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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma reflexão da prática avaliativa, 

considerando a concepção de Luckesi, sobre avaliação e exame. Visa realizar um breve 

aparato histórico, indicando as necessidades e as particularidades que a pedagogia tem, 

em mensurar o desempenho do discente. Na música buscou compreender a prática 

avaliativa e sua subjetividade, apontando para a importância de fundamentar e 

desenvolver critérios claros e objetivos na ação. O Modelo Espiral elaborada por 

Swanwick e Tilliman proporcionou ferramentas que contribuíram para a fundamentação 

das reflexões sobre a atividade avaliativa. Em particular, na avaliação da performance 

musical, pode-se observar que o processo avaliativo é uma ação, muitas vezes 

interpretativa, consistindo de valores, que o docente construiu no decorrer de sua vida 

acadêmica e profissional.   



 

 

 

Abstract 

This paper aims to reflect the evaluative practice, considering the design of Luckesi on 

evaluation and examination. It aims to conduct a brief history apparatus, indicating the 

needs and particularities that pedagogy has measure in the performance of students. In 

music it is possible to understand the evaluative practice and subjectivity, pointing to 

the importance of support and develop clear criteria and objectives into action. The 

Spiral Model developed by Swanwick and Tillman provided tools that contributed to 

the foundation of reflections, on the evaluation activity. In particular, the assessment of 

musical performance, we can see that the evaluation process is an action often 

interpretative, consisting of values that teachers built on the result of his academic and 

professional life. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ao ingressar no Curso de Música Licenciatura, habilitação Educação Musical da 

Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, iniciaram-se 

questionamentos sobre a avaliação em música, voltada para a performance. Esse 

interesse pelo tema fez com se que buscasse compreender sua objetividade, nas 

atividades avaliativas em que o discente é submetido. Imbuído de dúvidas e de 

incertezas o pesquisador procurou amenizá-las, através do estudo e da pesquisa. Desse 

modo, o questionamento sobre a avaliação tornou-se o tema e o objeto de pesquisa deste 

Trabalho de Conclusão de Curso. Essa pesquisa tem como objetivo identificar e analisar 

o processo avaliativo em música, especificamente em performance, compreendendo as 

formas utilizadas na avaliação musical. Espera-se que esses resultados sejam 

elucidatórios quanto às inquietações referentes à avaliação, bem como esclarecedores no 

que diz respeito a esse tema do cotidiano, tão presente na vida acadêmica do músico. 

Visa-se esclarecer critérios e caminhos adotados nos processos avaliativos, assegurando 

mais objetividade e contribuindo para a discussão. 

 No contexto acadêmico, avaliação tem sido um tema recorrente, discutido por 

pesquisadores, docente e discente, objetivando compreender o seu conceito e a sua 

aplicação. De acordo com Luckesi (2008), a avaliação adquire sentido na medida em 

que articula com um projeto pedagógico e com o projeto de ensino e aprendizagem. 

Dessa forma, a avaliação de forma geral ou especifica, não tem uma finalidade em si, 

mas subsidia rumos, para ações que visem construir um resultado previamente definido. 

Algumas condições básicas são importantes para a realização da avaliação, como 

exemplo o conhecimento aprofundado sobre o tema abordado e a importância de se 

definir os instrumentos adequados para se obter os dados. 

A avaliação faz parte da nossa vida escolar, servindo como uma importante 

ferramenta a disposição do docente, com o objetivo de encontrar caminhos para medir a 

qualidade do aprendizado do discente e assim, oferecer alternativas para o 

desenvolvimento. Por ser uma constante na trajetória acadêmica, entende-se que o tema 

deve ser estudado continuamente pelos profissionais da educação, em particular por 

docentes que ministram o ensino de música. Visando colaborar e estimular mais 
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pesquisas sobre esse tema, este trabalho busca compreender questões sobre a avaliação 

em música, abordando a importância de fundamentar as práticas avaliativas, além de 

refletir sobre os critérios que sejam mais condizentes com a realidade educacional que o 

discente se encontra.  

Muitas vezes, o discurso e a prática abordados pelo docente de música, em 

relação aos critérios de avaliação e aos processos avaliativos, são diferentes, havendo 

dificuldade em fundamentar a prática avaliativa. À medida que há dificuldade em 

definir critérios de avaliação e fundamentá-los de acordo com uma base teórica, 

ocorrem divergências, no sentido do discurso e da prática nessa ação, comprometendo à 

aquisição de conteúdos, habilidades e conhecimentos. Segundo Menezes, 

“Ao planejar as ações pedagógicas os docentes muitas vezes se 

esquecem de estruturar as ações que orientarão sua prática avaliativa. 

Sem essa ferramenta, todo o resto do processo fica comprometido. A 

avaliação em música, especialmente, não pode se dar de forma 

intuitiva, baseada nas respostas de um momento ou situações 

específicas. São os conjuntos dessas "respostas" que darão ao 

professor um panorama do caminho que o aluno esta percorrendo 

rumo à aquisição dos conteúdos, habilidades e conhecimentos.” (2008, 

p. 215). 

Luckesi (2002) considera que, quando o docente pratica a avaliação, ele traz em 

seu entendimento, ações que determinam o valor de algo ou de alguém, bem como 

atitudes que apreciam ou estimam o merecimento de algo ou de alguém. Assim, a 

avaliação integra o cotidiano da humanidade desde os seus primórdios, pois o ser 

humano é avaliado constantemente de diferentes formas, e segundo os mais variados 

critérios, fundamentado em pensamentos e objetivos, que são coerentes a cada momento 

e cada contexto. Assim sendo, 

“[...] a avaliação não se dá nem se dará num vazio conceitual, mas sim 

dimensionada por um modelo teórico de mundo e de educação, 

traduzido em prática pedagógica.” (LUCKESI, 2002, p. 28) 

Avaliação, no contexto musical, ou seja, na área da música é vista como uma 

avaliação mais subjetiva. Segundo Tourinho (2001), muitos educadores acreditam que a 

avaliação em artes é difícil e inapropriada de ser realizada objetivamente, pois tratam de 

áreas que envolvem a criatividade individual, embora concordem que o docente 

necessite dar feedback ao discente. O que deve ser avaliado em artes/música nem 

sempre tem uma resposta muito clara e simples para os docentes. O que se percebe é 
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que a avaliação muitas vezes é confundida com exames, fazendo com que não seja 

considerada parte integrante do processo de ensino e aprendizagem. 

Luckesi (2011) entende que o exame é voltado para o passado, espera-se do 

estudante que demonstre aquilo que aprendeu. Em contra partida, compreende-se que o 

ato de avaliar é focado no presente, mas voltado para o futuro, ou seja, o docente que 

pratica a avaliação tem como objetivo investigar o desempenho presente tendo em vista 

seu futuro. 

