance, entre outros motivos, pela polifonia. O autor propõe ativida-
des de fixação da memória que se juntam à prática da visualização, utilizando a divisão dos tipos de 
memória, a saber, visual, auditiva, cinestésica e lógica. 

A partir dessas considerações surgem as perguntas que norteiam esta pesquisa: Como a 
vivência mental prévia de uma intenção musical pode afetar sua concretização? Que tipo de prática 
pode eliminar os possíveis lapsos existentes entre a intencionalidade do performer e a sua realiza-
ção? É possível ampliar a criatividade e o leque de opções interpretativas ao usar a visualização? A 
visualização pode contribuir na otimização do estudo? Que elementos, portanto, podem influenciar 
na construção mental da performance?

OBJETIVO GERAL
Investigar a utilização e a influência das representações mentais no processo de preparação e 

realização da performance violonística.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar o procedimento de violonistas reconhecidos no país no estudo por reflexão, inves-

tigar as técnicas por eles usadas.
Proporcionar aos violonistas um panorama da aplicação das representações mentais na per-

formance.
Relacionar e discutir os diferentes aspectos da memória.
Aplicar as ferramentas referidas na performance.

METODOLOGIA
A abordagem será qualitativa à medida que trabalhará com elementos subjetivos acerca da 

performance violonística. Para validar as considerações e estratégias, optou-se pelo cruzamento dos 
dados da revisão da literatura com os dados colhidos através de entrevistas semi-estruturadas junto 
aos violonistas que têm reconhecida carreira como concertistas e/ou são orientadores em cursos de 
pós-graduação em performance/práticas interpretativas no Brasil, bem como as reflexões advindas 
da prática desse autor na elaboração do repertório para os dois recitais exigidos pelo programa como 
requisito para a obtenção do grau de mestre em Performance musical/violão.

RESULTADOS ESPERADOS
Ao final da pesquisa espera-se ter um panorama das práticas dos entrevistados no que con-

cerne à aplicação das diferentes formas de representações mentais na construção e realização de suas 
performances.

Esperamos ainda contribuir para o meio violonístico na reflexão de suas práticas, no sentido 
da otimização de recursos, da utilização do potencial da performance e na ampliação do debate sobre 
as faculdades mentais utilizadas para tocar violão. 

NOTAS
1 Mestrando em Performance Musical violão pela UFG. Bacharel em violão pela UFPel, atuou como professor de violão nos 

departamentos de música da UFSM e UFPel. Realizou aperfeiçoamento artístico com Eduardo Isaac (Argentina). Além de 
atuar como solista, é integrante do Duo ímpar ao lado de Gil Soares e Quinteto Guitarreria.

2 Possui graduação pela Hochshulefür Musikund Theater Hannover-em Ausbildungsklasse (1989), mestrado em Musicologia 
pela Universidade de São Paulo (1997) e doutorado pela School of Music na Florida State University - Doctor of Music - DM 
(2002). Atualmente é professor Adjunto IV da Universidade Federal de Goiás, onde atua no Programa de Pós-Graduação da 
EMAC.

3 O termo intencionalidade expressiva refere-se aqui ao conjunto de intenções e emoções que o performer pretende expressar no 
momento da performance.
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BRenno BlAuth:                                                                                             
umA edição dAs sonAtAs e sonAtinAs

Lúcius Mota (UFSM)1

luciusmota@gmail.com

Palavras-chave: Brenno Blauth; Música brasileira do século XX; Edição; Sonatas e sonatinas.

INTRODUÇÃO
A música para sopros do compositor gaúcho Brenno Blauth (1931-1993) ocupa lugar de 

destaque na música de concerto brasileira. Seu Concertino para oboé e orquestra de cordas T.17, 
alcançou grande popularidade no Brasil e no exterior. No entanto somente as edições da Sonata para 
Flauta T.5 e do já mencionado concertino estão disponíveis atualmente. 

A Sonata para oboé T.14 tornou-se igualmente parte do repertório dos oboístas brasileiros. 
Ao procurar mais informações sobre esta obra percebi que apesar de sua popularidade a edição da 
mesma estava esgotada. Pesquisas ulteriores revelaram que o compositor além da sonata e do concer-
tino escrevera outras duas obras para oboé: o Duo Sonatina para oboé e fagote T.80 e o Trio Sonatina 
para oboé, trompa e piano T.82, ambas manuscritas. Ao entrar em contato com a viúva do compositor 
em busca destas obras, surgiu a idéia de dar início a este projeto.

Entre os anos 1970 e 1980 algumas obras do compositor foram publicadas pela Novas Metas, 
porém a editora há muito não existe e as obras circulam em forma de fotocópias. Outras composi-
ções, todavia não foram editadas ainda, o que torna o acesso a elas um obstáculo ao possível intér-
prete de sua obra. 

Blauth escreveu cerca de cem obras, escritas entre 1956 e 1993. Devido a afinidade do 
pesquisador com a música para sopros, deste conjunto, foram selecionadas onze obras que rece-
beram o título de sonata ou sonatina, escritas entre 1958 e 1992. A Sonata para violino T.2 está 
extraviada, e a Sonata para flauta T.5 possui edição moderna. Assim sendo, o projeto se ocupará 
das seguintes obras: Sonata para fagote e piano T.6; Sonata para oboé e piano T.14; Sonata para 
piano T.16; Sonata para viola e piano T.22; Sonatina para trompa e piano T.48; Sonatina para 
flauta doce ou flauta transversal e piano T.57; Sonatina para clarineta e piano T.63; Duo Sona-
tina para oboé e fagote T.80; Trio Sonatina para oboé, trompa e piano T.82. Quanto à Sonata para 
piano, a viúva não possui cópia da mesma e a pesquisa poderá contribuir a localização e divulga-
ção da sonata.

O estudo destas obras, pertencentes aos gêneros sonata e sonatina, permitirá que se observe 
em profundidade o pensamento formal do compositor, bem como sua evolução estilística ao longo 
do tempo. Também tendo em vista que o problema do acesso às fontes afeta não apenas o instrumen-
tista, mas também ao musicólogo, entendo que a edição de parte das obras de Brenno Blauth será uma 
contribuição ao estudo da música brasileira. 

A questão da relevância da edição da música latino-americana, foi ressaltada por Bernado 
Illari no prefácio do primeiro volume do Projeto Patrimônio Arquivístico-Musical Mineiro: 
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“a edição musical é indispensável, social e academicamente. Sem o conhecimento da música, 
como seríamos capazes de avaliar compositores, escolas, tendências eras? [...] sem música edi-
tada, a execução, a apreciação e o estudo são impossíveis” (ILLARI, in CASTAGNA, 2008). 

Illari refere-se prioritariamente ao repertório anterior ao século XIX da música latino-ameri-
cana, objeto maior daqueles que se dedicaram e se dedicam à edição musical. Porém, a lacuna de edi-
ções confiáveis não é exclusividade do passado distante, ela também atinge a obra de compositores 
brasileiros que viveram ao longo século XX.

A carência de edições é atestada pelos trabalhos de pós-graduação cujo objetivo é a análise 
e edição de obras de compositores brasileiros. Porém, nestes trabalhos, em geral, é abordada uma 
única obra de determinado compositor, em geral, escrita para o instrumento do pesquisador. Nesta 
pesquisa busco abordar não apenas uma obra específica, mas dois gêneros dentro do conjunto de 
obras do compositor.

OBJETIVOS
Edição crítica das obras selecionadas; publicação das obras em volume único ou separadas; 

elaboração de textos sobre as obras. 
Para a composição destes textos serão convidados especialistas de cada instrumento. Em seus 

comentários, os convidados deverão abordar questões tais como a escrita idiomática, a função do 
piano em cada obra, as dificuldades técnicas específicas da peça, questões de interpretação, e outras 
que julgarem necessárias.

Ao final do projeto se poderá discutir as mudanças no estilo do compositor, tais como a con-
cepção da forma em Brenno Blauth e a maneira como a mesma se manteve ou se alterou ao longo do 
tempo. Naturalmente o projeto poderá colaborar para contextualização da música do compositor no 
cenário musical brasileiro da segunda metade do século XX.

METODOLOGIA E REVISÃO DA LITERATURA
Apesar da relativa popularidade da obra de Blauth, a literatura sobre o compositor é limi-

tada. Até o momento os trabalhos conhecidos sobre sua obra são a dissertação Concertino para 
oboé e cordas T.17 de Brenno Blauth: revisão, edição e redução da parte orquestral para piano, 
(SOUZA, 2010). Neste trabalho a pesquisadora realizou uma edição para perfomance do con-
certino. O estudo traz informações atualizadas sobre a obra do compositor, inclusive citando 
algumas que não estão presentes no catálogo editado em 1976. O concertino foi também editado 
nos Estados Unidos por Dwight Manning. Em artigo de Silvana Rodrigues de Andrade é anali-
sado o Trio para violino,violoncelo e piano T.12 de Blauth (ANDRADE, 2003). A questão da 
escrita idiomática, bem como uma análise formal da Sonatina para trompa e piano T.48 foi rea-
lizada por Fabiano Menezes (MENEZES, 2010). A Sonata para oboé T. 14, uma das mais popu-
lares obras brasileiras para oboé, recebeu duas gravações (DUARTE, KATO, 2001; BARROS, 
ROSSELINI, 2011). A Sonata para flauta T.5 também foi gravada comercialmente (BARBOZA, 
BAZARIAN, 2001).

As questões envolvendo a edição serão fundamentadas na obra de James Grier The Critical 
Editing of Music: History, Method and Practice (GRIER, 1996) e na tese de Carlos Alberto Figuei-
redo Editar José Maurício Nunes Garcia (FIGUEIREDO, 2000).

As obras selecionadas encontram-se no acervo do compositor, hoje sob guarda de Noely 
Leite Blauth. A senhora Blauth autorizou a pesquisa e ela mesma enviou cópias das obras, cópias 
estas que serão as primeiras fontes sobre as quais se trabalhará.

As obras serão editadas em programa FINALE 2011, segundo critérios definidos pelo coor-
denador do projeto. Cada uma das obras será revisada por pessoa diferente de quem fez a cópia.
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RESULTADOS ESPERADOS
As obras serão publicadas em volume único ou separadamente, a depender da conveniência 

da editora. Os textos introdutórios poderão ser reunidos e publicados em forma de livro.

NOTA
1 Professor de oboé da Universidade Federal de Santa Maria. Bacharel em oboé pela UnB, possui mestrado em musicologia his-

tórica pela UNESP e é doutorando em Educação Musical na UFSM. O principal foco de sua pesquisa é a música e ensino do 
oboé. Diversos compositores brasileiros escreveram obras para eles, entre os quais, Estércio Marquez Cunha, Harry Crowl e 
Almeida Prado.
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BusCAndo e pRopondo ReFlexões soBRe o Ritmo

Katiane Cristine Faria da Cunha (UFU)1

katianeamerican@gmail.com

Palavras-chave: Definição de ritmo; Procedimentos rítmicos do século XX e XXI.

INTRODUÇÃO
As experiências como docente nas disciplinas Percepção e Estruturação Musical motivaram 

esta pesquisa, e a mesma será desenvolvida no Programa de Pós – Graduação em Artes no Instituto 
de Artes da UFU. 

Apesar de estarmos vivendo em pleno século XXI, o ensino de música parece estar parado 
no século XIX. A maioria das escolas de música e até mesmo cursos universitários brasileiros não 
preparam seus alunos para realizarem ou apreciarem a música criada nos séculos XX e XXI. Nesse 
sentido, os intérpretes que escolhem trabalhar com esse repertório se deparam com procedimentos 
musicais criados e/ou desenvolvidos nesse repertório apenas quando vão toca-los, não existindo uma 
preparação anterior. 

A pesquisa apresenta como objetivo geral: estudar estruturas rítmicas criadas e/ou desenvol-
vidas nos séculos XX e XXI e como objetivos específicos:

 ● Definir ritmo;
 ● Levantar e analisar quais são os métodos utilizados para formação rítmico-musical da dis-

ciplina Percepção Musical do curso de graduação em música da UFU;
 ● Refletir sobre questões relacionadas ao ensino de rítmica;
 ● Estudar alguns procedimentos rítmicos criados e/ou desenvolvidos nos séculos XX e 

XXI; e, a partir do estudo realizado; 
 ● Desenvolver exercícios práticos para o ensino desses processos em aulas de Percepção 

Musical.

Assim, esse artigo apresenta a primeira etapa desta pesquisa, ou seja, uma reflexão sobre a 
definição de ritmo. Acreditamos que esse estudo bibliográfico possibilitará reflexões e discussões que 
serão extremamente importantes para fundamentar toda a pesquisa já citada.

Concluímos que as reflexões realizadas nos levaram a amplitude do elemento rítmico-musi-
cal no contexto da música contemporânea. Desse modo, pretendemos dar continuidade a essa inves-
tigação realizando um levantamento e análise do material didático conduzindo para reflexões sobre 
questões pautadas no ensino.

METODOLOGIA
Pretendemos desenvolver pressupostos metodológicos que auxiliem a compreensão dos pro-

cedimentos rítmicos que são utilizados nos séculos XX e XXI, visto que serão elaborados exercícios 
e ou atividades com o intuito de proporcionar uma vivência desses processos em aulas de Percepção 
Musical.
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Como ponto de partida nos apoiamos nas obras de Gramani (1992 e 1996), uma vez que os 
conceitos de associação e dissociação rítmica auxiliarão no processo de análise dos materiais didáti-
cos a serem pesquisados, bem como no amadurecimento e exploração de ideais rítmicos empregados 
por esse autor para assim, elaborarmos exercícios que abarquem outros procedimentos.

