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Resumo 
 

A escolha do tema para trabalho de conclusão de curso foi motivada por fatores que unem o 

interesse em se aprimorar na disciplina, as inquietações com as dificuldades apresentadas ao 

cursá-la em nível de graduação, a curiosidade para investigar as possibilidades de se desenvolver 

os conteúdos previstos para a disciplina Percepção Musical. 

Esta é uma pesquisa bibliográfica que traz uma visão crítica do ensino da Percepção 

Musical no ensino superior no Brasil. Para isso, a contribuição de autores como Otutumi (2008) 

traz algumas reflexões sobre a forma que a disciplina Percepção Musical está presente no ensino 

superior, bem como as metodologias que estão sendo utilizadas.  

A partir de outras referências, como Panaro (2010), analisamos a situação da disciplina nos 

cursos de nível superior no Brasil. Para compreender melhor a presença da disciplina Percepção 

Musical no âmbito dos cursos de Música da EMAC (Escola de Música e Artes Cênicas) da UFG, 

analisamos a estrutura dos cursos de Licenciatura, pela reconhecida importância da disciplina 

Percepção Musical na formação de um futuro educador musical. Buscamos apontar alguns dos 

desafios da Percepção Musical baseando-nos em autores como Souza (2012), que aborda a 

avaliação em sua função, e a forma com que revela, no processo de ensino-aprendizagem, o grau 

de familiaridade com a disciplina que convive com turmas heterogêneas. 

Partindo do modelo CLASP, com que Swanwick pensa a formação musical como um todo, 

analisamos a disciplina Percepção Musical em suas potencialidades, verificando elementos da 

metodologia tradicional de ensino utilizada nas aulas de Percepção Musical, no ensino superior, 

assim como suas outras possibilidades quando relacionada aos métodos ativos, seja no trabalho 

corporal de Dalcroze ou nos solfejos de Kodaly. Longe de estabelecer comparações quanto à 

eficiência entre práticas consideradas tradicionais e práticas vinculadas aos métodos ativos, 

buscou-se evidenciar as possibilidades que os últimos trazem quando associados às atividades da 

disciplina Percepção Musical. 

 

Palavras-chaves: Percepção Musical, Educação Musical, Ensino Superior, Métodos Ativos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa busca uma visão crítica do ensino da disciplina Percepção Musical que 

tem sido considerada fundamental na formação de um músico. Para isso, será feita uma revisão 

de literatura, trazendo questões do ensino, da aprendizagem formal e informal e da avaliação da 

Percepção Musical, investigados por distintos autores/educadores musicais, referendando as 

inquietações aqui presentes. 

 

 
É importante reconhecer a necessidade de versatilidade e da busca de conhecimentos 

para atualizar e aprimorar práticas docentes. Entretanto, vale a pena lembrar que a 

atuação docente é desafiante, pois envolve situações complexas que se relacionam com o 

conteúdo, com corpo discente e docente, com a instituição, a academia, a sociedade e o 

mercado de trabalho, por exemplo. (OTUTUMI, 2013, p. 186). 

 

 

Com o objetivo de analisar como se dá o ensino da Percepção Musical no âmbito do Ensino 

Superior, verificou-se sua presença na maioria dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPC) de 

graduação em música, onde se podem encontrar a ementa e bibliografia da disciplina. Para esta 

pesquisa tivemos em mãos somente os Planos de Ensino da disciplina adotados na EMAC, 

contendo procedimentos metodológicos e os recursos utilizados. Reconhecendo que as práticas 

adotadas na docência de qualquer disciplina merecem constante reflexão no sentido de adequar-

se às mudanças que ocorrem na formação formal ou informal em âmbito mais abrangente que a 

academia, espera-se trazer à tona análises que possibilitem novos caminhos para o ensino da 

Percepção Musical, podendo elencar propostas e considerações sobre distintas formas de 

avaliação, metodologias, ou ainda nova perspectiva sobre metodologia já adotada. 