Para Emirch e Barrenechea (2004) a avaliação em música, no qual o discente de 

instrumento é submetido na realização de seu curso de licenciatura, pode definir os 

parâmetros que este indivíduo adotará como docentes, ao lidar com a avaliação de seus 

discentes. Nesta perspectiva, entende-se que o processo de avaliação deve estar 

comprometido com a concepção pedagógica adotada por determinada instituição de 

ensino, acreditando que é importante que exista a definição do que é avaliado e como se 

avalia. 

Priorizando o contexto acadêmico da performance musical, percebe-se que a 

prática avaliativa é recorrente em nossa vida, porém muitas vezes não se compreende ou 

não fica esclarecido, quais são os critérios de avaliação. Com o intuito de refletir sobre 

essa ação, na formação do discente de instrumento musical e com a existência de muitas 

dúvidas sobre avaliação, haviam-nos surgido algumas indagações inicias: Como 

mensurar o desenvolvimento musical do discente? Portanto, para responder estas, e, 

possivelmente, outras perguntas foi que se propôs iniciar uma investigação de caráter 

bibliográfico, através de pesquisas realizadas com artigos científicos, monografias, 

dissertações, teses e livros. Esse trabalho traz algumas reflexões teóricas, valorizando, 

sempre, concepções adotadas pelos seguimentos de pesquisa da avaliação em música. O 

trabalho é de caráter qualitativo, sendo desenvolvido através de pesquisas bibliográficas 

em periódicos, revistas, livros monografias e teses de mestrado e doutorado. Os autores 

que fundamentam este trabalho são Libâneo e Luckesi representantes da pedagogia e 

Swanwick representante da área da música. 

Desse modo, buscou-se identificar e analisar as várias formas de avaliação em 

música e suas práticas, objetivando explicitar o processo da avaliação em música, 

compreendendo as formas utilizadas na avaliação musical, voltada para a performance. 

 Lima (2001) observou que até hoje, a maioria dos performances não sentiram a 

importância de relatar através da linguagem escrita, aquilo que fazem com os seus 
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instrumentos, com a voz ou com os processos de criação. O fazer musical ainda é visto 

na sociedade atual, como trabalho artesanal que não produz conhecimento, mesmo 

exigindo do instrumentista uma atividade mental que, algumas vezes, se manifesta de 

forma desordenada.  

Através das pesquisas preliminares, pôde-se observar autores que são citados 

com mais frequência nos textos sobre o tema. Identificou-se na revisão da literatura que 

o pensador, filósofo e pedagogo professor Cipriano Carlos Luckesi, autor de vários 

livros que abordam o tema avaliação na área da pedagogia, tem sido o mais citado e 

utilizado como referência na maioria de trabalhos da área da música, que tem como 

temática a avaliação. Considerando a frequência de citações dos trabalhos relativos à 

música, elegeu-se para esse estudo Luckesi (2008) como ponto de partida para se definir 

avaliação, para o autor:  

“A avaliação atravessa o ato de planejar e de executar: por isso, 

contribui em todo o percurso da ação planificada. A avaliação se faz 

presente não só na identificação da perspectiva político-social, como 

também na seleção de meios alternativos e na execução do projeto, 

tendo em vista a sua construção. Ou seja, a avaliação, como crítica de 

percurso, é uma ferramenta necessária ao humano no processo de 

construção dos resultados que planificou produzir, assim como o é no 

redimensionamento da direção da ação. A avaliação é uma ferramenta 

da qual o ser humano não se livra. Ela faz parte de seu modo de agir e, 

por isso, é necessário que seja usada da melhor forma possível” 

(LUCKESI,2008, p. 118). 

Cacione (2004) considera que a avaliação sempre esteve presente na trajetória do 

homem, impulsionando-o a buscar soluções para questões postas pela realidade, e 

assim, levando-o a novas conquistas e descobertas. Mas, ao mesmo tempo em que pode 

gerar crescimento e descobertas, pode, também, gerar marcas negativas na vida do ser 

humano e por essa razão, o ato de avaliar deve estar fundamentado em atitudes 

construtivas, baseadas na ética, no respeito e na justiça. 

Na área da música foi identificado como referência nos trabalhos sobre a 

temática, o pesquisador e educador musical Keith Swanwick por apontar a importância 

de mecanismos eficazes para a avaliação em música, bem como, por sua teoria sobre o 

desenvolvimento musical e o Modelo Espiral, consistindo na compreensão e 

aprimoramento do ensino, e assim proporcionando ferramentas eficazes no processo 

avaliativo da música.  

Segundo Swanwick (2013), para que o docente possa desenvolver uma 

avaliação, precisa-se considerar duas dimensões, primeiramente o que os discentes estão 
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fazendo, e, posteriormente o que estão aprendendo, dessa forma entende-se e 

compreende-se o resultado da aprendizagem, verificando o que indivíduo adquiriu, pois 

o autor diz que a compreensão é considerado o resquício da atividade, ou seja, o 

conhecimento que fica conosco quando a atividade acaba, e, o que é esquecido ou 

levado em embora pode ser reativado quando a atividade é retomada, a compreensão 

musical é revelada em atividades, mas pode estar em uma segunda dimensão, que se 

entende por trazer a compreensão musical para a atividade de música  .  

Na área da música, particularizado na realização musical, ou seja, na 

performance musical deparamo-nos com um contexto que se apresenta com uma 

necessidade em definir e fundamentar, de forma clara e objetiva, critérios avaliativos 

para respaldar os resultados.  

 Capatano (2006) observa que, avaliação na performance musical reuni a 

verificação do resultado atingido, que pode ser realizada pelo próprio músico ou, o que 

normalmente vemos por procedimentos formais de avaliação e exames regulares de 

instrumento. A prática da performance envolve uma busca constante, e cada vez mais 

minuciosa, da expressividade a cada nota e a cada frase. Este processo de avaliação 

instantânea é característica do fazer musical e certamente determinante no 

desenvolvimento do músico. Assim é possível trabalhar a performance, verificando se 

existe uma reciprocidade entre o resultado atingido e o resultado desejado, sendo 

influenciado através do contexto em que está inserido. 

“[...] o julgamento da qualidade da performance pode ser influenciado 

por expectativas culturais de caráter extra-musical, tais como a 

aparência física do músico ou sua disposição, determinado protocolo 

de performance (etiqueta de palco), embora tais expectativas não 

sejam explicitamente mencionadas nem sejam incluídas nos relatórios 

finais.” (CATAPANO, 2006, p. 55) 

Em uma abordagem de avaliação processual, Catapano (2006) considera o 

desenvolvimento da consciência crítica e da auto percepção na performance como fator 

sinequa non para o discente, como é o caso de algumas instituições de ensino o 

Departamento de Música da Universidade de Bristol e o Australia Singing Competition, 

que recomendam a elaboração de um diário, roteiro ou plano de estudos, no entanto, tal 

laboração deverá ser analisada em conjunto com a performance do discente ou 

candidato, assim será avaliado o progresso ou potencial de desenvolvimento. 