RESULTADOS ESPERADOS
Como mencionou Murray Schafer “uma das piores coisas que podem acontecer na nossa vida 

é continuarmos a fazer coisas sem saber bem o que elas são ou por que as fazemos” (SCHAFER, 
1991, p. 25). Nesse sentido iniciamos com uma indagação que parece irrelevante: Ritmo, o que vem 
a ser esse elemento musical? 

Foram levantadas definições concernentes a Osvaldo Lacerda (1966), Almir Chediak (1986), 
Hindemith (1949), Zahar (1984), Gramani (1992 e 1996), Prince (1993) e Grove Dictionary (2002) e 
ao observamos as inúmeras definições apresentadas e os enfoques utilizados no dia a dia em sala de 
aula e nas práticas musicais percebemos diferentes intenções e significações da palavra ritmo, pois 
esse termo é utilizado também em determinados momentos como sendo sinônimo de pulsação, esti-
los, gêneros musicais e estruturas musicais temporais.

De acordo com Thefreedictionary2 o ritmo musical está relacionado aos elementos regu-
larmente recorrentes; a um tipo específico de um padrão (repetição de elementos); e também como 
sendo um grupo de instrumentos que sustentam uma banda (por exemplo). Analisando tais definições 
podemos estabelecer associações de ritmo como sendo os padrões de um gênero musical e também 
à pulsação no sentido de sustentar a “regularidade”. Quanto ao ritmo estar relacionado aos estilos 
musicais, nos remetemos a padrões rítmicos característicos que são influenciados por questões cultu-
rais, ideológicas, de classes sociais, mas não tendo como negar que muitas vezes os enfoques centrais 
seja de estilos e gêneros estão fortemente ligados aos aspectos rítmicos também. 

Às situações que mencionamos em “estar no ritmo ou fora do ritmo” nos remete à pulsação, e 
pulsação agrega outros elementos como métrica, compasso, andamento - tempo. Nesse sentido, todos 
esses termos estão estritamente correlacionados e nos levam a noção e compreensão de unidade da 
construção rítmica de uma obra, ou seja, a organização e ou “desorganização” por meio de divisões, 
acentuações, agrupamentos e estruturas. Dentro de um consenso geral, pulsação é um “incessante 
batimento de relógio que os padrões rítmicos cobrem. Idealmente, a pulsação existe como a cons-
tante repetição da contração e do relaxamento, tensão e distensão sendo cada batida uma renovação 
da experiência” (JOURDAIN, 1998 p. 171). De acordo com Gramani (1992 e 1996) essa organização 
que se estabelece de acordo com a regularidade temporal vem incluir apenas os níveis mais simples e 
elementares da forma musical. Nessa perspectiva, podemos, portanto destacar que muitos composi-
tores dos dois últimos séculos eliminam progressivamente o ritmo aditivo (aritmético, segundo Gra-
mani 1992) apresentando complexidades que vem “contrariar” a percepção de batidas e metros regu-
lares. Já o metro é denominado por Jourdain (1998) como sendo a existência dessa “noção familiar 
de ritmo como padrões de batidas acentuadas” [...], (p. 167). Para esse autor, esses padrões podem 
sofrer variações instantâneas e também modificações por dispositivos diversos (estando enquadrado 
dentro destes dispositivos a sincopa), sendo este o “ritmo” predominante em grande parte da música 
popular no mundo todo e tendo como sua marca registrada “o incessante bater dos tambores” (Ibdem, 
1998, p. 167).

No Grove Dictionary (2002) encontramos uma discussão visto que, em música o termo vem 
gerar terríveis confusões, não havendo uma definição simples e precisa do termo, e nenhuma tradi-
ção histórica consistente para explicar o seu significado. Igualmente é considerável colocar que “todo 
mundo acredita-se no direito de usurpa-lo para uma definição arbitrária de sua autoria” (p. 277). Ao 
levantarmos esses enfoques entendemos que o ritmo se relaciona ao aspecto temporal na música, 
mas que também é utilizado em situações e focos musicais diferentes, como à noção de regulari-
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dade (pulso/tempo/ andamento) estilos e gêneros musicais (padrões rítmicos/ métrica) e estruturas 
musicais (duração) que vivenciamos em práticas de solfejo. Percebemos igualmente a necessidade 
de estabelecermos estudos mais aprofundados que venham “clarear” todos os elementos que estão 
relacionados a Ritmo. 

E quanto às conduções rítmicas que voltam a ser exploradas e também aos novos procedi-
mentos da música contemporânea? Qual definição de ritmo que poderia ser empregada para elabo-
rações como os metros prolongados (de cinco, sete, onze tempos), polirritmias, deslocamentos tem-
porais, polimetrias, politempos, escrita gráfica, modulações métricas e micrométricas? Percebemos 
que esses procedimentos vêm desafiar os processos perceptivos aos quais fomos culturalmente con-
dicionados - “nós ocidentais”, mas que temos a capacidade de desenvolvê-los e de agrega-los às nos-
sas práticas musicais.

 É importante salientar que muito dos procedimentos rítmicos que voltam a ser explorados 
nos séculos XX e XXI tiveram origem no Renascimento. Nos períodos seguintes, Clássico- Român-
tico, houve uma atenção à escala temperada, aos tratados de harmonia, estagnando as explorações 
concernentes ao aspecto rítmico. Segundo Jourdain (1998) e do mesmo modo no verbete consultado 
no dicionário de música Zahar sobre ritmo, com a exploração da música polifônica vocal, os compo-
sitores tiveram como resultados acentuações dessincronizadas “confusão rítmica” e aprimoramento 
do metro.

Diante da reflexão realizada, estabelecemos também uma definição de ritmo como sendo 
um fenômeno musical emoldurado por questões estéticas, históricas, filosóficas e culturais que lida 
com aspectos temporais (pulso, andamento, métrica) configurando e reconfigurando-se nos planos 
vertical e horizontal do desenvolvimento musical, estando presente em abordagens de regularidade 
e irregularidade e podendo também desenvolver seu próprio discurso estético musical dentro de 
uma obra.

Tivemos o intuito de proporcionar uma compreensão generalizada dos aspectos inerentes à 
condução rítmica para posteriormente compreendermos o tratamento e concepções empregados a 
eles. Do mesmo modo em que houve a dissolução do sistema tonal na primeira metade do século XX, 
há também a dissolução (prenunciadas por Stravinsky) na regularidade rítmica. 

É preciso igualmente se atentar a fatores históricos e sociais, aos propósitos dos composi-
tores ao empregar determinado (os) procedimento(s) rítmico(s) na música produzida nesse período, 
para assim construir e traçar estratégias ao estudo performático, à pesquisa e ao ensino musical como 
um todo. Ao mencionarmos sobre os processos rítmicos dos séculos XX e XXI não é nossa inten-
ção criarmos uma espécie de ruptura com a música desenvolvida nos séculos anteriores, mas sim de 
propormos a ideia de continuidade dos processos possibilitando um diálogo das conduções rítmicas 
entre linguagens musicais distintas. 

NOTAS
1 A pesquisadora é graduada em Educação Artística Habilitação em Música - flauta doce pela Universidade Federal de Uberlân-

dia. Atuou como professora de Musicalização e Percepção Musical no CEMCPC e desde o ano 2000 é professora de Percep-
ção Musical e Teclado no CEMARB e aluna do Mestrado em Artes - UFU, na área de Práticas e Processos sob orientação do 
professor Cesar Traldi. 

2 versão online disponível em: <http://www.thefreedictionary.com/rhythm>.
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leituRA à pRimeiRA vistA no violão:                                 
ConheCendo o peRFil de um espeCiAlistA

Ricardo Arôxa (UFBA)¹
ricardo.a.m.aroxa@gmail.com

Palavras-chave: Leitura à primeira vista; violão; Especialistas.

INTRODUÇÃO
O ensino do violão voltado para a formação do solista é marcado por diversos paradigmas 

na contemporaneidade. Entre eles podemos citar o desequilíbrio entre as habilidades de memorizar 
e ler música à primeira vista.

Esta questão parece ser das mais emblemáticas, embora seja das menos discutidas. A leitura 
à primeira vista é considerada, para uma parcela de violonistas, uma habilidade que não faz diferença 
na preparação do repertório ou mesmo na profissionalização do violonista egresso de uma formação 
acadêmica.

Como resultado, percebemos que a maioria dos violonistas não possui aptidão nessa habili-
dade. Todavia, existem exceções aos “maus leitores à primeira vista”, tais como: Eduardo Fernández, 
Fábio Zanon, Nícolas de Souza Barros, Eduardo Meirinhos e Mario Ulloa.

Questão que guiará a reflexão é: que aspectos e práticas na formação podem ser reconhecidos 
no perfil de um violonista dotado de boa leitura à primeira vista?

O presente trabalho é um recorte de pesquisa de mestrado em música sobre a leitura à pri-
meira vista no violão que contou com a participação dos violonistas acima mencionados².

REVISÃO DE LITERATURA
Podemos identificar alguns trabalhos que tratam da leitura à primeira vista em música, seja 

observando o comportamento da vista do intérprete em leitura (RAYNER; POLLATSEK, 1997); 
a relação entre a memória e a leitura (GUILLAUME, 1949); verificando fatores que a influenciam 
(MCPHERSON, 1994); comparando bons e maus leitores à primeira vista (GOOLSBY, 1994); 
demonstrando aspectos psicológicos da leitura (SLOBODA, 1978); sugerindo estratégias de aquisi-
ção da leitura à primeira vista em nível de expertise (LEHMANN; ERICSSON, 1996); ou, inclusive, 
observando especialistas na habilidade (WATERS; TOWNSEND; UNDERWOOD, 1998). Todavia, 
todos estes tratam do instrumentista cujo reconhecimento nessa habilidade é há tempos incontestá-
vel: o pianista.

Ainda mais raros e recentes são os trabalhos que investigam sobre a leitura à primeira vista no 
violão e, até onde sabemos, são autores brasileiros. Por enquanto temos cinco autores que se dedica-
ram ao assunto, aqui descritos cronologicamente: Bogo (2007) enfatiza a importância do estudo das 
posições; Malaquias (2009) reflete sobre como o idiomatismo influencia a leitura; Fireman (2010) 
relata uma experiência com o repertório para prática da leitura; Pastorini (2011) investiga sobre a 
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escolha do dedilhado; e Arôxa (2013) sugere estratégias de ensino e aprendizagem da leitura à pri-
meira vista na formação do violonista.

METODOLOGIA
A pesquisa (ARôXA, 2013) que originou esse artigo contou com a participação de violonis-

tas especialistas em leitura à primeira vista através de entrevistas semiestruturadas. Para este traba-
lho, a reflexão será extraída da análise dessas entrevistas e como essa fonte empírica dialoga com a 
literatura científica.

Em se tratando de cinco violonistas escolhidos por sua aptidão na habilidade, aqui serão 
reveladas características comuns aos envolvidos de modo a tentar traçar o perfil para um violonista 
especialista.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A discussão sobre a expertise em alguma habilidade envolve inúmeras questões tanto pelo 

viés da quantidade quanto da qualidade da prática acumulada (JØRGENSEN; HALLAM, 2012, p. 
265). Pontuaremos a seguir aspectos e práticas na formação musical que fizeram os violonistas em 
questão atingir um alto nível no desempenho da leitura à primeira vista.

Ao observarmos a iniciação musical destes, podemos ressaltar três aspectos relevantes: a 
idade, o primeiro contato com a partitura e a relação parental nesse processo.

A média da idade da iniciação musical dos entrevistados é de sete anos. Fato que confirma 
a ideia de que se iniciar na música durante a infância pode proporcionar ganhos relevantes também 
para a faculdade de ler partitura em tempo real (LEHMANN; ERICSSON, 1996; FIREMAN, 2010).

Quatro dos cinco violonistas iniciaram na música concomitantemente ao primeiro contato 
com a partitura. Isso ratifica a já consolidada ideia de que a quantidade de prática acumulada através 
deste modelo de escrita é relevante para a fluência na leitura.

Nesta mesma proporção percebemos a influência parental na iniciação musical dos investi-
gados na figura do pai, mãe, irmão, ou sendo membro de família de músicos. Nesse sentido concor-
damos que “o impacto dos pais e do ambiente domiciliar é de profunda importância no desenvolvi-
mento do potencial musical de crianças” (MCPHERSON; HALLAM, 2012, p. 258).

A formação acadêmica dos violonistas revelou outros aspectos e práticas que contribuíram 
para a aptidão na leitura: a relação de proximidade com outras disciplinas e atividades musicais; o 
interesse por ler músicas para outros instrumentos; e a prática de música de câmara.

Além da prática solista, os violonistas relataram o contato com regência, composição, arranjo 
e música popular. Essas atividades aguçam, principalmente, a capacidade de criar imagens mentais 
dos sons escritos e aumenta a previsibilidade do texto.

O contato com músicas escritas para outros instrumentos, como no caso de claves diferentes 
do violão favorece a aptidão na transcrição motora em vários suportes de escrita e facilita a capaci-
dade de transposição (WRISTEN, 2005, p. 32).

A última e, talvez, a mais importante das atividades reconhecida na carreira dos entrevista-
dos foi a prática de música de câmara. Essa prática, que se iniciou para um através do dueto com o 
irmão gêmeo, para outro por meio de “autocorrepetição”², pode ser reconhecida na formação e atu-
ação dos entrevistados. Uns participaram ou participam de grupos regulares de música de câmara, 
outros através do convite frequente de outros instrumentistas. Lehmann e Ericsson (1996) comple-
mentam a importância de tocar em grupo quando dizem que “é amplamente aceito que experiência 
em acompanhamento é necessária para desenvolver a habilidade na leitura à primeira vista” (p. 23).