Quando um dos maiores desafios da disciplina tem sido os distintos níveis de formação 

com que os alunos ingressam nos cursos de graduação, lembramos que o candidato a um dos 

cursos de música da Universidade Federal de Goiás se submete a uma Verificação de Habilidades 

e Conhecimentos Específicos (VHCE), indicando-nos a importância de uma formação prévia na 

linguagem e prática musicais, anterior à graduação. Compreende-se que a formação musical 

básica, para quem intenciona sua continuidade em nível de graduação, envolve a prática do 

instrumento ou do canto acompanhada da leitura musical correspondente, assim como do 

conhecimento teórico necessário à leitura na formação acadêmica. O mesmo acontece em muitas 

instituições de ensino superior que oferecem cursos de graduação em música, no Brasil.  
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Dentre as habilidades verificadas, a leitura de solfejos (rítmico e melódico) e a transcrição 

de ditados são exigências comuns a todos os cursos de graduação em música, pois que a 

formação, em nível de graduação, dará continuidade a este conhecimento específico. No entanto, 

esta verificação pode apresentar distintos graus de dificuldade, conforme as condições em que se 

apresenta a Educação Musical em escolas especializadas em música e conservatórios, onde a 

Percepção Musical é inicialmente ensinada. 

Mesmo no âmbito que precede a graduação, sabe-se que essas condições nem sempre são 

favoráveis à formação dos músicos, o que poderia comprometer o desenvolvimento/ensino da 

Percepção Musical. Segundo Silva (2010, p. 33) “instituições escolares devem se preocupar mais 

com os métodos de ensino utilizados e oferecendo orientações complementares tanto aos 

professores quanto aos estudantes, melhorando, assim, as condições oferecidas para o ensino-

aprendizagem”.  

Para o conteúdo trabalhado na disciplina Percepção Musical a verificação acima citada é 

dado significativo para estabelecer reflexão e escolhas quanto aos objetivos, conteúdos e 

metodologias adotados na disciplina. A partir do tipo de avaliação sabe-se qual o conhecimento 

mínimo enfatizado no processo de seleção do aluno de música e este seria o ponto de partida para 

o conteúdo de Percepção Musical, na graduação. 

Várias questões suscitaram esta investigação: O que se considera como metodologia 

tradicional para a disciplina Percepção Musical, em nível de graduação? A leitura e o 

desenvolvimento auditivo têm sido seu objetivo principal? No que tange à leitura de solfejos e 

transcrição de ditados em suas formas de avaliação, pode-se verificar as habilidades 

desenvolvidas pela disciplina Percepção Musical na formação do músico? A leitura e o 

desenvolvimento auditivo têm sido seu objetivo principal? 

Além de nortear a busca por bibliografia que traga material para esta investigação, as 

questões acima têm sido constantes inquietações de docentes e alunos que, geralmente, 

reconhecem a necessidade das práticas de solfejos e ditados na formação musical e as associam à 

disciplina Percepção Musical. Elas costumam delinear uma prática que, entendida como 

indispensável para todos os músicos, requer um olhar aprofundado no sentido de verificar que 

abordagens metodológicas prevalecem no ensino de Percepção Musical em cursos de graduação e 

que terminam por se reproduzir em escolas específicas de música. Estas questões direcionaram os 

objetivos específicos do presente trabalho. 
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Na revisão de literatura, buscamos analisar quais as metodologias mais adotadas, assim 

como a forma de avaliação consolidada no ensino da Percepção Musical e como 

autores/pesquisadores têm trazido estas questões, juntamente com a necessidade de 

sugerir/proporcionar ações para o aprendizado musical e o efetivo desenvolvimento auditivo. 

 

 
A percepção musical é uma capacidade indispensável para os músicos, pois esta ajuda na 

musicalidade do indivíduo. A percepção musical é a percepção sonora no contexto 

musical, ou seja, a capacidade de perceber ondas sonoras como parte de uma linguagem 

musical. (MATUNOBU, 2010, p. 22). 

 

 

Matunobu (2010) com a afirmação acima abarca uma questão final na formação do músico, 

que extrapola o aprendizado da leitura e reconhecimento auditivo, ao mesmo tempo que não se 

restringe à disciplina Percepção Musical, pois que musicalidade manifesta-se e percebe-se em 

todos os momentos do fazer musical.  

Neste aspecto, chama-nos atenção ao fato de que o que se busca desenvolver na Percepção 

Musical - leituras rítmicas e melódicas – poderia ter o mesmo compromisso com a 

“musicalidade” que costumamos associar à performance no instrumento ou no canto. No entanto, 

o aluno não costuma ver na Percepção Musical a oportunidade de dirimir suas dificuldades 

rítmicas e de leitura apresentadas ao instrumento/canto. 
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1. PERCEPÇÃO MUSICAL NO ENSINO SUPERIOR DE MÚSICA – 

pesquisas no Brasil 

 