A proposta do trabalho é proporcionar uma discussão e de promover uma 

reflexão sobre a importância de fundamentar os critérios de avaliativos e fazer claros 
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esses critérios, visto que falar de avaliação é muito complexo e abrangente, já que 

avaliar é um processo muitas vezes interpretativo, pois supõe julgamento a partir de 

valores que o docente construiu no decorrer de sua vida acadêmica. 
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1. AVALIAÇÃO SOB A ÓTICA DE LUCKESI 

 

No decorrer deste capítulo será abordado uma breve história da avaliação e suas 

peculiaridades no transcurso de trazer a avaliação praticada no meio social para a 

pedagogia devido a necessidade que o docente passou a ter e fazer feedback, pois o 

ensino deixou de ser mestre e discípulo tornando-se coletivo no qual um docente não 

ensinaria apenas um discente, mas vários, de uma só vez, também aborda concepções 

que Luckesi considera sobre avaliar e examinar.  

Luckesi (2005) considera que a prática de exames escolares que se conhece hoje, 

teve sua origem na escola moderna, caracterizada pelo ensino simultâneo, em que um 

docente sozinho ensina, ao mesmo tempo, vários discentes, que se sistematizou a partir 

dos séculos XVI e XVII iniciando na Europa, ganhando força no século XVIII com 

Revolução Francesa, no ano de 1789, no qual buscava uma educação para todos e com a 

cristalização da sociedade burguesa. As pedagogias jesuíticas, em 1599 (séc. XVI) 

rigorosas nos procedimentos para se ter um ensino eficiente, dava muita importância ao 

ritual das provas e exames, que se caracterizavam por sessões solenes com formação de 

bancas examinadoras e comunicação pública dos resultados. Buscando a construção de 

uma hegemonia católica, comeniana em 1632 (séc. XVII), o predominante é a nota nos 

quais exames e provas são realizadas como se nada tivesse a ver com o percurso ativo 

do processo de ensino e aprendizagem. A pedagogia, lassalista dos finais do século 

XVII e inícios do XVIII) no qual organizaram e sistematizaram a avaliação baseando 

em provas e exames no qual conhecemos hoje, expressões das experiências pedagógicas 

desse período e sistematizadoras do modo de agir como os exames. E com isso, a 

prática avaliativa, que conhecemos hoje, é herdeira do momento histórico da 

cristalização da sociedade burguesa. 

Para Luckesi (2005), no século XVI o ensino era praticado entre mestre e 

discípulo, não havendo a necessidade de se pensar em uma prática avaliativa, já que o 

discípulo tinha atenção integral do docente. Mas quando o docente começou ensinar 

uma quantidade relativamente grande de discentes, surgiu à necessidade do docente em 

saber o que os discentes estavam aprendendo, com isso importou, da vida social, os 

exames, que eram utilizados para seleção de profissionais, de soldados para o exército, 
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em diversos âmbitos da atividade social.  Dessa forma, a educação apropriou-se da vida 

social utilizando o sistema de exame, para dentro da escola, sendo seletivo então com 

dois resultados, quem aprende prossegue: quem não aprende é retido. E esse processo 

seletivo perdurou do século XVI ao século XX na educação ocidental.  

Para que se possa compreender o processo para obtenção de resultados, é 

importante destacar o processo avaliativo e o processo examinatório, sendo importante 

considerar o processo classificatório, no seu contexto histórico, que ainda hoje é 

presente e dominante, na atual prática de avaliação. 

Luckesi (2001) considera que hoje, se pratique uma pedagogia tradicional, na 

qual acredita-se em um ser humano já pronto. Esse princípio inviabiliza a possibilidade 

do uso da avaliação, como um auxiliador nas ações e na construção de resultados bem 

sucedidos. Assim, na pedagogia tradicional, considera-se que o discente está pronto, 

sem pleitear nenhuma possibilidade de desenvolvimento, o que não contribui para o 

crescimento,  a forma em que se emprega a avaliação tradicional é caracterizado por um 

sistema que classifica à prontidão do discente. 

Para que se possa compreender o processo avaliativo, deve-se fazer a distinção 

entre Avaliar e Examinar. Para Luckesi (2001), o ato de examinar, considera somente o 

que o estudante conseguiu assimilar e expressar, até um determinado momento, como 

desempenho, resultante de sua dedicação aos estudos, no tempo anterior àquele em que 

se submete às provas (os exames). Sendo aprovado ou reprovado, em função do que 

conseguiu aprender até o momento da prova. Para tal: 

“[...] os exames usualmente ocorrem no final de uma unidade de 

trabalhos pedagógicos, que pode ser um bimestre, um semestre ou um 

ano letivo. No caso, não interessa o processo através do qual o 

estudante chegou ao desempenho, por ele manifestado, seja em uma 

prova escrita, em uma demonstração ou em uma entrevista, desde que 

o centro de atenção é o desempenho final e não o processo.” 

(LUCKESI, 2011 p.187) 

De acordo com Luckesi (2001), para o examinador, interessa apenas o 

desempenho presente do educando, como decorrente do que já aconteceu. Não lhe 

importa saber se ele pode aprender ainda ou até aprender mais do que já aprendeu; 

importa-lhe o já aprendido. Com base nesse fato, o estudante será classificado, de forma 

quase indiscutível, pois no cotidiano escolar, dificilmente a classificação de um 

estudante será modificada após seu registro, usualmente sobre a forma de nota ou 

conceito.  
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Luckesi (2011) considera que o ato de avaliar é focado no presente e visando o 

futuro. Quando o docente pratica a avaliação o que interessa é investigar o desempenho 

presente do educando, buscando proporcionar melhor aprendizado e desempenho. Dessa 

forma, para o docente, interessa ter o diagnóstico, ou seja, o retrato do que o estudante 

aprendeu e também do que será necessário aprender. No caso de resultados 

insatisfatórios busca, compreender os fatores que condicionaram o nível de 

aprendizagem.  

“A avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento 

da qualidade do objeto avaliado, fator que implica uma tomada de 

posição a respeito do mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. A 

definição mais comum adequada, encontrada nos manuais, estipula 

que a avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações 

relevantes da realidade tendo em vista uma tomada de decisão.” 

(LUCKESI, 2008 p.33). 

O ato de avaliar considera o desempenho presente do educando, tendo em vista o 

seu futuro, que se expressa como a busca do seu melhor aprendizado e, 

conseqüentemente, do seu desempenho. Por isso, interessa ao avaliador ter o 

diagnóstico do que o estudante já aprendeu, mas também do que necessita aprender. 