Tais dados podem se configurar como as “atividades enriquecedoras” proposta no modelo 
teórico de McPherson (2002, p. 108) que contribuem para o aperfeiçoamento de habilidades musi-
cais, dentre elas, a leitura à primeira vista.
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CONCLUSÃO

vimos através da fonte empírica diversas situações úteis à leitura que tangem a formação 
dos violonistas, mas que em muitas vezes não são apreciadas e incentivadas, principalmente, por 
não perceber o desenvolvimento da leitura à primeira vista como um problema que vale a pena ser 
refletido.

Se for possível traçar o perfil de um violonista com destreza na leitura à primeira vista, pode-
mos dizer que ele teve iniciação musical precoce com apoio familiar e contato com a partitura; for-
mação musical que contemple o máximo de disciplinas que o faça associar mais o símbolo ao som 
que ao reflexo motor; e a constante prática de música de câmara com instrumentistas não-violonistas.

Sem a pretensão de esgotar o assunto, acreditamos que os discretos avanços no estado da arte 
permitirão entender melhor o contexto do ensino e aprendizagem do violão clássico e incitar outras 
reflexões que subsidiem o desenvolvimento desta importante habilidade.

NOTAS
1 Bacharel em violão (UFBA) e Mestre em Educação Musical (UFPB). Tem atuado como instrumentista, professor e pesquisa-

dor. Na produção científica, tem-se dedicado a escrever sobre temas relacionados à pedagogia do violão e leitura à primeira 
vista.

2 Os violonistas concederam ao autor a anuência para a utilização explícita de seus nomes.
3 Um dos entrevistados mencionou ter tido um interesse ainda na infância pelo Cravo bem temperado de J. S. Bach e praticava 

leitura com o auxílio de um gravador de áudio. Em cada peça ele lia e gravava a clave de Sol e, ao escutar essa, lia a clave de 
Fá em simultâneo.
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músiCA sACRA eRuditA nA igReJA AdventistA                           
do sétimo diA e A “músiCA espeCiAl”

Angela Bessa (UFG)1

angela.bessa@live.com

Carlos H. Costa (UFG)2

costacarlosh@yahoo.com.br

Palavras-chave: Música Sacra Erudita; Música vocal; Igreja Adventista.

INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, na maioria das igrejas chamadas evangélicas, a música vem sofrendo 

mudanças. Os mais diversos estilos estão sendo utilizados, em parte, com o objetivo de “agrega-
ção comunitária” (Irene Bentley, 2008). De fato, a música contém propósitos, mas nem sempre 
é utilizada para o objetivo que foi composta. Júlia Maria Hummes, baseada em Merriam (1964), 
“aponta uma diferença entre ‘usos’ e ‘funções’ na música. A maneira como a música é usada pode 
determinar sua função, o que não significa que a música tenha sido elaborada para aquela fun-
ção.” Citamos o trabalho de Hummes sobre Merrian, para demonstrar que, apesar de seu livro ser 
de 1964, sua obra continua sendo citada e referenciada por outros autores e estudos na contem-
poraneidade

A música religiosa pode ter a função “de impor conformidade às normas sociais”, “de valida-
ção das instituições sociais e dos rituais religiosos”, “de contribuição para a continuidade e estabili-
dade da cultura” e “de contribuição para a integração da sociedade” (Hummes, 2004). 

Se parafrasearmos a mesma autora que se baseia em Merriam, aplicando a função da música 
para o meio religioso, a “função de impor conformidade às normas sociais” se daria às normas sociais 
da igreja. A música teria cunho de advertência ao ‘mal’, às pessoas que seriam ‘más influências’ para 
os membros da igreja, teria como tema o decoro, condutas que levariam à “conformidade com as nor-
mas sociais”, que “é uma das principais funções da música”. Essa função se assemelha muito à “vali-
dação das instituições sociais e dos rituais religiosos”.

Os sistemas religiosos são validados, como no folclore, pela citação de mitos e lendas em can-
ções, e também por música que exprime preceitos religiosos. Instituições sociais são validadas 
através de música que enfatiza o adequado e o impróprio na sociedade, tanto quanto aquelas que 
dizem às pessoas o que e como fazer. (Merriam, 1964, apud Hummes, 2004)

Ainda olhando as funções da música, segundo Merriam, citado por Hummes, a utilização da 
música em reuniões, em atividades em que os membros se convergissem para elas, promovendo a 
solidariedade entre os mesmos, exigindo sua cooperação e uma coordenação; teria função de contri-
buir para a integração dessa sociedade.

Por fim, Hummes, segundo Merrian, supõe que se a música impõe conformidade às normas, 
se valida instituições e ritos religiosos (continuando a paráfrase), se contribui para a integração dos 
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membros de determinada sociedade religiosa, talvez a música possa contribuir para a continuidade e 
estabilidade dessa cultura religiosa. 

Pelos motivos citados acima, talvez algumas religiões, com a intenção de nortear seus mem-
bros sobre as músicas que mais colaborariam para alcançar seus objetivos denominacionais, possuam 
normas e conselhos sobre o uso adequado da música nos cultos, citando, inclusive, estilos que não 
devem ser usados. Esse é o caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) que, em seu Manual, 
afirma que o objetivo da música é servir a um santo propósito, promovendo o enlevamento dos pen-
samentos ao que é puro, nobre e edificante, e que também desperte na alma a devoção e a gratidão a 
Deus (Manual da Igreja, 2010, p. 151).

Para alcançar esses objetivos, o Manual cita que nos cultos, nunca deve ser utilizada “música 
secular ou de natureza duvidosa” (Manual da Igreja, 2010 p. 97), bem como qualquer “melodia que 
partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas ou toda linguagem que expresse 
sentimentos tolos ou triviais” (Manual da Igreja, 2010, p. 151). Temos aqui um problema, já que per-
cebemos, nas músicas da Igreja Adventista, a presença dos estilos discriminados no Manual, bem 
como seus hibridismos.

Na liturgia de culto da IASD, há um momento em que uma música chamada de “música espe-
cial” ou “mensagem musical” é apresentada. Ela pode ser feita por um coral misto, masculino, femi-
nino ou infantil, por um grupo, sexteto, quinteto, quarteto, trio, dueto ou solo. O solo é mais comu-
mente utilizado. Há registros de que, no passado neste momento, a música sacra erudita era utilizada 
nos cultos. Em 1963, de acordo com o relatório contido na Revista Adventista do mês de Setembro, 
um quarteto cantou Palestrina, um coral cantou A. Scarlatti e foi cantada, por uma soprano, a música 
“Agnus Dei” de Bizet.

Nota-se que hoje esta prática, de se executar música sacra erudita na igreja, não é comum. 
Parece que se perdeu esse conhecimento, esse estudo, essa cultura na maioria das igrejas Adven-
tistas.

Não temos como afirmar se os estilos musicais que hoje são produzidos e executados na 
IASD e que são discriminados no Manual, estão promovendo o alcance do objetivo citado no 
mesmo, de servir a um santo propósito e de enlevar os pensamentos ao que é edificante, puro 
e nobre. Mas queremos tentar nos aproximar da resposta a essa questão quanto a música sacra 
erudita. 

Tendo em vista a sua função, a pesquisa deste projeto será feita sobre o momento da música 
especial e sobre a forma de apresentação solo no estilo erudito sacro. 

OBJETIVOS
Identificar os estilos que estão sendo utilizados na música especial da IASD; Discorrer sobre 

os critérios para a seleção das obras para a música especial na IASD; Discutir a música erudita como 
música especial na IASD;

METODOLOGIA
Levantamento bibliográfico em livros, periódicos, teses e dissertações; pesquisa em material 

fonográfico; entrevista com pastores da IASD sobre os estilos de música que estão sendo usados na 
música especial dos cultos; apresentação solo de música sacra erudita como música especial nos cul-
tos da IASD para coleta de dados por meio de questionário.

RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se identificar os estilos musicais que estão sendo utilizados nos cultos da IASD e dis-

cutir os impactos que a música erudita pode ter nesse contexto.
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NOTAS
1 Mestranda da UFG na área de pesquisa: Música, Criação e Expressão; licenciada pelo Curso de Música da UFMS em 2008; 

aluna de canto da Prof.ª Ms. Cristina Passos de 2004 a 2012; preparadora vocal do Coral da UFMS em 2012; corista do Coro 
de Câmara e Coral da UFMS de 2005 a 2012; professora de canto em escolas de música de Campo Grande-MS de 2005 a 2012.

2 Pianista e regente, professor adjunto da UFG. Coordenador do Mestrado em Música da EMAC/UFG.
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o mAteRiAl didátiCo em AulAs ColetivAs                              
de violão Como Fonte de motivAção e                                      

de CRençA de AutoeFiCáCiA

Marcelo Brazil (UFBA)1

brazilmar@gmail.com

Palavras-chave: Ensino coletivo; Material didático; Autoeficácia; Motivação; Violão.

INTRODUÇÃO
Muito se discute atualmente sobre a necessidade do uso de material didático em espaços 

coletivos de ensino/aprendizagem de instrumentos musicais, no entanto, as perspectivas baseadas na 
realidade editorial brasileira apontam para a continuidade da carência desse tipo de material no mer-
cado e da continuidade da utilização de materiais importados, distantes da nossa cultura e da nossa 
prática didática.

Por outro lado, também se discute se a simples aplicação de um material didático importado 
na nossa realidade educacional surte os efeitos desejados. Algumas vezes, conseguem-se bons resul-
tados técnicos mas perdem-se as possibilidades de se estabelecer um vínculo maior com a nossa cul-
tura e linguagem musical. Alguns trabalhos, como o método Da Capo de autoria do Professor Joel 
Barbosa (BARBOSA, 2004), trazem boas perspectivas para o ensino coletivo de instrumentos musi-
cais, no entanto, pouco se tem produzido na área de cordas dedilhadas.

Conhecendo as características do ensino coletivo de violões, a diversidade dos espaços onde 
ele ocorre e sabendo da impossibilidade de existir um material didático adequado para cada um des-
ses espaços, partimos do princípio que dificilmente existirá um método totalmente funcional para 
esse tipo de atividade didática. No entanto, a criação de exercícios, arranjos e composições pelo pró-
prio professor, em paralelo com a prática didática, tem se mostrado eficiente em muitos casos. A pes-
quisa em andamento no Programa de Pós Graduação da Universidade Federal da Bahia, em nível de 
doutorado, busca averiguar as possibilidades de criação e aplicação desse tipo de material didático e 
os seus resultados efetivos, amparada ainda pelas abordagens teóricas da motivação e da crença de 
autoeficácia de Albert Bandura. Base teórica para diversos trabalhos atuais na área de educação musi-
cal, esse autor afirma que as crenças de autoeficácia são um “julgamento das próprias capacidades de 
executar cursos de ação exigidos para se atingir certos graus de performance” (BANDURA, 1986). 
Sobre a motivação, Bzuneck afirma que:

(...) um aluno motiva-se a envolver-se nas atividades de aprendizagem caso acredite que, com seus 
conhecimentos, talentos e habilidades, poderá adquirir novos conhecimentos, dominar um conte-
údo, melhorar suas habilidades etc. Assim, esse aluno selecionará atividades e estratégias de ação 
que, segundo prevê, poderão ser executadas por ele e abandonará outros objetivos ou cursos de 
ação que não lhe representem incentivo, porque sabe que não os poderá implementar. Com fortes 
crenças de auto-eficácia, o esforço se fará presente desde o início e ao longo de todo o processo, de 
maneira persistente, mesmo que sobrevenham dificuldades e revezes. (BZUNECK, 2001)
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OBJETIVOS

O principal objetivo da pesquisa em andamento é averiguar a eficiência da aplicação de um 
material didático elaborado de acordo com a realidade do espaço onde ocorre a atividade de ensino 
e aprendizagem coletiva de instrumentos musicais, em particular o violão. A principal característica 
desse material a ser criado é respeitar a heterogeneidade de conhecimentos e habilidades existente 
nas turmas de aulas coletivas de violão. Como sabemos, esse instrumento permite uma diversidade 
de formas de ensino, muitas delas baseadas em escritas não tradicionais, como cifras e tablatura e, de 
certa forma, muitos alunos já possuem algum conhecimento sobre isso ao iniciar uma atividade onde 
será exigida a leitura musical na pauta. Ao professor, cabe o desafio de lidar com esses saberes pré-
vios e motivar os alunos para os novos aprendizados. 

Surge também como objetivo, discutir as necessidades de formação do profissional que atua 
nessa modalidade de ensino, partindo do princípio que ele poderá ser o responsável pela elaboração 
de parte dos exercícios e do repertório para seus alunos. 

Um dos principais parâmetros a serem observados, com o intuito de averiguarmos a eficiên-
cia do processo proposto, será a motivação dos alunos. Sendo assim, buscaremos também detectar 
estratégias que possibilitem ampliar os graus de interesse, participação, frequência e aprendizado em 
aulas coletivas de violão.

METODOLOGIA
Considerando que a falta de material didático adequado é sempre tratado como um dos fato-

res responsáveis pelas dificuldades encontradas no bom desenvolvimento de atividades de ensino 
coletivo de violão, partimos do princípio que esse é um problema a ser solucionado. Considerando 
ainda que essas atividades ocorrem, com bastante frequência, em espaços socioeducativos, acabamos 
nos aproximando da pesquisa-ação como uma metodologia que pode ser aplicada nesse processo. 
Segundo Tripp, “a pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvim-
ento de professores e pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar 
seu ensino (...)”. (TRIPP, 2005)

A proposta é atuar dentro de um espaço existente, uma das premissas desse tipo de aborda-
gem metodológica, e, através de uma mudança de procedimentos didáticos, verificar os resultados 
obtidos em comparação com a realidade anterior. Embora o parâmetro de comparação para a percep-
ção dos efeitos da ação seja a realidade anterior ao processo de pesquisa-ação, existe também a pos-
sibilidade da aplicação do material específico elaborado para uma realidade educacional dentro de 
outros espaços, como forma de ampliar e obter outros resultados relevantes para a pesquisa. 