A disciplina Percepção Musical está presente na maioria dos cursos de música no Brasil e é 

obrigatória, principalmente nos cursos de Licenciatura e Bacharelado. Otutumi (2008) traz 

informações muito significativas para tais afirmações: “Para a grande maioria das instituições 

brasileiras, ou seja, 86,5% a disciplina é obrigatória para os cursos de Licenciatura e/ou 

Bacharelado em música, sendo que não há cursos em que ela seja exclusivamente opcional (2008, 

p. 163)”. Refletindo sobre esses dados, com a notória obrigatoriedade da disciplina na maioria 

dos cursos no Brasil, é possível compreender a importância que as instituições brasileiras têm 

dado a tal disciplina. Desse modo, também entende-se a importância que a Percepção Musical 

tem na formação do músico, nas análises de Otutumi (2008, p. 5): 

 

 
Verificamos que o desenvolvimento do sentido auditivo ou da Percepção Musical é 

considerado pela grande maioria dos educadores como de fundamental importância, pois 

se bem encaminhada e aperfeiçoada, oferece significativo suporte para a carreira do 

músico em suas diversas modalidades, além de anteceder sua formação profissional, 

participando ativamente no processo de educação musical de base. 

 

 

Ainda se tratando da importância da disciplina na formação do músico, Panaro (2010, p. 9) 

diz o seguinte: “O desenvolvimento do sentido auditivo é considerado como de fundamental 

importância para o desempenho do músico profissional. Essa importância se reflete na presença 

maciça da disciplina Percepção Musical nos currículos de graduação em música”. 

O presente capítulo parte da dissertação defendida, na UNICAMP, por Otutumi (2008) 

cujas pesquisas nos surpreendem por trazer à discussão recente (há oito anos) uma prática tão 

antiga quanto os primeiros cursos superiores de música, “como da Faculdade de Música Santa 

Marcelina – FASM de São Paulo, em 1938...”. (OTUTUMI, 2008, p. 8). Justificamos a adoção 

do referido texto para o que se apresenta, conforme levantamento de literatura, como uma 

referência voltada ao diagnóstico/radiografia da disciplina no século XXI. Pretendemos, com essa 

literatura, trazer algumas questões que permeiam o tema, pois as reflexões não se esgotam com os 

trabalhos de pesquisa que se seguem inspirados em Otutumi (2008). O tema Percepção Musical 

tem sido abordado em diferentes pesquisas, sejam relacionadas à cognição, aos métodos ativos, à 
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psicologia da música, podendo estar ligado à educação musical, à musicoterapia, à história 

cultural, etc. 

Para Otutumi (2008, p. 12), embora possamos manter contato com os sons através de 

diferentes meios, “o sentido auditivo vem a ser o veículo central, do qual mais nos utilizamos 

para interagir e entender o ambiente sonoro...”. Neste sentido a Percepção Musical seria o 

“suporte para a carreira do músico em suas diversas modalidades, além de anteceder sua 

formação profissional, participando ativamente no processo de educação musical de base”. 

A disciplina Percepção Musical tem relação com a prática e também com a teoria. A 

respeito disso Guimarães (apud OTUTUMI, 2008, p.8-9) nos diz o seguinte: “a Teoria Musical é 

também denominada de Percepção Musical, pois é através desta disciplina que o aluno aprende a 

perceber o significado dos códigos da linguagem dos sons”. Otutumi (2008, p. 8) também faz 

uma referência a essa relação da Percepção Musical com a Teoria dizendo: “É também provável 

que a Percepção Musical tenha se configurado no campo da área teórica por essa forte ligação 

com os conteúdos de teoria”. 

Otutumi (2008, p. 19) nos apresenta duas linhas mais evidentes acerca de acepções do 

ensino da disciplina: “1) a visão que a relaciona com o Treinamento Auditivo, [...] 2) a visão que 

a trata como ferramenta para compreensão da música”. Quanto à primeira linha, a autora nos traz 

o seguinte: 

 

 
Em geral, no primeiro grupo, a Percepção Musical é a prática que tem o objetivo de 

desenvolver as habilidades de elementos musicais como melodia, ritmo e harmonia, 

relacionando sons e teoria. Está mais ligada à atividade repetida de exercícios que, na 

maioria das vezes, requer do estudante alto domínio da escrita e da audição discriminada 

– principalmente da altura do som – através de ditados melódicos sofisticados e solfejos 

em diferentes claves. (OTUTUMI, 2008, p. 19). 