Chueri (2008) compreende que quando se avalia o processo de ensino e 

aprendizagem não se está destituindo de intencionalidade fazendo, com que 

compreendamos que há um conjunto de regras, político e epistemológico dando suporte 

ao processo de ensinar e de aprender, acontecendo na prática pedagógica, na qual a 

avaliação se inscreve.  

“Em tudo que fazemos estamos em busca da construção da melhor 

qualidade dos resultados de nossa ação. Quando se pratica algum tipo 

de avaliação, não se busca a classificação de alguma coisa, mas sim o 

seu diagnóstico que pode apontar para a necessidade de novos 

cuidados com uma ação em andamento.” (LUCKESI, 2001 p. 184). 

A essência do ato de avaliar é subsidiar soluções, tendo por base um diagnóstico 

que auxilie para o desenvolvimento do estudante. Penna (1994) considera que o 

momento da avaliação é mais para inovar, do que reproduzir tradicionais modelos que, 

embora valiosos em sua época, hoje perderam sua relevância, por não responderem mais 

à proliferação de questões complexas, que a sociedade de hoje e, particularmente, a 

educação, principal objeto e enfoque vem levantando desafiadoramente. 

A atividade na qual mensura o desempenho do discente e que é conhecida como 

avaliação, pouco tem a ver com avaliação, pois são provas/exames sendo mais 

compatível com o senso sociedade burguesa da seletividade, por essa razão, é 
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importante que se compreenda a prática avaliativa e a prática examinatória, para que se 

possa desenvolver uma atividade que contribua para uma obtenção, mais precisa, de 

resultados do desempenho e compreensão do discente. 

Pode-se observar que as práticas para mensura do desempenho de discente 

muitas vezes não é clara, quando se encontra na área da música, por exemplo depara-se 

com uma atividade que leva a subjetividade, não existindo critérios específicos para a 

elaboração das atividades avaliativas e, normalmente, o docente, faz a reprodução de 

sistemas que foram utilizados pelos seus docentes. O capítulo seguinte abordará 

dificuldades na elaboração dos critérios avaliativos. 
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2.  AVALIAÇÃO NO CONTEXTO MUSICAL 

 

Este capítulo apresenta visões sobre a avaliação na música, a qual é realizada nas 

mais diversas atividades, modalidades e níveis de ensino. Observa-se que a  principal 

dificuldade descrita na literatura voltada para a área da música é a subjetividade, 

ressaltando também a falta de clareza e consistência nos critérios de avaliação adotados 

pelo docente. Contata-se na revisão de literatura a contribuição que o trabalho 

desenvolvido por Swanwick e Tillman, na elaboração do Modelo Espiral de 

Desenvolvimento, contribui com ferramentas importantes para o desenvolvimento de 

uma atividade avaliativa mais clara e consistente. 

A necessidade de avaliar é um ponto importante na área da educação formal. 

Porém, surgem realidades diversas, métodos, correntes e teorias que para Menezes 

(2010) são muitas vezes resultantes de deficiência na formação do docente ou da 

política educacional da instituição, sendo assim um desafio para a produção de uma 

avaliação eficaz.  

Menezes (2010) considera que quando se fala de avaliação em música, o tema 

torna-se mais complexo, pois tem-se que lidar com questões relacionadas com a 

criatividade, sensibilidade e expressão, porém sendo de extrema importância mensurar o 

desenvolvimento e a aprendizagem do discente, durante todo o processo educacional. 

Entretanto, as práticas avaliativas, mais freqüentes na vida acadêmica, têm raízes na 

própria concepção de valor do docente. Swanwick (2003) completa, dizendo que a 

avaliação informal é feita de forma natural, mas quando se está no nível formal é que as 

dificuldades começam a aparecer. 

Tourinho (2001) observou que, falar sobre avaliação é um problema para muitos 

docentes de música. Constatou-se em entrevistas, realizadas com profissionais da área 

da música amadores, estagiários e docentes no geral, que mesmo envolvidos com a 

avaliação, os docentes não eram obrigados a mensurar aquilo que, avaliavam, nem a se 

posicionarem perante os outros. Verificou-se que, ações de avaliação com mensuração 

de resultados são dificultadas pelas particularidades de cada instrumento e de situações 
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específicas, tornando impossível de se estabelecer padrões genéricos, que possam ser 

aplicados de acordo com o desejo do docente. 

Devido a diversidade da área da música, contemplando a apreciação, 

composição e performance, Tourinho (2001) considera que  existe uma dificuldade 

combinada com a especificidade das situações e a subjetividade do tema da avaliação 

em música, o que inviabiliza sugestões genéricas que contemplem toda a área musical.  

Swanwick (2003) considera a avaliação uma situação cotidiana, informal e 

intuitiva, pois não existe um procedimento que sirva de padrão para ser seguido, 

também pondera que o docente não tem a quem se reportar sobre os procedimentos 

avaliativos adotados. Quando o docente apresenta uma fundamentação de sua prática 

avaliativa, a informalidade nessa ação tende a diminuir. 

2.1 AVALIAÇÃO EM MÚSICA E A CONTRIBUIÇÃO DE SWANWICK 

 

Swanwick (2003) é pesquisador na área da educação musical, Professor Emérito 

do Instituto de Educação da Universidade de Londres, que se dedica a docência e 

também leciona em escolas do ensino médio. Em suas proposições, têm-se como base 

duas ideias primordiais, primeiro sendo a música uma importante forma de discurso 

simbólico, com sua forma própria de reflexão, articulação e exposição de idéias e 

segundo, a ideia de que a educação musical deve se dar através de um ajuste com a 

música. Não se trata de ensinar teorias sobre música, mas de ensinar música pela música 

e para música. Assim neste contexto 

“Swanwick volta-se para a educação e vê no professor o agente que 

pode fortalecer o relacionamento entre os estudantes e a música. Na 

busca de uma educação musical eficiente ele apresenta um modelo de 

desenvolvimento das atividades em música, que envolve a 

composição, a apreciação, a performance, a literatura e o 

desenvolvimento técnico.” (BUENO; BUENO, 2009, p.8431) 

 

A música se aprende fazendo música, ou seja, desenvolvendo ativamente em 

atividades de composição, apreciação e performance. Cada uma dessas modalidades 

envolve diferentes processos e produtos musicais, mobilizando diferentes partes da 

nossa mente. Quando se realiza uma performance vocal ou instrumental, é colocado em 

ação ,um conjunto de habilidades sensoriais, físicas e intelectuais. (SWANWICK, 2012) 
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Swanwick (1994) complementa a formação musical, aponta para a importância 

da formulação e explanação dos critérios de avaliação. Em sua concepção, critérios 

desiguais podem levar diferentes docentes a avaliar, de forma diversa, a mesma 

execução, assim como a falta de um referencial bem definido, pode levar o mesmo 

docentes a avaliar diferentemente de um dia para o outro. 