RESULTADOS ESPERADOS
Baseados em experiências vivenciadas anteriormente, ocorridas em espaços diversos, e 

amparados pela bibliografia atual sobre motivação e auto-eficácia, acreditamos que será possível 
mensurar o alcance do processo proposto e criar parâmetros que possam contribuir para o aumento 
da eficácia da prática de ensino coletivo de instrumentos musicais, bem como atualizar as necessida-
des de formação dos professores que atuam com essa modalidade de ensino. Esperamos ampliar as 
referências para a elaboração de um material didático que, além de propiciar um resultado musical 
satisfatório, seja também motivo de interesse e satisfação para os alunos. 

NOTA
1 Licenciado em música pela Universidade Federal de Pernambuco e Mestre em música pela Universidade Estadual Paulista, 

onde pesquisou a obra do violonista Baden Powell sob orientação do Prof. Dr. Giacomo Bartoloni. É doutorando na Univer-
sidade Federal da Bahia e desenvolve pesquisa na área de Educação Musical sob orientação da Profa. Dra. Cristina Tourinho. 
violonista, integra o Duo violeta ao lado da clarinetista Rosa Barros.
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INTRODUÇÃO
O presente texto aborda o processo de preparação da performance dos alunos das bandas de 

música de Goiânia, particularmente o impacto que a ansiedade pode causar neste processo. Ha alguns 
anos já se percebia que a música começara a buscar apoio em outras áreas do conhecimento como a 
psicologia e as neurociências, como conseqüência de uma constante preocupação por parte dos intér-
pretes com o preparo para a performance (Ray, 2005). Na realidade das bandas marciais, observa-
-se que alunos e professores precisam lidar com problemas de ordem psicológica que interferem de 
várias formas no processo de ensino-aprendizado (Sousa; Ray 2007). 

Assim, o objetivo geral do trabalho é detectar qual o impacto causado pela ansiedade no pro-
cesso de preparação da performance dos alunos das bandas de música de Goiânia. A metodologia 
foi dividida em duas etapas principais. A primeira foi uma revisão da literatura sobre ensino cole-
tivo de instrumentos de banda e sobre o processo de musicalização nas bandas de música no Brasil. 
A segunda etapa foi á aplicação do inventário K-MPAI (Rocha et al, 2011) e da consulta específica 
sobre prática da performance nas bandas de música de Goiânia.

REVISÃO DA LITERATURA SOBRE ENSINO COLETIVO DE INSTRUMENTOS DE 
BANDA E SOBRE PROCESSO DE MUSICALIZAÇÃO NAS BANDAS DE MÚSICA EM 
GOIÁS

A primeira etapa da presente pesquisa foi realizar uma breve revisão de literatura sobre o 
ensino coletivo de instrumentos de banda e sobre o processo de musicalização nas bandas de música 
no Brasil.

Kandler (2012), aponta as diferenças no processo de musicalização de cada banda, as duas 
bandas analisadas são as únicas que desenvolve apreciação musical. A extensão da função do ensaio 
também abarcar questões pedagógicas e contribuir na qualidade dos ensaios realizados nas bandas 
de música escolares brasileiras é discutida por SILvA (2011). SULPICIO e GUGLIELMETTI (2011) 
apontam a falta de formação musical adequada dos professores de banda, da pouca oferta de litera-
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tura específica sobre ensino de música em bandas e a falta de cursos acadêmicos de música voltados 
para a formação de regentes de banda. A necessidade de conhecer os processos de ensino e aprendi-
zagem de música a partir das práticas pedagógicas variadas é destacada por CÉSAR (2011). Maura 
Penna (2008) relata que a musicalização na escola seja orientada e destinada a todos, promovendo a 
participação mais ampla na cultura socialmente produzida dos alunos. 

Keith Swanwick (2003) discute as varias formas de avaliação que o professor pode utilizar 
com seus alunos e propõe também a auto-avaliação como recurso pedagógico. Na discussão sobre 
música e educação na escola Brasileira, Marisa Fonterrada (2005) aponta a herança da educação 
musical dos Jesuítas, e o ensino de música e ensino de canto como sinônimo para o seu desenvolvi-
mento ao longo do século XX. Tereza Mateiro e Betriz Ilari (2011) discutem concepções das pedago-
gias musicais do século XXI, suas formas de pensar o ensino de música, e apontam a dificuldade da 
escolha de um método certo. A falta de material pedagógico adequado para desempenho da banda, as 
dificuldades financeiras para aquisição de métodos e musicas, e a falta de interesse dos alunos é des-
tacada por LEãO e BERTUNES (2013).

APLICAÇÃO DO INVENTÁRIO K-MPAI (ROCHA ET AL, 2011) E CONSULTA 
ESPECÍFICA SOBRE PRÁTICA DA PERFORMANCE

O Inventário K-MPAI é composto por 40 questões que visam medir níveis de ansiedade na 
performance musical. Foi traduzido para português em 2011 é aqui utilizado com a autorização do 
autor da validação brasileira. A medição é feita por uma escala de 0 a 240 pontos onde: baixo = até 
90 pontos, moderado = entre 90 e 138 pontos, e alto = acima de 138 pontos. O erro de estimação é 
de aproximadamente 11%. A consulta busca completar informações específicas da prática diária do 
instrumentista de forma que se conheça como ele lida com aspectos técnicos, físicos e emocionais 
da prática musical em 11 questões de resposta mista. A aplicação foi realizada em dois dias durante 
os ensaios da banda.

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados da aplicação do inventário K-MPAI e da consulta sobre prática da performance 

apresentou os seguintes resultados:

K-MPAI
Foram coletadas 21 amostras (45%) de uma população de 50 sujeitos membros da Banda 

Marcial do Colégio Estadual Jayme Câmara. 8 (20%) sujeitos apresentaram baixo nível de ansie-
dade, 11 (22%) sujeitos apresentaram nível moderado de ansiedade e 2 (3%) sujeitos apresentaram 
nível alto de ansiedade.

CONSULTA
A consulta aplicada nos 21 sujeitos revelou que quase todos têm pouca experiência com ins-

trumento, pois 95,2% estudam instrumento musical ha menos de 5 anos. Apenas 40% estudam mais 
que 2 horas por semana. 70% realizam algum tipo de alongamento diariamente. 45% dos entrevis-
tados não faz nenhum exercício físico regularmente e 25% dos que fazem exercícios o fazem tendo 
como prioridade a busca por maior resistência física. Todos os entrevistados relataram que nunca 
tiveram nenhum tipo de lesão física na prática do instrumento musical. 40% relataram que não se 
informam sobre lesões e 60% procuram se informar com seu professor de instrumento. Contudo, 
60% dos entrevistados já sentiram dores localizadas. Quanto ás práticas corporais 45% conhecem 
Hatha Yoga e Pilates, 54% conhecem outro tipo de prática corporal e somente 1% conhece Técnica 
de Alexander. 100% dos entrevistados nunca cursaram a disciplina de psicologia da música. 30% 
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dos entrevistados realizam seu intervalo entre 30 e 60 minutos, sendo que em sua grande maioria os 
outros 70% se dão entre os primeiros 30 minutos ou entre 60 e 90 minutos. Todos os entrevistados 
realizam intervalos regularmente, porém não usam este tempo para atividades de alongamento ou 
de concentração. 50% costumam tomar água e os demais conversam com os colegas ou aproveitam 
para comer algo.

 As relações entre ansiedade e a prática diária dos entrevistados mais relevantes é a pouca 
informação sobre estudos de psicologia da música, sendo que o nível de ansiedade e moderado para 
alto em mais de 50% da comunidade entrevistada, indicando que a informação sobre estratégias de 
lidar com a ansiedade poderia mudar este quadro. Outro fator agravante nos sujeitos é a inexperiência 
como instrumentista associada á ausência de atividades físicas voltadas para o benefício do corpo na 
prática da performance, o que justifica o surgimento de dores localizadas em 60% dos sujeitos. Con-
tudo, não há relatos de lesão física na prática do instrumento musical.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O impacto da ansiedade no processo de preparação para a performance dos alunos da banda 

Marcial do Colégio Estadual Jayme Câmara mostrou-se de forma geral moderado, uma vez que não 
há relatos de lesões graves nem de descontinuidade da prática em função da ansiedade. Contudo, 
há indícios de níveis de ansiedade moderado para alto acontecendo paralelamente ao surgimento de 
dores associadas á falta de informação sobre psicologia da música e sobre cuidados do corpo na prá-
tica musical. Este quadro reforça a premissa maior da importância e necessidade de associação de 
outras áreas do conhecimento, como a psicologia e as neurociências como parte integrante e cons-
tante no preparo da performance de intérpretes.

NOTAS
1 Possui Graduação em Educação Musical Ensino Musical Escolar pela Universidade Federal de Goiás (2009). Especialização 

em Gestão Escolar (2011), e atualmente cursa o mestrado em música na Universidade Federal de Goiás. Professor da Secreta-
ria Estadual de Educação do Estado de Goiás, exercendo o cargo de Professor Maestro na Banda do Colégio Estadual Jayme 
Câmera. 

2 Instrumentista, pesquisadora e Professora Associada da Universidade Federal de Goiás (EMAC). Doutora em Pedagogia 
e Performance do Contrabaixo pela University of Iowa (EUA, 1998) pós-doutorado na University of North Texas (EUA, 
2008). Coordena dois Grupos de Pesquisa cadastrados no Diretório do CNPq e é fundadora e editora-chefe da Revista 
Música Hodie.
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INTRODUÇÃO
A Educação a Distância (EaD) tem se mostrado como uma importante modalidade a serviço 

da ampliação do acesso à educação no mundo inteiro. Isso também acontece no Brasil, em todos os 
níveis de ensino. Segundo dados do relatório analítico da aprendizagem a distância no Brasil 2011 
(ABED)2, CensoEAD.BR, é possível notar o crescimento da EaD no país, nos últimos anos, pelo uso 
cada vez maior em cursos regulares de graduação, pós-graduação e em disciplinas avulsas de cursos 
presenciais utilizando a EaD como complementação da estrutura de ensino – modelo híbrido, onde 
até 20% da carga horária total do curso são oferecidos a distância3. 

Em relação à educação musical a distância, a partir da criação, em 2005, da Universidade 
Aberta do Brasil, surgiram três cursos superiores de licenciatura em música/educação musical uti-
lizando a modalidade a distância como método de ensino, entre eles o da Universidade de Brasí-
lia (UnB). O principal objetivo desses cursos é a formação de profissionais capazes de incorporar 
a dupla função de músicos e professores, e capazes de construir conexões entre os vários tipos de 
conhecimento e habilidades necessários para a boa atuação em ambas as áreas.

Além de facilitar o acesso ao ensino, a EaD tem, entre outra vantagens, a de ajudar a ativi-
dade colaborativa (AC) entre os alunos. Entretanto, uma análise feita a partir da pesquisa das ativi-
dades propostas no ambiente virtual de aprendizagem (AvA) do curso de licenciatura em música a 
distância da UnB, mostra como a possibilidade da construção colaborativa de conhecimento fica à 
margem do processo.

A importância da colaboração para o aprendizado é corroborada por várias pesquisas feitas 
nas últimas décadas. Segundo (WEBB, 2013), a possibilidade de aprendizado fornecida pela colabo-
ração em pequenos grupos é reconhecida tanto por pesquisadores e educadores como pelos responsá-
veis por políticas educacionais. vários processos cognitivos internos associados à aprendizagem são 
desencadeados pela comunicação ocorrida durante a colaboração, tanto do lado de quem fala como 
de quem ouve. 

Slavin (1996 apud O’DONNELL e HMELO-SILvER, 2013) aponta 5 perspectivas de apren-
dizagem colaborativa. Duas partem de uma abordagem vinda da psicologia social – a perspectiva 
motivacional social e a perspectiva de coesão social – e outras três de uma abordagem de desenvol-
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vimento cognitivo – a perspectiva de elaboração cognitiva, de desenvolvimento cognitivo de acordo 
com Piaget e de desenvolvimento cognitivo de acordo com vygotsky.

Em relação à educação musical, segundo Keith Swanwick (SWANWICK, 2003), é impor-
tante a elaboração de atividades capazes de criar envolvimento direto com a música e isso é conse-
guido através de três pilares de estudo: composição, audição e performance. O principal valor do 
uso da composição na educação musical é, antes da formação de compositores, o da compreensão 
advinda dessa relação estreita com a música. 

Apesar do projeto político pedagógico (ppp) do curso da UnB sugerir o ato de compor ou 
arranjar como uma contribuição “para o enriquecimento da expressão artístico cultural musical dos 
indivíduos e compreensão de manifestações musicais de nossa cultura e de outras” (PPP/MUS, 2011, 
p. 7), nota-se como a parte dedicada à criação musical é limitada. O exame dos componentes curricu-
lares mostra um pequeno número de disciplinas trabalhando com a criação formal de música e não é 
dada nenhuma orientação específica sobre procedimentos técnicos para auxiliar os alunos na tarefa – 
eles basicamente utilizam conhecimentos e técnicas trazidas de sua formação prévia.

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) acessíveis atualmente abrem possibili-
dades interessantes para as atividades colaborativas. Wikis, Blogs, Podcasts, Skype, Youtube, e redes 
sociais como Facebook, têm várias aplicações interessantes para estimular o aspecto colaborativo na 
educação (RICHARDSON, 2010).