 

 

A relação da disciplina com o treinamento auditivo nos traz a ideia de exercícios repetidos 

com certa regularidade, o que explicaria a presença da Percepção Musical em todos os cursos e, 

muitas vezes, com justificada carga horária: 

 

 
Verificamos então, que a aprendizagem de uma habilidade, na forma de treinamento, se 

dá no aprofundamento desses níveis ou platôs, numa perspectiva de intensa prática e de 

gradual consciência do processo de assimilação. Aspectos pertinentes para a disciplina 

Percepção Musical. Portanto, talvez não seja mera coincidência o fato de se ter, na 
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grande maioria dos cursos superiores, uma alta carga horária para essa disciplina na 

graduação. (OTUTUMI, 2008. p.22) 

 

 

Percebe-se o objetivo da disciplina, conforme o princípio/visão adotado, mais amplo que o 

desenvolvimento auditivo. Elementos como melodia, ritmo e harmonia, sem dúvida, estão 

relacionados com a audição. A rítmica em algumas universidades é disciplina à parte, ministrada 

por percussionista, desenvolvendo a capacidade motora e prática instrumental (Idem, p.62). 

Otutumi (2008, p. 6) acrescenta: “Nas aulas de Percepção são repassados pontos de teoria, unidos 

aos exemplos audíveis e às atividades de leitura, numa articulação contínua entre escrita, audição 

e execução”. 

Pelo exposto, entende-se que a disciplina Percepção Musical está ligada à intensa prática, 

até que se assimile determinado conhecimento. Pode-se dizer que se trata de disciplina teórica, 

por sua relação com a teoria, e em alguns cursos superiores está junto às disciplinas teóricas; 

como acontece no Eixo de Linguagem Musical, nos PPCs dos cursos de música da EMAC-UFG. 

Dessa forma, são notáveis o elo entre a prática e a teoria na Percepção Musical e a necessidade de 

se destinar a ela um olhar abrangente, onde todas as práticas de performance, análise e apreciação 

reforcem em seus conteúdos, as “percepções” ali construídas e que sempre poderão igualmente 

unir prática e teoria. 

 

1.1 Percepção Musical no curso de Música-Licenciatura, Educação Musical - 

EMAC-UFG  

 

 Por integrar o curso da formação deste pesquisador, em nível de graduação, a Percepção 

Musical será abordada neste capítulo, a partir da literatura e do Plano Pedagógico de Curso – 

Licenciaturas, da Escola de Música e Artes Cênicas, da Universidade Federal de Goiás, 

observando-se as matrizes curriculares e o eixo com que a disciplina foi pensada nos cursos de 

música. 

Nos cursos superiores de música muitas disciplinas concorrem para a formação musical. 

Elas podem variar de acordo com a modalidade do curso, Bacharel ou Licenciatura, podem ser 

mais voltadas para a educação ou à performance musical. No interesse desta pesquisa, vale 

ressaltar nos cursos de Licenciatura a importância do domínio, tanto na parte metodológica como 
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nas disciplinas ligadas à performance. Gonçalves (2012, p. 36) diz o seguinte: “O professor 

necessita, portanto, em sua formação, conhecer profundamente as teorias e metodologias para o 

desenvolvimento de sua prática, pois o ensino da Música, mais que uma obrigatoriedade, é uma 

necessidade para formação de nossos cidadãos.” 

O autor acima nos mostra a importância de uma boa formação do professor de música, na 

medida que o ensino da música, sempre em discussão quanto à legislação que garanta sua 

presença na educação básica, é antes de tudo uma necessidade. Referimo-nos ao ambiente 

favorável em que se constitui que se constitui a educação básica, do fundamental ao ensino 

médio, onde se deveria promover o aprendizado/prática musical pela sua importância na 

formação/autonomia do cidadão.  

Borges (2013), a respeito de sua prática pedagógica, levanta a seguinte hipótese: “[...] o 

professor de piano pode enriquecer seu trabalho e minorar o problema da inibição, ausência de 

reflexão e falta de motivação do aluno para estudar, se oferecer a ele um ambiente propício ao 

desenvolvimento de sua sensibilidade e autonomia.” (BORGES, 2013, p.141). É essencial que o 

aluno desenvolva tal autonomia, pois dessa forma ele terá condições de participar, estando assim 

motivado em sala de aula. Mateiro e Madeira (2012, p.515) nos dizem o seguinte: “A autonomia 

do aluno é um ponto essencial para tê-lo motivado em sala de aula.” 

É importante que o professor participe e incentive os alunos a desenvolver essa autonomia, 

que está relacionada a um nível do desenvolvimento psicológico. Nesse aspecto Borges (2013, p. 