“Em alguns casos, a dificuldade das professoras em avaliar a prática 

musical dos alunos também parece relacionada ao fato de que, embora 

sustentem que a prática musical é fundamental para que seja possível 

aprender música, essa prática parece destituída de conhecimento.” 

(HENTSCHKE; SOUZA. 2003 p.66) 

Para Hentschke e Souza (2003) normalmente os docentes consideram a música 

uma linguagem subjetiva, na qual é difícil de se criar critérios avaliativos para tal 

prática. Entretanto existe uma falta de consenso, para as definições desse critérios do ato 

musical, ressalta-se que muitos atores, integrantes desse processo, como os discentes, 

confundem avaliação com provas/exames. Entende-se que a avaliação é um processo 

complexo que necessita de condições básicas para ser realizada. Assim Hentschke e 

Fialkow (2000) consideram que as principais condições para a realização da avaliação, 

em música, é conhecer profundamente o conteúdo no qual será avaliado, ou seja, as 

decisões avaliativas devem ser fundamentadas por uma sólida base de conhecimento, 

além da necessidade em definir instrumentos adequados para obtenção de dados e para 

mensurar resultados mais precisos.  

Na formulação e na explicitação dos critérios de avaliação, Faria (2007) 

considera que sua utilidade está em aprofundar a comunicação entre discentes e 

docentes, elucidar a base dos julgamentos e articular esses julgamentos, com outras 

pessoas interessadas, sendo discentes ou colegas. 

Hentschke e Fialkow (2000) apontam que o Modelo Espiral oferece aos docentes 

subsídios necessários para que possam avaliar em que fase de desenvolvimento musical 

se encontra seus discentes, propiciando assim, bases para o planejamento de ensino e 

avaliação do aprendizado. Assim Swanwick desenvolveu critérios gerais, que servem 

para os propósitos da avaliação, fundamentando esse processo nos níveis de 

desenvolvimento e compreensão do discente, segundo o Modelo Espiral. 
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2.2 MODELO ESPIRAL SWANWICK E TILLMAN 

 

Na década de 1980, June Tillman cursava doutorado com o tema voltado para a 

criatividade, na Universidade de Londres, sendo seu orientador Swanwick. A atividade 

de pesquisa consistiu em gravar inúmeras composições de discentes com a faixa etária 

entre três e onze anos de idade, na intenção de compreender a natureza do processo 

criativo da criança. A extensa revisão de literatura não ajudava a compreender como o 

pensamento musical das crianças se desenvolvia. Assim, Swanwick e Tillman foram 

agrupando as composições conforme suas características e perceberam que, à medida 

que a crianças se desenvolviam, começavam a lidar com novos aspectos do discurso 

musical. 

Os pesquisadores, através de um estudo aprofundado, do que as crianças 

revelavam, por meio das suas produções artísticas ao longo do tempo, que agruparam as 

composições conforme as características e criaram um mapa de desenvolvimento e de 

compreensão musical das crianças. Assim, surgiu o Modelo Espiral de 

Desenvolvimento. Grossi explica:  

“A teoria se volta para o campo da educação musical, fundamentando 

e orientando, especialmente, os objetivos e atividades do cotidiano das 

aulas de música. Embora trate do desenvolvimento musical das 

crianças nas atividades de composição, performance e audição, 

estabelecendo níveis de entendimento musical de acordo com faixas 

etárias, a mesma abre novas perspectivas para o estudo de como as 

pessoas vivenciam e respondem a música.” (GROSSI. 1999, p.24) 

 

Swanwick (2003) aponta que a atividade musical é amplamente avaliada de 

vários modos, inclusive durante os exames vocais e instrumentais, audições, festivais e 

concursos. Quando fica claro a seqüência de desenvolvimento em que o discente se 

encontra o docente tem subsídios necessários e maior precisão, na pratica  avaliativa que 

compreende os distintos contextos da música. Com isso os critérios da avaliação na 

produção musical, por etapas cumulativas, podem ser adaptadas para cada uma das 

modalidades musicais, como composição, performance e apreciação. Segundo Santos, 

Hentschke e Fialkow (2000), as etapas cumulativas, delineadas por Swanwick, 

compreendem uma seqüência de estágio e fases de desenvolvimento, fundamentadas em 

dimensões de crítica musical, propostas por esses autores como materiais, expressão, 
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forma e valor. De acordo com o mesmo autor, essas dimensões estão sempre presentes 

quando se executa, cria ou aprecia um discurso musical. 

Caregnatoa (2013) considera que, a Teoria Espiral do Desenvolvimento Musical 

de Keith Swanwick, está entre as teorias de desenvolvimento musical mais difundidas 

na atualidade, e que, no Brasil, ela tem sido um referencial teórico recorrente em 

pesquisas que abordaram e tem abordado temas como o desenvolvimento da execução 

musical, da composição e da apreciação musical em crianças, adolescente e mesmo em 

adultos. Na avaliação, consistindo que o avaliador que trabalha a partir do método, não 

se mantém focado na resposta final ou na constatação dos acertos ou dos erros 

apresentados pela pessoa estudada, mas sim, na compreensão do que leva o indivíduo a 

manifestar as resposta que apresenta. A concepção de Swanwick é: 

“[...] sobre o processo de avaliação do conhecimento musical vai além 

do estabelecimento de critérios. Consiste, antes de tudo, numa 

concepção de educação musical que prevê o desenvolvimento musical 

através das três atividades consideradas por ele como as atividades 

através das quais o indivíduo se envolve diretamente com a música: 

composição, apreciação e execução musical.” (SANTOS; 

HENTSCHKE; FIALKOW, 2000, p. 22). 

Segundo Orgando (2007), os critérios de avaliação de música são estabelecidos 

por Swanwick com base na Teoria Espiral do Desenvolvimento Musical. Como pode 

ser observado, a estrutura em forma de espiral, na figura 1 e na tabela 1 explica cada 

processo da Teoria Espiral.  
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Figura 1- Modelo Espiral de Desenvolvimento Musical
1

                                                           
1
 Fonte: The Sequence of Musical Development: A Study of Children's Composition p.331 



 

26 

 

 

ESTÁGIOS FASES CARACTERÍSTICAS 

          MATERIAIS  
O sujeito focaliza o som, o prazer de manipular 

o som.  

 

 

 

Sensorial Pulsação irregular, explora e 

experimenta os instrumentos e sons 

vocais. Organização sonora 

espontânea.  

Manipulativo Manipulativo - possibilidade de 

controle do instrumento e pulsação 

regular. Compartilha uma interação 

musical social. 

        EXPRESSÃO  
É a expressão própria da música, apresentando 

seus sentimentos, estados de ânimo e 

movimentos.  

 

 

 

Pessoal Corresponde ao início das 

explorações de mudanças de 

andamento e dinâmica, em frases 

elementares. Gestos musicais. 