Todas essas tecnologias são possíveis através de uma particularmente revolucionária e pre-
sente: a Internet. Aproveitando o potencial da internet, alguns projetos de criação musical colabora-
tiva surgiram. O Soundation4 é um sítio onde se disponibiliza um software de gravação e edição de 
áudio executado diretamente no navegador. Nele, é possível gravar, editar, adicionar efeitos e mixar. 
O projeto criado online pode então ser compartilhado e aberto por outros usuários interessados em 
contribuir com a composição. O Indaba Music5 e o Kompoz6, são sítios onde os usuários depositam 
pistas gravadas, as quais podem ser baixadas e utilizadas como fonte de colaboração por outros usu-
ários. Uma abordagem diferente é a do Noteflight7, onde é possível a construção colaborativa de um 
composição usando a notação musical tradicional. Todos esses sítios fazem uso das TICs e da Inter-
net para facilitar a troca e a colaboração entre os seus usuários.

OBJETIVOS
O objetivo geral desta pesquisa é investigar as possibilidades de uso das TICs para estimular 

a aprendizagem através do desenvolvimento de uma atividade de criação musical colaborativa com 
os alunos do curso de licenciatura em Música a distância da UnB. 

Os objetivos específicos são: 
 ● Avaliar a forma como é trabalhada a criação musical na formação de professores de mú-

sica no curso a distância da UnB.
 ● Investigar de que forma as TICS podem estimular, apoiar e facilitar o trabalho colabora-

tivo entre os licenciandos. 
 ● Desenvolver uma atividade de criação musical colaborativa utilizando os recursos abertos 

disponíveis na internet aliados aos recursos do Moodle – AvA utilizado no curso da UnB.

METODOLOGIA
Um projeto de criação musical colaborativa será desenvolvido com os licenciandos a distân-

cia da UnB. A ideia é a produção de uma composição coletiva, construída colaborativamente, usando 
as TICs disponíveis na Internet e no AvA Moodle – ambiente utilizado no curso. Para isso, será pro-
posto um roteiro de atividades visando a resolução de cada etapa da elaboração de uma composição, 
a ser vencida através da troca de arquivos, conversas no fórum, elaboração conjunta de blogs e wikis, 
videoconferências, entre outros – até a forma final, com a peça pronta. 
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A presente pesquisa trabalha dentro das perspectivas de desenvolvimento cognitivo. Mais 

precisamente, da abordagem de desenvolvimento cognitivo segundo vygotsky. 
A metodologia utilizada será a de pesquisa-ação de inspiração lewiniana ou neolewiniana. 

“Inicialmente efetuadas junto a grupos experimentais, (...), tais pesquisas empregam um plano expe-
rimental, envolvendo atores em seu próprio campo.” (BARBIER, 2007, p. 41). A pesquisa-ação 
opera numa lógica em espiral, onde há uma constante reflexão sobre a ação – o pesquisador funciona 
como um administrador dos processos da pesquisa. 

O tipo de proposta desenvolvida na pesquisa é o de aprendizagem baseada em problema 
(ABP). Essa abordagem envolve a investigação feita de forma colaborativa pelos alunos, orientada a 
um objetivo: resolver um problema complexo e pouco estruturado. 

Em relação aos resultados, será feita uma análise qualitativa da interação entre os participan-
tes da pesquisa. “Métodos qualitativos são particularmente valiosos em colaborações caracterizadas 
pela emergência colaborativa.” (SAWYER, 2013, p. 127)8. Segundo Sawyer (2013), é mais provável 
o surgimento da emergência colaborativa em grupos com as seguintes características: onde os agen-
tes estão envolvidos em uma atividade com um resultado imprevisível, onde as ações de cada um 
dependem das ações imediatamente anteriores, onde todos contribuem de forma igual, e onde o efeito 
interativo de qualquer ação pode ser transformada pela ação dos outros. 

RESULTADOS ESPERADOS
O esperado com esse projeto é a intensificação dos processos de aprendizagem, tanto indi-

viduais como do grupo, através do estímulo de processos cognitivos superiores desencadeados pela 
interação entre os agentes da pesquisa.

NOTAS
1 Professor de Piano Popular, Tecnologia em Música, e Arranjo no Centro de Educação Profissional – Escola de Música 

de Brasília (CEP-EMB), e licenciado em Educação Artística com Habilitação em Música pela Universidade de Brasília 
(UnB). Atualmente, é mestrando do Programa de Pós Graduação “Música em Contexto” do Instituto de Artes da UnB 
(educação musical).

1 http://www.abed.org.br/site/pt/
2 Portaria Nº 4.059, de 10 de dezembro de 2004.
3 www.soundation.com
4 https://beta.indabamusic.com/
5 http://www.kompoz.com/compose-collaborate/home.music
6 http://www.noteflight.com/login
7 “Qualitative methods are particularly valuable in collaborations that are characterized by collaborative emergence.”
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A FoRmAção do piAnistA no CuRso                                               
de BAChARelAdo em piAno em umA                              

univeRsidAde FedeRAl do CentRo-oeste

Simone de Miranda (EMAC/UFG)¹
pianistasimonemiranda@hotmail.com

Palavras-chave: Formação do pianista; Mercado de trabalho; Pianista correpetidor - camerista - colaborador/
acompanhador.

INTRODUÇÃO 
Ao ingressar no Curso de Graduação - Licenciatura em Música - da Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), em 2008, comecei a participar do Coral UFMT, primeiramente como cantora 
e mais tarde como pianista. Paralelamente a este Coral atuei também como pianista do Coral do Tri-
bunal Regional do Trabalho – 23ª Região, de Cuiabá/MT e, eventualmente, a função de pianista em 
corais de igrejas. Além disso, atuei durante quatro anos como pianista da disciplina Prática Instru-
mental – Canto, do Curso de Licenciatura em Música da UFMT.

Ao exercer a função de pianista nestes locais, me deparei com algumas dificuldades, tais 
como: leitura à primeira vista, de grade coral, de cifras e execução de ritmos variados, competên-
cias imprescindíveis para o pianista que atua em grupos com características distintas. Percebi, então, 
que estas competências não haviam sido desenvolvidas durante o meu curso Técnico de Piano (rea-
lizado em uma escola de música no Paraná), tampouco nas disciplinas Prática Instrumental – Piano, 
na minha Graduação. Esse conflito me levou a acreditar que muitas destas dificuldades poderiam ter 
sido resolvidas com mais facilidade se outras competências, além das de solista, tivessem sido traba-
lhadas na minha formação musical no curso Técnico de Piano ou no curso de Graduação.

De acordo com Mundim (2009, p. 17) “nos dias de hoje existe um aumento de oportunida-
des e certa carência de pianistas preparados para atuação em cursos, festivais, master classes e con-
cursos”. Montenegro (2012, p. 25) também ressalta a realidade atual em que “o pianista colaborador 
tem sido requisitado para atuar em escolas especializadas de música em Universidades e em Institu-
tos Federais de Educação Tecnológica” justificando a necessidade de uma formação adequada para 
atender a demanda. 

 Diante de tais afirmações nota-se que o mercado de trabalho atual requer que o pianista 
esteja preparado para atuar em diferentes locais. Sabe-se que muitos músicos se especializam em 
um único repertório, em um único estilo e até mesmo em uma única área de atuação, entretanto 
cabe ressaltar: 

Os perfis profissionais bem delimitados, conforme encontramos nos cursos de graduação em 
música, já não refletem mais a realidade da atuação profissional do músico. Em grande parte dos 
casos o músico não consegue se estabelecer profissionalmente ao restringir suas possibilidades 
profissionais em uma única competência. (REQUIÃO, 2005, p. 1385).

Interações, Ações e Reações Musicais em Educação e Saúde
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Concordando com a afirmação acima, acredita-se que o pianista precisa ter um conhecimento 

mais abrangente, que dê ferramentas necessárias para desenvolver e ter consciência das competên-
cias para atuar nos diversos campos oferecidos no atual mercado de trabalho. Sendo assim há a neces-
sidade de uma formação mais ampla. 

Longe da falsa homogeneidade imposta pelo Currículo Mínimo e superando modelos desgas-
tados, poderemos, quem sabe, diplomar músicos com uma formação cultural mais ampla e 
capacitados para uma prática artística em maior diálogo com a cultura e a sociedade brasileira. 
(BARBEITAS, 2002, p. 81)

Considerando uma formação mais ampla que leva em consideração a cultura e a sociedade 
brasileira, cabe neste momento delimitar o Campo de Performance deste profissional na atualidade. 
Para isso, cito aqui Muniz (2010) que menciona as habilidades de um pianista e as divide em três 
grupos: pianista camerista, pianista correpetidor e pianista colaborador ou acompanhador. Para ele, o 
pianista camerista executa obras de câmera, tanto com instrumentistas quanto com cantores. O pia-
nista correpetidor está diretamente ligado à área vocal, executando grade coral, canções de câmera, 
reduções de orquestra, com cantores, corais e até grupos de ópera. Já o pianista colaborador/acom-
panhador atua com corais, cantores, instrumentistas, bem como acompanhador de ballet com reper-
tório diversificado.

Tendo em vista a necessidade de pianistas dispostos a fazer um trabalho em grupo e que pos-
suam as competências específicas que são necessárias para cada área de atuação, bem como as atuais 
preocupações com a formação deste músico surge um questionamento principal que move esta pes-
quisa: A formação do pianista no curso de Bacharelado está sendo adequada para atender as deman-
das deste mercado?

Para delimitar o campo de investigação foram levados em consideração alguns critérios, tais 
como: Universidade(s) localizada na região centro-oeste do Brasil que possuem o curso de gradua-
ção - Bacharelado com habilitação em Piano, que ofereçam facilidade de comunicação e acesso ao 
curso (docentes, chefe de departamento, discentes...), que possuam alunos formados neste curso e 
que atuam como correpetidores, cameristas, colaboradores/acompanhadores os quais também reali-
zam pesquisas sobre atuação no mercado de trabalho atual.

OBJETIVO GERAL
Verificar se o Curso de Graduação (Bacharelado) selecionado para a pesquisa tem formado 

pianistas preparados para atender as demandas do mercado de trabalho atual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 ● Conferir se o curso em questão desenvolve nos seus alunos o interesse pelo conhecimento 

das competências necessárias nos diversos campos de atuação do pianista.
 ● Verificar se o curso possui um currículo flexível ou conservador.
 ● Averiguar se os professores e alunos tem conhecimento sobre a diversidade de atuação 

do pianista.
 ● Identificar disciplinas e atividades que possam desenvolver nos alunos as competências 

para atuação como correpetidor, camerista e acompanhador/colaborador.

METODOLOGIA
Esta será uma pesquisa de paradigma qualitativo. Primeiramente será feito um levantamento 

bibliográfico em busca de autores que tenham pesquisado sobre a formação do músico, formação 
do pianista, atuação do pianista contemporâneo, competências dos pianistas solistas, correpetidores, 
cameristas e colaboradores/acompanhadores. Isso permitirá mapear e traçar o quadro teórico, bem 
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como a estruturação conceitual, a fim de que seja dada a sustentação necessária para o desenvolvi-
mento da pesquisa.

Será feito um levantamento de dados sobre a Instituição escolhida para realização da pes-
quisa, assim como o levantamento de documentos como o Plano de Curso e ementas das disciplinas 
que compõem a grade curricular.

Também fará parte desta pesquisa a observação de algumas atividades como as disciplinas 
práticas, realizadas em conjunto, e a aplicação de dois questionários estruturados, com apenas uma 
questão aberta em cada. Um destes questionários será direcionado aos professores responsáveis pelas 
disciplinas práticas ligadas diretamente ao desempenho pianístico, seja em aulas individuais ou em 
grupo, e o outro será aplicado junto aos alunos. 

De acordo com Gil (2002, p. 41 apud Selltiz et ai., 1967, p. 63) quando as pesquisas envol-
vem: “ (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 
com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que “estimulem a compreensão”” podem ser 
classificadas como exploratórias, o que condiz com o método adotado para a pesquisa.

Por fim será feita a análise e a interpretação dos dados obtidos que auxiliarão na construção 
de uma nova proposta Curricular que atenda as necessidades do pianista nos seus diversos Campos 
de Performance. 

RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se verificar e analisar se no curso de Bacharelado da instituição selecionada para a 

pesquisa tem preparado seus os alunos para atender a demanda do mercado de trabalho atual. A partir 
do resultado da análise pode-se propor um currículo voltado para as necessidades dos alunos que ao 
mesmo tempo atenda a demanda do mercado de trabalho, além de conscientizar os pianistas sobre as 
competências específicas em cada área de atuação. 

NOTA
1 Graduou-se em licenciatura em Música na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Atualmente mestranda em Educa-

ção Musical pela UFG (Universidade Federal de Goiás).
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ContRiBuições dA musiCoteRApiA                                              
pARA A ComuniCAção de CRiAnçAs Com                               
AtRAsos nA Aquisição dA linguAgem

Josiane Fernanda Covre (UFSCar/UFG)¹
josianecovre@gmail.com

Claudia Regina de O. Zanini (UFG)²
mtclaudiazanini@gmail.com

Palavras-chave: Musicoterapia; Comunicação infantil; Avaliação IMTAP.

INTRODUÇÃO
O processo de desenvolvimento infantil é complexo e multifacetado, envolvendo processos 

biológicos, tais como maturação e crescimento, e processos sociais, como a interação na família e a 
vida escolar. 

Nesse processo de desenvolvimento as habilidades comunicativas, por sua funcionalidade e 
capacidade de integração, apresentam-se como componentes determinantes no processo de socializa-
ção, desenvolvimento e amadurecimento biológico, emocional e mental das crianças. 

Enquanto se afirma a importância de uma linguagem desenvolvida, muitas pessoas, desde 
a infância até a maturidade, apresentam falhas no processo de linguagem decorrentes de problemas 
genéticos, atrasos, acidentes ou doenças.

Por sua importância e complexidade o desenvolvimento infantil é amplamente estudado e por 
diferentes áreas do conhecimento, o que torna possível o estabelecimento de períodos críticos3 onde 
as crianças apresentam determinados comportamentos motores, fonológicos, cognitivos entre outros. 

Com relação ao período críticos de aquisição da linguagem, audição e compreensão, serão 
descritos, de forma bastante sucinta, as principais características na idade de três e quatros anos.

Segundo a ASHA (American Speech-language-hearing Association) em consonância com 
Willians & Aiello com três anos as crianças são capazes de controlar o volume da voz quase o tempo 
todo, o que é utilizado para nomear objetos e sons familiares e combinar palavras em sentenças cur-
tas. Gostam de ouvir histórias por longos períodos de tempo e também são capazes de verbalizar suas 
necessidades fisiológicas.

A fala de uma criança entre três e quatro anos é inteligível o que proporciona que ela relate 
suas experiências imediatas e conte pequenas histórias. Ouve rádio ou televisão, na mesma intensi-
dade que os demais. Assim como faz muitas perguntas, utilizando-se principalmente de por que, é 
também capaz de dar respostas a perguntas simples como “quem?” e “onde?”. 

O interesse por ouvir histórias, falar sobre elas e até recontá-las é muito presente nas crian-
ças entre quatro e cinco anos, assim como as brincadeiras de faz de conta. Com esta idade a audição 
e a compreensão do que lhe é dito é quase completa e assim, começa a aprender os aspectos estru-
turais da língua.
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Considerando que atrasos na aquisição da linguagem podem ser causadores e/ou facilitado-
res do aparecimento de atrasos em outras áreas do desenvolvimento, a busca por terapias capazes de 
auxiliar na manutenção ou reestabelecimento de padrões típicos de aquisição de linguagem tem sido 
uma preocupação frequente.

A partir da observação de similaridades neurofuncionais exigidas tanto para o desempenho 
comunicativo como musical, tais como o compartilhamento de estruturas sensoriais, receptivas e de 
processamento auditivo; a atenção; a memória; e, a organização temporal e motora, necessárias para 
os processos comunicativos e para a execução musical, neurocientistas como Muszkat (2000) e Levi-
tin (2009) passaram a ver a música como um importante estímulo à comunicação verbal e não verbal. 

Com relação a busca de auxílios para o desenvolvimento ou a recuperação da comunicação, 
autores como Sanches (2009), Schlaug (2009), Anvari (2002) e Domingos (2009) afirmam que a 
música pode se tornar um elemento facilitador do desenvolvimento da comunicação quando utiliza-
dos procedimentos adequados de intervenção. 

Assim, a Musicoterapia, apresenta-se como modalidade terapêutica competente para atuar 
com as populações que apresentem transtornos de comunicação o que pode ser visto nos trabalhos 
de Gattino (2012), envolvendo a comunicação não verbal e Gross et al (2010), com a comunicação 
verbal. 

Os estudos apontados, entre outros, vêm sendo realizados com o objetivo de identificar se 
a musicoterapia pode contribuir significativamente para a aquisição ou reabilitação dos processos 
comunicativos, no que se refere a sua compreensão e a sua emissão, especialmente em indivíduos 
adultos ou com deficiências. 

Faz-se necessária, então, a realização de novos estudos que apresentem a Musicoterapia 
como forma de auxiliar no processo de aquisição e/ou reestabelecimento da comunicação em crian-
ças típicas, especialmente na faixa etária de três e quatro anos de idade. 

Nesse contexto, norteia-se este estudo pelas seguintes questões: As intervenções musicotera-
pêuticas podem auxiliar na comunicação de crianças com transtornos da linguagem? De que forma a 
Musicoterapia pode auxiliar na comunicação de crianças com transtornos de linguagem?

OBJETIVO GERAL
Este estudo tem como objetivo investigar quais as contribuições trazidas pela Musicoterapia 

a um grupo de crianças de 3 e 4 anos com atrasos na aquisição de linguagem. 

METODOLOGIA
A coleta de dados, que terá inicio somente após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Goiás, será realizada com crianças de idades entre 3 e 4 anos. Serão con-
siderados critérios de exclusão a participação em outro programa ou atendimento de musicoterapia 
durante o período da intervenção e crianças que apresentarem quaisquer síndromes ou transtornos 
neurológicos ou mentais. O número esperado de participantes é de dez crianças. 

Os atendimentos (intervenções musicoterapêuticas), realizados em um período de quatro 
meses, em número de 15, acontecerão no laboratório de Musicalização de uma instituição de ensino 
superior no período compreendido entre os meses de março a junho de 2014 com duração de uma 
hora cada sessão. 

O laboratório, de aproximadamente 50 metros quadrados, dispõe de dois pianos, um acústico 
e um digital, violão, xilofones, instrumentos de percussão, instrumentos de pequena percussão, além 
de materiais lúdicos para a realização das atividades. 

Como instrumento de coleta de dados será utilizada a escala IMTAP (Individualized Music 
Therapy Assessment Profile) desenvolvida por Baxter et al (2007), traduzida e validada no Brasil por 
Silva (2012). 
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A Escala IMTAP é: 

[...] um instrumento de avaliação em musicoterapia utilizado para mensurar dez diferentes gru-
pos de comportamentos distintos: musicalidade, comunicação expressiva, comunicação recep-
tiva/percepção auditiva, interação social, motricidade ampla, motricidade fina, motricidade 
oral, cognição, habilidade emocional e habilidade sensorial. (BAXTER et al, 2007 apud SILvA, 
2012, p. 14).

Para este estudo serão utilizados os domínios musicalidade e comunicação expressiva da 
Escala IMTAP, por apresentarem maior relevância em relação aos objetivos desta pesquisa. A aplica-
ção deste instrumento de coleta de dados será realizada no início do trabalho para avaliação e iden-
tificação dos sujeitos de pesquisa e ao final das intervenções, para efeito comparativo. Todos os pro-
cedimentos para a aplicabilidade serão conduzidos de acordo com as orientações que constam em 
seu manual. 

Ao longo das intervenções musicoterapêuticas, ainda serão utilizados como instrumento de 
coleta os registros por meio de filmagens e relatórios, objetivando acompanhar o desenvolvimento 
dos participantes e otimizar os resultados. 

A análise dos dados será de ordem quantitativa, comparando as pontuações individuais obti-
das na escala IMTAP antes e após o período de intervenções musicoterapêuticas nos domínios musi-
calidade e comunicação expressiva e qualitativa, analisando as interações dos participantes com a 
música, os demais participantes, e as propostas musicoterapêuticas. 

RESULTADOS ESPERADOS
Considera-se como hipótese que a Musicoterapia auxilie de forma significativa para que 

crianças com transtornos de linguagem possam desenvolver uma comunicação completa e funcional.
Espera-se contribuir para futuros estudos envolvendo a aplicabilidade da Musicoterapia 

como abordagem terapêutica direcionada à população alvo deste estudo e evidenciar a utilização da 
Escala IMTAP, nos domínios musicalidade e comunicação expressiva.

NOTAS
1 Mestranda em Música pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Especialista em Intervenção em Neuropediatria pela UFS-

Car (2012) e Especialista em Educação Musical pela EMBAP (2010). É graduada em Musicoterapia pela Faculdade de Artes 
do Paraná (2004) e atualmente é técnico de laboratório/música na Universidade Federal de São Carlos, SP (UFSCar).

2 Doutora em Ciências da Saúde, Mestre em Música, Especialista em Musicoterapia em Educação Especial e em Saúde Men-
tal. Pesquisadora e professora do Curso de Musicoterapia da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Ex-Coordenadora do 
PPG - Música (Mestrado) da UFG (2010-13). Lidera o NEPAM - Núcleo de Musicoterapia, grupo de pesquisa cadastrado no 
CNPq.

3 Período Crítico: período onde uma habilidade estaria mais propícia ao desenvolvimento, período onde a estimulação é recebida 
com maior eficiência pelo organismo.
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ensino de músiCA em esColA de tempo integRAl: um 
pARAlelo entRe pRopostA e ReAlidAde em umA esColA 

púBliCA de tempo integRAl de goiâniA - go

Gilmar dos Santos Lourenço (UFG)¹
gilmar_sl@hotmail.com 

Fernanda Albernaz do Nascimento Guimarães (UFG)²
albernaz.fn@gmail.com

Palavras-chave: Música na educação básica; Currículo; Desenvolvimento da aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Na área da educação musical recentemente, existe um número crescente de estudos e pes-

quisas que abordam o contexto da escola de tempo integral. O interesse em abordar esta temática 
decorre de um trabalho desenvolvido no Colégio Estadual do Criméia Oeste (CECO), localizado em 
Goiânia/GO. 

Trata se de uma escola de tempo integral onde durante o ano de 2012 ministrei aulas de 
música. Nesse período, pude observar algumas questões relevantes relacionadas ao ensino da música 
e a forma com que vem sendo inserida na proposta de ensino da instituição. 

A escola oferece oficinas diversas, onde os alunos têm a liberdade de escolher as modalida-
des a serem estudadas. São as chamadas oficinas “eletivas”. Nesse contexto, os professores de arte 
atuam ministrando aulas de: violão, canto coral, percussão, flauta doce, musicalização infantil, dança, 
teatro, contação de histórias, artes visuais, recreação, acrobacia, capoeira, karatê, futsal e construção 
de instrumentos musicais. A escola chega a oferecer 21 oficinas como opção de escolha. Em média, 
esta, conta com 750 alunos. 

O colégio conta com orientações pedagógicas com o Instituto Jayme Câmara mantém parce-
ria com instituições públicas e privadas, que apoiam as iniciativas no processo educacional e forma-
tivo dos profissionais. 

As escolas em tempo integral em Goiás contam com o apoio do Centro de Estudo e Pesquisa 
“Ciranda da Arte”. Porém, nem todas possuem este auxilio. Que é o caso do CECO.

A proposta político pedagógica da escola configura-se em ferramenta fundamental para que 
se possam desenvolver ações educativas. Todavia, para direcionar e relacionar esta pesquisa, seria 
preciso entender como elas se entrelaçam. 

Consequentemente, entendeu-se ser necessário refletir sobre as ações disciplinares que 
envolvem o ensino da música, a inter-relação entre as demais aéreas do saber que compõe tal pro-
posta de ensino. Concordando com (vEBER, 2009), ações interdisciplinares envolvendo a música, 
ainda são pouco frequentes. 

Nesse direcionamento, acreditou-se ser importante levantar dados quanto aos aspectos curri-
culares que envolvem o ensino da música e a possibilidade de dialogar com outras áreas, bem como 
investigar aspectos metodológicos abordados nesse espaço educativo. 
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No CECO, existe uma proposta inovadora de construção de um modelo curricular para a 
modalidade de ensino da Secretaria de Educação do Estado de Goiás.

Todavia, a diversidade e heterogeneidade dos representantes das mais variadas classes sociais, 
configuram-se em desafio para Educadores Musicais. A partir da aprovação da Lei nº 11.769/2008, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade do conteúdo de música nas escolas de educação básica, essa prá-
tica tem demonstrando certa carência de novos avanços para o campo, ao se trabalhar com a música 
de forma significativa.

Nesse sentido, ressaltamos o pensamento de Penna (2002, p. 18), que acredita que “é preciso 
aprofundar cada vez mais o compromisso com a educação básica, pois só assim a educação musical pode 
de fato pretender o reconhecimento de seu valor e de sua necessidade na formação de todos os cidadãos”.

Diante desses fatos, alguns questionamentos nortearam nossa reflexão em relação à proposta 
curricular da escola e, especificamente na área da educação musical. 

Esta pesquisa espera contribuir para a melhor compreensão das práticas de educação musical 
nas escolas, dos fundamentos e concepções que as sustentam. 

Inicialmente, adotaremos estudos que têm como foco o campo da educação musical, como os 
de: (LOUREIRO, 2003, 2004; PENNA, 2002,2007, 2008; TOURINHO, 1995, 2001; vEBER, 2009). 
Nas leis vigentes no país, áreas metodológicas e no campo da escola em tempo integral (PARO, 1998; 
COELHO, 2002). 

Naturalmente, que no desenvolver deste trabalho, encontraremos novos colaboradores para 
enriquecer esta jornada. Obviamente, nos propomos a adotar os conhecimentos compartilhados por 
todos a partir de minuciosas reflexões. 

OBJETIVO GERAL
A presente pesquisa tem como proposta inicial investigar o processo de inserção do ensino de 

música nos modelos de escola pública de tempo integral de Goiânia/GO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Verificar as contribuições do ensino de música no desenvolvimento da aprendizagem dos 

alunos.
Entender quais seriam os significados das aulas, considerando os diferentes perfis que inte-

gram este espaço, com vistas a constatar o que a escola propõe e o que o aluno absorve. 
Conhecer como a música se adapta a essa configuração de tempo integral na escola.
Constatar como, quando, onde e por quem o ensino da música é definido, planejado, e desen-

volvido e quais são as metas e objetivos da música na escola e, sua articulação com as finalidades 
expressas no projeto político pedagógico.

Identificar como a música pode contribuir com a construção curricular, formação integral na 
escola, e como ocupa o espaço dado a ela.