Vernáculo Os padrões rítmicos começam a 

surgir. Mais organização na 

métrica e apresenta influências no 

cantar, tocar e ouvir. 

          FORMA  
Surge a consciência das relações estruturais na 

música como a tensão e repouso e a repetição e 

o contraste.  

 

 

Especulativo Refere-se ao aparecimento da 

preocupação com a coerência 

estrutural na música e a procura 

pelos contrastes de idéias musicais. 

Idiomático O estilo é reconhecido em um 

idioma musical e o controle técnico 

é maior. 

           VALOR  
A experiência musical de alto nível. Surgem as 

ligações com valores pessoais tornando a 

música uma atividade significativa.  

 

 

Simbólico 

 

Refere-se à atenção nas relações 

formais e no caráter expressivo em 

forma de fusão. Domínio técnico 

com forte comprometimento 

pessoal. 

 

Sistemático 

 

Última fase onde o compositor, 

intérprete ou ouvinte, reflete sobre 

a sua experiência musical. Baseado 

em seu crescimento musical 

acontece a expansão sistemática 

das possibilidades do discurso 

musical. 

Tabela 1 - Estágios e fases do desenvolvimento musical
2
 (Swanwick, 1988; 2003)  

                                                           
2
  Fonte: http://www.abrapee.psc.br/xconpe/trabalhos/1/181.pdf p.6 
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Assim, o Modelo Espiral de Desenvolvimento, elaborado por Swanwick e 

Tillman, proporciona e auxilia como instrumento de ação a atividade avaliativa do 

docente, pois contribui com a elaboração de critérios e com a constatação de aquisição 

de conhecimentos musicais do discente. Neste caso, para Tourinho (2001) com a 

utilização do Modelo Espiral de Desenvolvimento, a atividade avaliação não é 

somativa, de final de processo, de atribuição de conceitos, mas, formativa, na qual se 

objetiva a identificação das camadas de desenvolvimento, possibilitando uma melhor 

adequação dos conteúdos e objetivos, considerando o estágio de desenvolvimento 

musical com desenvolvimento do discente. Dessa forma, verifica-se que esse tipo de 

avaliação poderia auxiliar os docentes da área musical.  
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3.  AVALIAÇÃO MUSICAL NA PERFORMANCE 

 

A palavra performance tem conotação diferente no Brasil da encontrada na 

literatura estrangeira, em que usa a como única expressão para o ato de tocar um 

instrumento musical, para execução e práticas interpretativas. No contexto brasileiro, a 

performance musical é o momento em que o músico (instrumentista, cantor ou regente) 

executa uma obra musical, expondo à critica de outro ou outros, seja no formato de 

recital, concerto, uma prova ou até mesmo uma aula (TOURINHO, 2001). Borém 

(2015), considera que a área de Performance Musical ainda é uma sub-aréa da música, e 

que é mais carente de quadros teóricos de referência específicos ou procedimentos 

metodológicos consolidados. 

Tourinho (2001) aponta que boa parte dos autores, que se referem à avaliação 

em performance musical, mostram as dificuldades e problemas na área, porém poucos 

sugerem recursos para o docente, medidas a serem adotadas para efetivar uma  

avaliação efetiva. Um ponto que a autora coloca em destaque em sua argumentação é a 

dificuldade reconhecida pelos docentes sobre o assunto, combinada com a 

especificidade das situações e a subjetividade do tema, o que inviabiliza sugestões 

simplistas e genéricas do processo de avaliação. 

Para França (2000), a complexidade técnica do repertório tem um impacto 

importante, não só no desenvolvimento musical, mas também na avaliação do 

indivíduo. A manifestação da compreensão é comprometida de acordo com a 

complexidade da obra musical em questão, ultrapassando a condição técnica do 

indivíduo, naquela ocasião. E assim, só se pode avaliar de forma mais efetiva a extensão 

da compreensão musical do indivíduo, quando ele toca aquilo que pode realizar 

confortavelmente. Desta forma o problema da técnica é de alguma forma neutralizada, 

para que se possa ter oportunidade de revelar o limite da sua compreensão musical. 

França diz: 

“A prática da performance musical envolve uma busca 

minuciosa de efetividade expressiva de cada nota e de cada 

frase. Este processo de avaliação instantânea é inerente ao fazer 

musical e certamente no desenvolvimento do músico. Através 

dele é possível refinar a performance, verificando se existe uma 



 

29 

 

correspondência entre o resultado atingido e o referencial 

almejado, este influenciado pelo contexto onde se está inserido” 

( 2000, p. 123) 

Tourinho (2001) através de estudos pode observar características da prática 

performática, assim a autora apontou cinco características:  

 A performance é sistemática, isto é, existe uma clara relação entre o uso 

de gestos expressivos e a estrutura da peça;  

 A performance expressiva tem comunicabilidade, isto é, se ela comunica, 

os ouvintes vão perceber o que está ou não presente;  

 A performance demonstra estabilidade, isto é, pode ser reproduzida de 

forma semelhante quando repetida;  

 A performance tem flexibilidade, o músico pode exagerar, atenuar, 

ressaltar à sua escolha contornos específicos da peça; 

 A performance mostra automação. O executante não se perde na relação 

entre os detalhes de como a expressão está transladada na ação.  

Entretanto, considera que, a avaliação da performance para Swanwick é muito 

mais que corrigir a performance do discentes em termos de nota e ritmos, dinâmica e 

timbre, Na verdade, a maioria, deste "elementos", são "materiais sonoros" e não 

conduzem a um nível metafórico (TOURINHO, 2001). 

O ato da performance também pode ser visto como o papel primordial do 

interprete, fazendo a mediação entre a obra e o ouvinte. A obra é projetada com clareza 

e senso nos gestos expressivos, mas também é sentida com impacto, com intensidade de 

sentimentos pessoais do intérprete. Pode-se assim, considerar que o ato da performance, 

e da apreciação, só poderiam estar relacionadas com a soma de habilidades (BUENO, 

2009). 

Catapano (2006) considera que na performance, para que a avaliação possa 

cumprir sua função, é importante que o avaliador saiba reconhecer o que constitui uma 

boa performance conhecendo gênero e estilo que está sendo apresentado, possa 

distinguir a qualidade da performance em si, da qualidade da composição, e ainda que 

possa reconhecer, entre os diversos aspectos da performance, o que está relacionado à 

técnica, à interpretação ou aos demais aspectos a serem avaliados. Catapano diz: 

“[...] em certos contextos, o julgamento da qualidade da performance 

pode ser influenciado por expectativas culturais de caráter extra-
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musical, tais como a aparência física do músico ou sua disposição a 

seguir determinado protocolo de performance (etiqueta de palco), 

embora tais expectativas não sejam explicitamente mencionadas nem 

sejam incluídas nos relatórios finais.” (CATAPANO, 2006 p.55). 