METODOLOGIA
Considerando os objetivos iniciais propostos para esta pesquisa de campo, optamos pelo 

desenvolvimento de estudo de caso com abordagem qualitativo/quantitativa. 
O estudo de caso possibilita que o pesquisador tenha mais tempo de adaptar seus instrumen-

tos, modificar sua abordagem, explorar elementos imprevistos, precisar alguns detalhes e construir 
uma compreensão do caso (STAKE, 2000).

Conforme preconiza Queiroz (2006), as novas definições metodológicas vão surgindo em 
paralelo com a definição da própria área. Assim, percebe-se que as ciências humanas buscaram deli-
near novas concepções paradigmáticas que pudessem contemplar os distintos problemas de seu 
campo de pesquisa. 
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Para Severino (2001, p. 117-118), além da possível divisão entre Ciências Naturais e Ciên-

cias Humanas, ocorrem diferenças significativas no modo de se praticar a investigação científica em 
decorrência da diversidade de perspectivas epistemológicas adotadas e de enfoques diferenciados. 

O conhecimento científico positivista adequou-se à apreensão e ao manejo do mundo físico. 
Pois, “quando o homem era considerado como um objeto puramente natural, seu conhecimento dei-
xava escapar importantes aspectos relacionados com sua condição específica de sujeito” (SEVE-
RINO, 2001, p. 118). 

A pesquisa qualitativa, para (BOGDAN; BIKLEN, 1994), é uma abordagem que busca a 
compreensão de uma determinada realidade, objetivando um conhecimento aprofundado dos signifi-
cados atribuídos às experiências vividas. 

Para tal, a coleta de dados será desenvolvida através da aplicação de questionários, entrevis-
tas semiestruturadas, consulta a documentos da escola e observações.

RESULTADOS ESPERADOS
Esta pesquisa, ao constatar o nível de aprendizagem dos alunos a partir de sua participação 

nas aulas de música e, a visão dos professores das demais disciplinas do currículo escolar, espera con-
tribuir para a melhor compreensão das práticas de educação musical na escola pública, bem como dos 
fundamentos e concepções que as sustentam. Consequentemente, somar conhecimentos relacionados 
ao objeto pesquisado esclarecendo a importância do ensino de música para alunos, comunidade esco-
lar e profissional no ambiente educacional.

NOTAS
1   Licenciado em Educação Musical - pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Atualmente, é aluno do Programa de Pós 

Graduação em Música desta mesma instituição e, bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES). Desenvolve projeto de pesquisa na área de Música, Educação e Saúde (MES) em Escola Pública de Goiânia/GO. 

2 Educadora Musical, pesquisadora e Professora Adjunto da Universidade Federal de Goiás, (EMAC). Doutora em Antropologia 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Coordenadora do Curso de Música Licenciatura - EMAC/UFG. 
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iRAmAR RodRigues: umA ReFlexão soBRe A                     
vivênCiA do método dAlCRoze nA emAC-uFg
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elianewi2001@gmail.com

Palavras-chave: Aprendizagem musical; Dalcroze segundo Rodrigues; Corpo/Movimento.

INTRODUÇÃO 
Este texto trata da reflexão sucinta da participação das pesquisadoras em atividade de ensino-

-aprendizagem, do curso de capacitação ministrado por Iramar Rodrigues, na Escola de Música e 
Artes Cênicas da UFG. Informa dados do professor e apresenta dois exemplos de sessões; além de 
uma reflexão/análise das atividades ministradas.

Iramar E. Rodrigues nasceu no Brasil, cursou música - piano no Conservatório de Uberlân-
dia e na Faculdade de Artes da Universidade de Uberlândia, onde foi Professor durante alguns anos. 
Formado no Instituto Inter- Americano de Educação da Universidade do Chile, especializando-se em 
Educação Musical. Foi professor, na UFG - Instituto de Artes e Faculdade de Educação, de Didática 
e Pedagogia da Música. Desde 1975 leciona Rítmica, Solfejo, Improvisação e Pedagogia do Solfejo, 
no Instituto Dalcroze, Genebra, Suíça; e de Iniciação Musical, Método Willems, no Conservatório 
Popular de Música, de Genebra; além de Pedagogia da Rítmica para a formação de professores de 
educação pré-primária. 

Desde 1974, obtida a Licenciatura do Método Dalcroze, no Instituto Dalcroze de Genebra, 
ministra Cursos de Rítmica, Pedagogia e Solfejo na França, Suíça, Espanha, Brasil, Argentina, Uru-
guai, México, República Dominicana e Tailândia. Participa de congressos de Rítmica e Educação 
Musical em vários países. É vice diretor da FIER - Federação Internacional de Professores de Rít-
mica - representada por 22 países.

Tem vindo ao Brasil, mostrando que através do método Dalcroze é possível trabalhar a musi-
calização de crianças de três anos de idade até a velhice; e que as pode ser ensinado nas escolas regu-
lares de música, já que o método Dalcroze baseia-se no movimento e o aprendizado ocorre por meio 
da música e pela música, por meio da escuta ativa (MARIANI, apud Mateiro, 2011, p. 27).

Essa formação geral é reforçada quando BRITO (2001) cita Koellreuter dizendo que “...ele 
acredita que o aspecto mais importante a ser desenvolvido pela música é o raciocínio globalizante e 
integrador, consequente ao despertar da consciência de interdependência de sentimento e racionali-
dade” (p.42).

OBJETIVO GERAL
Descrever algumas atividades realizadas no curso sobre Dalcroze, em Goiânia, em junho de 

2013; e suas relações com a aprendizagem musical. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analisar como as atividades realizadas podem ser utilizadas, a partir da prática de 
Dalcroze preconizada por Rodrigues;

2. Analisar se as atividades propostas podem levar ao desenvolvimento da aprendizagem 
musical.

METODOLOGIA
A metodologia de observação e análise se baseiam nas aulas práticas realizadas pelo profes-

sor Rodrigues com a utilização do corpo e da voz onde ele pressupõe uma educação “por e para a 
música, por e para ritmo e por e para gesto, através do método Dalcroze”.

As aulas ocorreram no Centro de Convenções da UFG, Campus Samambaia; em atividade 
promovida pela EMAC; com 20 horas práticas. Distribuiu-se uma apostila sobre o método, com 
experiências do autor no Brasil e na Suiça. Optou-se por descrever as práticas pedagógicas deste refe-
rido professor por ser ele um educador musical que fortaleceu o curso de Educação Musical na UFG 
e na América Latina. Mesmo sabendo-se da vasta bibliografia que comprova e consolida o Método 
Dalcroze no Brasil, são insubstituíveis as práticas/vivências do método Dalcroze a partir do ensino 
de Rodrigues, que de maneira eficiente exercita corpo e movimento, além de mobilizar o educando 
para a aprendizagem e o ensino da percepção musical. Foram utilizados recursos tais como: piano, 
clavas, balões, bolas e hashi. 

ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE
O texto a seguir trata-se de uma reflexão sobre a participação dos pesquisadores nas ativida-

des correspondentes a duas sessões, escolhidas para este estudo. As atividades envolveram audição 
de ritmos e melodias, brincadeiras de roda, criatividade com improvisação individual e grupal, jogos 
de memória e atenção, entre outros.

Sessão 1: Inicia-se a aula com a busca pelo eixo corporal e da consciência das articulações 
onde a pessoa fica de pé, procura os pulsos e os movimenta. Depois, os cotovelos, os ombros, os joe-
lhos e o resto do corpo, como se fosse um macarrão. Em seguida pratica-se a consciência da dimen-
são através do lúdico; pensa-se em pegar uma maçã, levantar o corpo bem alto tentando buscar uma 
estrela para alongá-lo. Segue-se com o gesto musical de cheirar a flor inspirando, prender a respira-
ção e depois expirar utilizando os braços em várias posições: para cima, lado, frente, entre outros. Em 
seguida, aparece o diálogo em dupla: atividade sem voz, apenas com gestos, com música ambiente. 
Pode-se contar uma história. Primeiro um, depois o outro; e, por fim, a interação, complementando a 
história. Segue-se o trabalho da pulsação, com tomada de consciência; em que, inicialmente, o piano 
faz a divisão em duas colcheias, e o aluno faz a unidade (semínima); seguida da inversão. Passa-se 
do compasso binário para o ternário; e, depois, para o quaternário; tudo isso em movimentação pela 
sala, cada um com seu par. Nesta atividade podem ser observadas a interação, a rítmica, o gesto e a 
harmonia. Seguem-se atividades com clavas de madeira, realizando-se o ritmo que já foi tocado pri-
meiramente no piano para os alunos adivinharem qual seria. Trata-se de atividade de dois grupos ao 
mesmo tempo, onde a unidade (semínima) é batida com a clave com as mão`a frente, com a divisão 
no chão (colcheia) e a multiplicação (mínima) com as mão no ar.

Sessão 2: Repetem-se os exercícios de eixo e respiração ocorridos na Sessão 1. Depois, o 
professor canta e toca uma melodia no piano para os alunos adivinharem; seguida da escrita no qua-
dro. Pede para, neste momento, os alunos trabalharem com marcação de compasso, com os braços 
e com os pés. Trabalha-se a escrita das notas (seu ritmo) e ainda a emissão vocal da melodia. Nesta 
etapa Rodrigues aborda o conceito de leitura a primeira vista. Ensina que se deve começar cedo pois 
esta modalidade de leitura é uma antecipação e um reflexo que funciona para a eficiência musical do 
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individuo. Nesta sessão explicitou alguns problemas do professor de música: que “ a concentração 
é muito importante e que pegar as crianças já cansadas dificulta o trabalho musical; que a função da 
música mudou de primária para secundária, pois além de professor, este deve ser também psicólogo, 
mãe, pai, conselheiro. Acrescenta que, atualmente, o professor é global. Tudo tem um sentido educa-
tivo, depende do professor mudando ou construindo algo de importante.

Continuou então o trabalho musical utilizando o conceito de fraseologia: onde primeiro faz-
-se a pulsação, depois faz-se frase, diferenciando cada uma; e, então, pode-se colocar uma letra para 
facilitar o trabalho.

ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES
As atividades propostas foram realizadas de forma a contribuir para ensinar a integração da 

criança e/ou adulto ao mundo da música possibilitando o contato, a sensibilização, a percepção audi-
tiva, visual, gestual, que são a essência do método Dalcroze; em que cada um, com sua musicalidade, 
evolui. As atividades, com o método Dalcroze, podem ser realizadas por graus de dificuldades e com 
repetições, pois o sujeito também aprende e vai realizando de forma facilitada o que antes era incom-
preensível. O curso, como descrito, motivou a participação de todos, levou à práticas de educação 
musical de forma lúdica; além de exemplificar a importância de se ensinar música através da vivên-
cia musical do corpo/movimento.

Além dos alcances da reflexão feita sobre o curso dado, fica a sugestão da condução de pes-
quisas para a verificação da necessidade do método Dalcroze, a partir das práticas preconizadas por 
Rodrigues, nas escolas brasileiras.

NOTAS
1 Licenciada em Educação Artística–Habilitação em Música - UFPI (2005) e Especializada em Educação Musical - UFPI 

(2007). Professora em escolas regulares de Goiânia; cantora do Coro Cênico do Ciranda da Arte. Mestranda em música na 
EMAC-UFG.

2  Doutora em Psicologia Educacional - UNICAMP (1996). Professora da Pós-graduação da EMAC-UFG.
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musiCoteRApiA nA AssistênCiA domiCiliAR A 
CuidAdoRes dA CRiAnçA em CuidAdos pAliAtivos 

onCológiCos: pRoJeto de pesquisA
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larakarst@gmail.com

Célia Maria Ferreira da Silva Teixeira (UFG)2

psiceliaferreira@hotmail.com

Palavras-chave: Musicoterapia; Cuidados paliativos; Assistência domiciliar.

INTRODUÇÃO
O presente artigo trata de um projeto de pesquisa em andamento no Programa de Pós-Gra-

duação Stricto Sensu Mestrado em Música da Universidade Federal de Goiás, na linha de pesquisa 
“Música, Educação e Saúde”. 

Contemplando a temática “Ações e interações do fazer musical na contemporaneidade”, do 
XIII Seminário de Pesquisa em Música da UFG, este pôster se propõe a apresentar um projeto que 
irá investigar o fazer musical em musicoterapia na área da saúde. Pretende-se por meio dele realizar 
investigações acerca da relação música/saúde com o foco no processo específico de tratamento onco-
lógico pediátrico, em casos avançados da doença e com mau prognóstico.

A musicoterapia, disciplina que envolve a ciência e a arte, está em crescente avanço no 
desenvolvimento de pesquisas sobre a utilização clínica da música. As pesquisas utilizam não só a 
abordagem quantitativa, mas, também a qualitativa (ALDRIDGE, 2001). 

O objeto de estudo centra-se nas contribuições da musicoterapia na assistência domiciliar aos 
cuidadores da criança em fase de cuidados paliativos oncológicos. De acordo com Lederberg (1998, 
apud BARROS, 2005), psicologicamente, a família e o cuidador devem ser considerados também 
como pacientes, ou como “pacientes de segunda ordem”, pela reciprocidade de sofrimento. 

Quando a incurabilidade da doença torna-se uma realidade, os cuidados paliativos tornam-
-se necessidade absoluta no atendimento do paciente e sua família (MACIEL, 2008). O termo palia-
tivo origina-se da palavra em latim palliare, que significa proteger, amparar, abrigar (GEORGIA e 
MELO, 2008). A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) define cuidados paliativos como os 
cuidados voltados a pacientes e familiares nos casos de uma doença ativa e progressiva, que ameace 
a continuidade da vida. Tem como objetivo a prevenção e o alívio do sofrimento através da identi-
ficação precoce, avaliação e tratamento da dor e problemas físicos, psicossociais e espirituais. Pode 
ser oferecido por instituições em nível terciário, em centros de saúde e em atendimento domiciliar. 