 

 

Para Catapano (2006), tanto o progresso do discente quanto seu potencial de 

desenvolvimento tem sido mencionado como critérios válidos. Na avaliação do produto, 

são também objeto de discussão, o domínio técnico do instrumento, a variedade e o 

nível de dificuldade do repertório, e a forma como são realizadas as provas práticas, 

especialmente os recitais e audições. Quando essas questões são especificamente 

direcionadas à avaliação da performance, a musicalidade ganha maior relevo e a 

interpretação adquire um grau de importância crescente, especialmente as questões 

relacionadas à fidelidade às tradições estilísticas e práticas de performance (reprodução 

interpretativa) e à originalidade da performance observada (relacionada à criatividade 

do indivíduo e as escolhas interpretativas realizadas em determinado contexto). A 

interpretação é um aspecto importante na avaliação da performance, na qual têm 

relevância tanto a inovação criativa quanto a fidelidade à partitura, ao compositor e ao 

estilo. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No desenvolvimento da pesquisa pôde-se notar que o tema sobre avaliação é 

muito importante e recorrente no cotidiano do discente, porém o que se pôde também, 

foram perceber são as dificuldades encontradas na atividade avaliativa. No que se refere 

à avaliação em performance depara-se com a escassez de publicações, que abordam essa 

temática. No estudo realizado, pôde-se averiguar que a avaliação deve ser praticada de 

forma consciente, e assim, deve ser fundamentada, sempre com o objetivo de auxiliar 

docente e discente a trilhar o melhor caminho para a aprendizagem, não servindo como 

mero instrumento para atribuir nota.   

Barbosa (2008) considera o processo avaliativo necessário para relação entre 

ensino, aprendizagem e a avaliação apresentam, de imediato, um instrumento de 

orientação ou de reorientação dos processos de ensinar e de aprender. A exigência 

primeira para a ocorrência de uma avaliação, dessa natureza, é a clareza dos objetivos 

pedagógicos, das atividades propostas pelo docente e das aprendizagens que se pretende 

realizar. Igualmente, os critérios precisam estar explícitos de maneira compreensível e 

suficiente, para que se torne visível a coerência entre as situações de ensino, de 

aprendizagem e de avaliação. 

A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, 

que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Por meio 

dela, os resultados que vão sendo obtidos, no decorrer do trabalho conjunto do docente 

e dos discentes, são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar 

progressos, dificuldades e também reorientar o trabalho docente. Assim, a avaliação é 

uma tarefa complexa, que não se resume a realização de provas e atribuições de notas. 

 

“Assim, a avaliação assume uma dimensão orientadora, cooperativa e 

interativa, onde os resultados obtidos no decorrer do trabalho conjunto 

do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, 

a fim de constatar progressos, dificuldades e, também reorientar o 

trabalho docente e a construção dos projetos pedagógicos.” 

(BARBOSA, 2008 p.3) 

 



 

32 

 

Assim, a avaliação é um processo de coleta de dados com o propósito de 

identificar necessidades e tomar decisões, nos quais devem ser analisados 

constantemente, todos os elementos que constituem o processo de ensino e 

aprendizagem. 

Deve-se propor caminhos que auxiliem na promoção de um processo avaliativo 

mais dinâmico, voltado sempre para as necessidades do discente, com o intuito de 

contribuir para o aprendizado do discente e para o ensino do docente. Assim, 

contemplar a educação musical e a performance pelo caminho da avaliação da 

aprendizagem poder-se-ia constituir em um importante processo de postura 

transformadora, uma vez que os erros apontados poderiam mobilizar as reflexões dos 

educadores musicais, para que suas práticas se consolidassem o mais próximo possível 

do desejado, ou seja, utilizassem a avaliação como procedimento essencial, no processo 

de ensino e aprendizagem. Demo nos esclarece que, 

 

“A falta de clareza – tanto no que tange ao conceituar como no que 

tange ao executar – relacionada à avaliação da aprendizagem e 

constatada nesta pesquisa, remete também à falta de maior clareza 

sobre as nuances do processo educativo. Para um curso de 

licenciatura, este é um ponto crucial que merece uma profunda 

reflexão do corpo docente, considerando-se ‘a ligação intrínseca entre 

avaliação e aprendizagem, [que é] na verdade, a única razão de ser da 

avaliação’.” (CANCIONE; SOUZA 2004, p.73). 

Para Barbosa (2008) a avaliação deve ser a reflexão transformada em ação. Ação 

essa, que impulsione novas reflexões, permanentes do educador, sobre sua realidade e 

acompanhamento, passa a passo do educando, na sua trajetória de construção do 

conhecimento. Processo interativo, através do qual educando e educador aprendem 

sobre si mesmos e sobre a realidade escolar, no ato próprio da avaliação. Não se deve 

desejar uma avaliação autoritária, que assuma a responsabilidade pelo diagnóstico do 

desempenho do discente e a partir daí, tomadas de decisões fora do alcance, que a 

própria avaliação oferece. 

Uma das maiores dificuldades apontadas pela literatura, na avaliação da música 

é a elaboração de critérios válidos e confiáveis para avaliar. Estabelecer uma lista do 

que deve ser avaliado numa performance é uma tarefa quase impossível. Todavia, o 

docente deve definir, claramente, o que vai ser mensurado e assim definindo com 

clareza as regras e os critérios, para caracterizar o que vai ser avaliado, dessa forma 

sendo o mais consistente possível. 
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Mas, como aponta Swanwick (1994), que não se pode continuar a justificar 

disparidades de julgamento, assim atribuindo um caráter de subjetividade impenetrável. 

Este inegável componente de subjetividade inerente à experiência artística não isenta 

ninguem da necessidade de explicitalções das bases desses julgamentos. 



 

34 

 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

ANDRADE, Maria Antonia Brandão de. As Contribuições da Avaliação dos Cursos de 

Graduação para a Melhoria da Qualidade da Educação Superior.Dissertação 

(Obtenção do título de Doutor em Educação) Universidade Federal da Bahia. Salvador. 

2011. 

ANDRADE, Margaret Amaral de; ANETE, Susana Weichesbaum; ROSANE, Cardoso 

de Araúdo. Concepções de Licenciandos Sobre Avaliação Em Música; Uma Survey.In: 

VI Fórum de Pesquisa Cientifica em Arte, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. 

Curitiba, 2008-2009, p.61-72. 

BRAGA, Simone Marques. Um por Todos ou Todos por Um: Processos Avaliativos no 

Canto-Coral em Escola Profissionalizante de Música.(Obtenção do título de Mestre em 

Música) Universidade Federal da Bahia. Salvador. 2009. 

BUENO, Paula Alexandra Reis; Bueno, Roberto Eduardo. Uma Proposta Metodológica 

para se Ensinar Música Musicalmente. IX Congresso Nacional de Educação - 

EDUCERE, III Encontro  Sul Brasileiro de Psicopedagogia, Parana, 2009, p.8430 - 

8440. 

CACIONE, Cleusa Erilene dos Santos. Avaliação da Aprendizagem: Desvelando 

Concepções de Licenciandos do Curso de Música.Dissertação (Obtenção do título de 

Mestre em Educação) Universidade Estadual de Londrina. Londrina, 2004. 

CATAPANO, Elizabeth Alves. A Avaliação da Performance no Canto Lírico: Uma 

Análise de Conteúdo. Dissertação (Obtenção do título de  Mestre em Música) 

Universidade de Brasília. Brasília, 2006. 

CARMINATTI, Simone Soares Haas; BORGES, Martha Kaschny. Perspectivas da 

Avaliação da Aprendizagem na Contemporaneidade.  Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 

23, n. 52, maio/ago. 2012, p. 160-178. 



 

35 

 

CAREGNATO, Caroline. Relações  entre Teoria Espiral do Desenvolvimento Musical 

e a Epistemologia Genética v.7,n.2. (2015)p.128 - 146 

COSTA, Kristiane; LEÃO Eliane. A Relação entre Improvisação e a Apreciação 

Musical. In: IV Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG, Escola de Música 

e Artes Cênicas de Goiás. Goiânia, 2004, p. 80-87. 

EMRICH, Ana Rita Oliveira; BARRENECHEA, Lúcia Silva.A Avaliação da 

Performance Musical: Um Estudo do Processo de Avaliação do ensino de Instrumentos 

Musicais. In: IV Seminário Nacional de Pesquisa em Música da UFG, Escola de Música 

e Artes Cênicas de Goiás. Goiânia, 2004, p. 181-182. 

FARIA, Carlos Aurélio Pimenta de. A política da avaliação de políticas públicas. 

Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 20, n. 59, p. 97-109, out. 2005. 

FIRME, Thereza Penna. Avaliação: Tendências e Tendenciosidades, Ensaio: Aval. Pol. 

Púcl. Educ., Rio de Janeiro, jan/mar.1994, v.1, n.2, p5-12. 

FRANÇA, Cecília Cavalieri. Apreciação Musical Como Indicador Da Compreensão 

Musical no Vestibular da UFMG, ANPPOM, n.15, p 632-641, 2005 

FRANÇA, Cecília Cavalieri. A natureza da performance instrumental e sua avaliação 

no vestibular em música.OPUS: Revista da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Música - ANPPOM. -Ano 8, n. 7 (2001). - São Paulo : ANPPOM, 2001. 

HENTSCHKE, Liane; SOUZA, Jusamara.Avaliação em Música Reflexões e Praticas. 

São Paulo:Editora Moderna LTDA, 2003. 

LIBÂNEO, Carlos José, Didática. São Paulo: Cortez Editora, 2006 

LIMA, Sonia Albano de. Pesquisa e performance. In: Anais do Encontro Nacional  

DaNacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música(ANPPOM), n. 13. Belo 

Horizonte, 2001, p. 531-538. 

LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliação da aprendizagem escolar. 19ª. ed. São Paulo: 

Cortez Editora, 2008. 

__________. Avaliação da Aprendizagem Componente do Ato Pedagógico.1ª ed. São 

Paulo: Cortez Editora, 2011. 



 

36 

 

MENEZES, Mara Pinheiro. Avaliação em Música: Um Estudo Sobre o Relato das 

Práticas Avaliativas de Uma Amostra de Professores de Música em Quatro Contextos 

de Ensino em Salvador - Bahia.Dissertação (Obtenção do título de Doutora em Música) 

Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, Salvador,  Bahia. 2010 

__________. Avaliação em Educação Musical: construção e aplicação do Programa de 

Avaliação em Música (PAM). In: XVIII Congresso da Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-graduação em Música (ANPPOM). Salvador, 2008, p. 213-217. 

MENEZES, Mara Pinheiro. Avaliação em Música na escola regular In: XVI Congresso 

da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Música (ANPPOM), 16, 2006, 

Brasília. Anais... Brasilia: ANPPOM, 2006. p.78-81. 

 

REIS, Leandro Augusto dos; OLIVEIRA, Francismara Neves de. Processos Cognitivos 

e Aprendizagem de Música: Uma Análise de Aspectos Figurativos e Operativos de 

Conceitos Musicais. In: Décimo Congresso Nacional de Psicologia Escolar e 

Educacional (CONPE). da Universidade Estadual de Maringá Maringá - Paraná, 2011, 

p. 1-15. 

RAY, Sonia; BORÉ, Fausto. (Org.). Performance Musical e suas Interfaces. São Paulo: 

Irokun Brasil e Vieira Editora, 2015. 

__________. Pedagogia da Performance Musical. Dissertação ( Tese de Pós-

Doutoramento para progressão de Professora Associada Nível IV para Professora 

Titular) Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2015. 

SANTOS, Cynthia GeyerArrussul dos; HENTSCHKE, Liane; FIALKOW, Ney. 

Avaliação da execução musical: relações entre as concepções e práticas adotadas por 

professores de piano. Revista Abem, 2000. 

SILVA, Marco Aurélio Calil Barreto da. O Mal Estar da Avaliação Escolar 

Implicações e Possibilidades da Avaliação Processual no Ensino de Teatro. Dissertação 

(Obtenção do Grau de Mestre em Artes Cênicas) Universidade Federal da Bahia. 

Salvador, 2015. 

SILVA, Maria de Lourdes Oliveira Reis da Silva. Características Teóricas, Políticas e 

Epistemológicas da Avaliação Institucional em uma Escola da Rede Pública Estadual 



 

37 

 

de Esino. Dissertação (Obtenção do Grau de Mestre em Educação) Universidade 

Federal da Bahia. Salvador, 2005. 

SWANWICK, Keith.Ensinando Música Musicalmente. São Paulo: Editora Moderna 

LTDA, 2003. 

__________. A Confusão Criativa da Educação Musical. Revista do Programa de Pós-

Graduação em Educação, MS, v.19, n.37, jan./jun. 2013 p. 13-28. 

__________. TILLMAN, June.The Sequence of Musical Development: A Study of 

Children's Composition. British Journalof Music Education, v. 3, n. 3, p. 305-339, 1986.  

TOURINHO, Ana Cristina Gama dos Santos. Relações entre os Critérios de Avaliação 

do Professor de Violão e uma Teoria de Desenvolvimento Musical. Dissertação 

(Obtenção do Grau de Doutorado em Música) Universidade Federal da Bahia. Salvador, 

2001. 

__________. Cristina. Avaliação em Performance: Critérios Expressos por uma 

Amostra de Professores. In: XIII  Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Música,13., 2001, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: ANPPON, 

2001 p. 131-135. 