Segundo o Ministério da Saúde, o atendimento domiciliar visa humanizar a prestação de 
serviço ao paciente, sua família e contribuir para o aumento da autonomia dos mesmos. O modelo 
se baseia no trabalho multiprofissional e em equipes interdisciplinares. Ainda prevê a assistência ao 
familiar ou a um cuidador (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

À equipe multiprofissional cabe oferecer a assistência integral ao paciente e seus familiares, 
atendendo as necessidades de tratamento das dimensões física, psíquica, social e espiritual. É funda-
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mental desenvolver ações para diminuir o sofrimento, a ansiedade, assim como para amenizar seque-
las psicológicas (LINS et. al, 2011).

Um dos focos principais da musicoterapia em cuidados paliativos é oferecer suporte existen-
cial psicoespiritual para promover a qualidade de vida do paciente em estágio avançado de doença e 
seus familiares (PETERSEN, 2012).

A sistematização de práticas em cuidados paliativos é recente no país (CREMESP, 2008). 
Existe a necessidade de criação e manutenção de serviços de cuidados paliativos com a oferta de 
assistência domiciliar, assim como a orientação e o cuidado aos familiares e à comunidade envolvida 
no contexto (BRASIL, 2001).

Este projeto se insere nesse contexto buscando investigar como a musicoterapia pode viabili-
zar as expressões dos cuidadores, por meio do fazer musical conjunto, em que cuidadores são escuta-
dos e se fazem escutar, pelo terapeuta, pelas pessoas e por eles mesmos, num processo de validação 
de sentimentos, reparação de perdas, elaboração, fortalecimento emocional e espiritual. 

OBJETIVOS
O projeto de pesquisa tem como objetivo geral adentrar ao universo dos cuidadores da 

criança e suas relações, na busca de investigar como a musicoterapia pode funcionar como assistên-
cia humanizada no contexto de prognóstico limitado de vida. Por meio da pesquisa de campo, inves-
tigar como a musicoterapia pode auxiliar a mobilização de recursos internos que aumentem a capaci-
dade de enfrentamento, ajustamento psíquico e a qualidade de vida dos cuidadores. 

Como objetivos específicos esse projeto pretende investigar as expressões dos cuidadores 
advindas das experiências musicais em musicoterapia, assim como investigar os efeitos da musicote-
rapia ao cuidador durante o atendimento à criança. 

METODOLOGIA
A pesquisa será de intervenção, utilizando a abordagem qualitativa. Será desenvolvida na 

forma de estudo de caso. Os sujeitos serão cuidadores de crianças atendidas no Setor de Oncologia 
Pediátrica do Hospital Araújo Jorge da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, de cinco famílias, 
cujos cuidadores já estejam devidamente informados pela equipe médica sobre o tratamento paliativo 
e sobre o prognóstico limitado de vida da criança. A coleta de dados será iniciada somente após a apre-
ciação e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética da Associação de Combate ao Câncer em Goiás.

A duração para coleta de dados ocorrerá durante quatro meses. Para cada família, estima-se 
que 6 atendimentos de musicoterapia sejam suficientes para a obtenção de respostas para os objeti-
vos propostos no estudo. Restringe-se o número de atendimentos pelo fato de privilegiar o período 
em que a criança não está internada.

A coleta de dados será realizada no ambiente domiciliar dos cuidadores da criança, durante 
período de alta hospitalar. A coleta será realizada por meio de entrevista aberta sobre a utilização de 
músicas no ambiente domiciliar, Ficha Musicoterápica (BARCELLOS, 1999), atendimentos musi-
coterapêuticos feitos pela pesquisadora.

Os atendimentos serão realizados duas vezes semanais, compreendendo duas modalidades: 1) 
atendimento exclusivo aos cuidadores; 2) atendimento com cuidadores e a criança. Nos atendimen-
tos musicoterapêuticos serão utilizadas as Experiências Musicais (BRUSCIA, 2000), de Improvisação, 
Composição, Re-Criação e Audição Musical, que são métodos específicos da prática musicoterapêutica.

Após a realização das intervenções musicoterapêuticas será feita a análise dos dados coletados 
em concordância com princípios teóricos da Musicoterapia e estudos sobre luto antecipatório e morte.

O método a ser utilizado para a análise dos dados trata-se da análise do conteúdo expresso 
pelos participantes da pesquisa, por meio da apreciação de comunicações e mensagens verbais e 
musicais. Na busca da significação específica a análise deve contemplar as comunicações individu-
ais obtidas, como entrevistas, história de vida; as observações de conduta e costumes ligados ao tema 
estudado (MINAYO, 2006).
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RESULTADOS ESPERADOS

A pesquisa poderá trazer como benefícios informações que auxiliarão pacientes e famílias 
que vivenciam situações de luto antecipatório em função de doenças progressivas graves que ame-
acem a continuidade da vida. Espera-se a obtenção de registros relevantes advindos do processo 
do fazer musical que auxiliem na formação de profissionais de saúde que irão atender famílias que 
enfrentam situações semelhantes.

Espera-se com essa pesquisa contribuir com os estudos referentes ao processo de luto anteci-
patório, em a família vivencia um processo de morte previamente anunciada. 

Pretende-se ainda que os resultados da pesquisa contribuam para a construção de um modelo 
de atendimento musicoterapêutico em cuidados paliativos na assistência domiciliar assim como, con-
tribuam com novos conhecimentos sobre terapias de humanização na saúde.

NOTAS
1 Musicoterapeuta pela Universidade Federal de Goiás. Mestranda em Música pela Universidade Federal de Goiás, na Linha de 

Pesquisa: Música, Educação e Saúde.  Musicoterapeuta do Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital Araújo Jorge da Asso-
ciação de Combate ao Câncer em Goiás. Musicoterapeuta domiciliar de idosos. Supervisora clínica do estágio acadêmico em 
Musicoterapia Hospitalar (PROGRAD/UFG - IEP/ACCG).

2 Doutora em Psicologia - UnB, Mestre em Educação - UFG. Graduada em Psicologia pela Faculdade de Filosofia do Recife, 
professora do PPG em Música da EMAC/UFG, fundadora do Programa de Estudos e Prevenção ao Suicídio e Atendimento 
a Pacientes com Tentativas de Suicídio (PATS-HC-UFG). Psicoterapeuta clinica e fundadora do Projeto Inter-vir Suporte em 
perdas. Psicodramatista e Terapeuta Familiar Sistêmica.
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INTRODUÇÃO
As Bandas de música têm sido um dos caminhos mais utilizados no ensino instrumental de 

sopro e percussão no Brasil. O número de Bandas no Brasil supera o número de escolas de música 
(BARBOSA, 2006). Elas possuem acesso direto a comunidade, estando sempre presente nas mais 
variadas manifestações sociais. 

Assim como em todo Brasil, no Estado do Pará as bandas de música assumem a função de 
“escolas” de música, sendo elas grandes formadoras de instrumentistas de sopro e percussão. Esta 
realidade muito em território paraense. Em muitos municípios do Estado do Pará, a Banda de música 
é o único acesso que se pode ter a uma educação musical. vicente Salles (1985), grande estudioso de 
bandas no Pará, define a Banda de música como o conservatório do povo. Segundo ele, não podería-
mos ter boas orquestras se não tivéssemos boas bandas de músicas, pois no Brasil as bandas são celei-
ros formadores dos músicos de orquestra, no que tange as madeiras, metais e percussão. 

Dentro do espaço que a banda proporciona, o aluno recebe uma formação musical parcial 
ou até mesmo integral. È musicalizado, aprende teoria musical, solfejo, divisão e a tocar um ou 
mais de um instrumento musical. Na maioria das vezes, esse processo de ensino e aprendizagem 
ocorre de forma coletiva. Esta forma de ensino dispensa o ensino individual, que em algumas situ-
ações se torna inviável de ser trabalhado em algumas bandas, de acordo com o contexto e a estru-
tura de cada uma. Segundo Barbosa (1996), o modelo de ensino coletivo envolve atividades através 
das quais o aluno desenvolve a leitura musical, o domínio instrumental, a capacidade auditiva, as 
habilidades mentais e o entendimento musical. O autor define essa forma de ensino como “meto-
dologia de ensino coletivo de instrumentos de banda”, que segundo ele está dividida em três fases 
de aprendizagem: 

Na primeira fase o aluno exercita os princípios básicos de produção de som, aprende as notas de 
fácil produção do registro médio do instrumento, trabalha um repertório fácil e aprende divisões 
musicais simples. Na segunda fase ele aprende notas dos outros registros, trabalha um repertó-
rio mais difícil, recebe uma carga maior de exercícios técnicos instrumentais e aprende ritmos 
e elementos teóricos um pouco mais complexos. E na terceira fase há uma complementação 
do trabalho das fases anteriores, porem concentrando-se em um repertório de formas, estilos e 
gêneros mais variados, ritmicamente mais complexos, e mais exigentes das habilidades de se 
tocar em conjunto. (BARBOSA, 1996, p. 40). 
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Esta forma de ensino estimula a participação dos alunos em grupo. Ajuda a desenvolver habi-

lidades de se tocar em conjunto, e faz com que os alunos observem a forma de aprendizagem dos 
outros indivíduos. 

Almeida (2002) fala sobre a importância que as bandas possuem no processo de aprendizagem 
musical. De acordo com a autora, a banda pode ser considerada uma instituição no qual o aprendizado 
ultrapassa o tocar um instrumento musical e aprender a ler partituras. Pode-se considerar que uma 
banda é uma “escola de vida”, possibilitando aos seus integrantes desenvolver inúmeras habilidades.

Em Marabá, interior do sudeste do Estado do Pará, as bandas de música vêm cada vez mais 
se destacando o que se diz respeito à educação musical no município. Segundo Silva (2008), estas 
bandas participam ativamente das mais variadas atividades sociais, estando ligada diretamente a 
comunidade em que estão inseridas. A procura por uma educação musical através da banda de música 
em Marabá levantou o questionamento sobre o processo do ensino da música dentro dessas Bandas. 
Como ocorre este processo e de que forma ocorre? E de que maneira o estudo deste processo pode 
auxiliar na compreensão de outros processos de ensino dentro de bandas de música no Estado do Pará 
e no Brasil. È por entender a importância que as bandas de música possuem na formação de músicos 
em Marabá e no Estado do Pará, que esta pesquisa se propõe a investigar como se dá este processo 
de ensino e aprendizado da música dentro do ambiente das bandas em Marabá.

As bandas de música que serão os objetos desta pesquisa são: Banda Shallon, Banda Wal-
demar Henrique e Banda Cine Marrocos. Estas bandas foram escolhidas por estarem ligadas direta-
mente a uma escola de música e suas atividades serem abertas a toda comunidade. Apesar de serem 
apenas esses três objetos de estudos, o município de Marabá possui outras bandas de música, sendo 
elas: Bandas da Igreja Assembleias de Deus, Banda do Exército Brasileiro, Banda da Polícia Militar 
e Banda da Igreja Cristã Evangélica.

OBJETIVO GERAL
Verificar de que forma ocorre o processo de ensino e aprendizagem da música dentro de três 

bandas de música no município de Marabá/PA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Investigar os métodos teóricos e práticos utilizados por essas bandas processo de ensino 

musical de seus integrantes:
 ● Verificar de que forma estes métodos são utilizados;
 ● Pesquisar a formação dos regentes e dos monitores;
 ● Pesquisar o histórico das bandas e verificar sua relação com a comunidade em que elas 

estão inseridas. 

METODOLOGIA
Esta pesquisa seguirá a proposta de Pesquisa de campo, que segundo Severino (2008) o 

objeto de pesquisa é abordado em seu ambiente próprio. A coleta de dados é feita nas condições natu-
rais em que fenômenos ocorrem, sendo assim observados, sem intervenção e manuseio por parte do 
pesquisador. Serão realizadas entrevistas semiestruturadas com os regentes, monitores, professores e 
alunos das bandas. Nas entrevistas serão realizadas perguntas referentes à forma de ensino e aprendi-
zagem, os métodos utilizados, formação das bandas e formação dos regentes. 

Serão observadas, sem nenhuma intervenção, as aulas teóricas e práticas dos alunos das ban-
das; os ensaios de naipes e ensaios gerais e por fim as apresentações de cada banda de música. Após 
a coleta de dados, o material coletado será organizado e depois será analisado, sendo que todas as 
etapas a pesquisa serão auxiliadas por uma fundamentação teórica relacionada à temática pesquisada.
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RESULTADOS ESPERADOS
Pretende-se com esta pesquisa, verificar como ocorre o processo de musicalização dentro das 

bandas de música investigadas. Que os resultados possam trazer reflexões sobre a prática de ensino 
musical dentro de bandas de música, principalmente em locais onde ela é o único acesso que se tem 
a uma educação musical. Que este processo de ensino possa ser registrado e que os resultados desta 
pesquisa possam retornar principalmente para essas bandas, afim de que possam ajuda-los no enten-
dimento sobre suas práticas, na intensão sempre de contribuir para o crescimento e aperfeiçoamento 
destas bandas tanto como um grupo instrumental como escolas de música. 

NOTA
1 Licenciada em Música pela Universidade do Estado do Pará. Formação em Arte Educação pela Universidade Federal do Pará. 

Especialista em Educação Musical pela Universidade Cândido Mendes - RJ; Estudou música na Escola Maestro Moisés Araújo 
e Conservatório Carlos Gomes, Mestranda no Programa de Pós Graduação em Música pela Universidade Federal de Goiás.
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