142) diz o seguinte: 

 

 
Sabemos também que a autonomia é uma das diversas faces da conduta humana e refere-

se a um nível do desenvolvimento psicológico, possui uma dimensão individual. Por 

outro lado, não existe autonomia pura, uma capacidade absoluta do sujeito isolado, o 

desenvolvimento da autonomia pressupõe a relação com o outro. 

 

 

Nessa citação, entende-se a autonomia que se adquire no domínio de uma nova linguagem, 

a musical, que promove a expressão individual, a interação e noção de grupo. Além das 

disciplinas de linguagem musical, no caso dos cursos dos cursos de Música - Licenciatura tem-se 

disciplinas pedagógicas, que estão diretamente relacionadas com o contexto educativo e social. É 

importante que o licenciando em música não só compreenda o meio em que vai atuar, mas que 

também possua ferramentas que serão adquiridas através dessas disciplinas pedagógicas. Para 



8 

 

ensinar música não basta simplesmente dominar conteúdos musicais ou um instrumento, existe 

uma série de conteúdos indispensáveis para uma boa formação do professor de música, ou um 

professor de modo geral.  

Segundo Penna (2007, p. 53),  

 

 
Para tanto, a formação do professor não se esgota apenas no domínio da linguagem 

musical, sendo indispensável uma perspectiva pedagógica que o prepare para 

compreender a especificidade de cada contexto educativo e lhe dê recursos para a sua 

atuação docente e para a construção de alternativas metodológicas. 

 

 

Do mesmo modo, considera-se as disciplinas de linguagem musical na sua importância para 

a formação musical do licenciando, possibilitando um domínio técnico e específico na área 

musical. Neste sentido, Queiroz e Marinho (2005, p. 89) dizem o seguinte: 

 

 
As disciplinas específicas da área de música estão, por sua vez, fundamentadas em três 

bases principais que garantirão um conhecimento verticalmente aprofundado na área, 

constituindo os pilares da formação na Licenciatura em Música: a base técnica, 

desenvolvida pelas disciplinas relacionadas à performance musical; a base teórico-

estético-estrutural, constituída por disciplinas que tratam dos fundamentos teóricos, 

composicionais e de formação estética e perceptiva; e a base pedagógica, centrada nas 

disciplinas de metodologia e processos de ensino e aprendizagem da música. 

 

 

Dessa forma, entende-se que, conforme os autores acima, a formação na Licenciatura em 

Música está fundamentada em três principais bases: a “técnica”, a “teórico-estético-estrutural” e a 

“pedagógica”. Nas categorias citadas é possível ver que a formação do licenciado em música está 

ligada a vários eixos que irão assim formar e capacitar o futuro professor de música.  

No caso da disciplina Percepção Musical, na base teórico-estético-estrutural, participa com 

outras disciplinas nos processos de criação, apreciação, análise. Lembrando que os conteúdos 

desta disciplina têm privilegiado as leituras de solfejos e ritmos, além do reconhecimento e 

transcrição de ditados, seria importante destacar sua configuração como uma disciplina mais 

prática que teórica, podendo, inclusive, estar associada à performance musical. Enquanto 

desenvolve a compreensão e prática do texto musical, a Percepção Musical, conforme a 

metodologia adotada, pode representar modelo de ensino e criação musicais.  
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A seguir iremos apresentar de forma breve como se estrutura o Plano Pedagógico nos 

cursos de Licenciatura em Música na Escola de Música e Artes Cênicas, na Universidade Federal 

de Goiás, para verificarmos a presença da disciplina Percepção Musical. 

Como modelo de observação, listamos os eixos em que foram pensadas as disciplinas dos 

cursos de Música - Licenciatura oferecidos na EMAC-UFG, com habilitações em Educação 

Musical, Instrumento e Canto. As citadas matrizes curriculares apresentam eixos de disciplinas 

comuns, que extraímos do Plano Pedagógico de Curso (p. 24-25), com as seguintes 

características: 

 

 
I. Eixo Didático-Pedagógico: Disciplinas e práticas relacionadas com a formação 

didático-pedagógica geral e específica do ensino da música.  

II. Eixo de Estágio Curricular Supervisionado: Atividades relacionadas ao 

exercício profissional supervisionado. 

III. Eixo de Práticas Interpretativas: Disciplinas relacionadas com a performance 

musical em suas diversas facetas. 

IV. Eixo de Musicologia: Disciplinas voltadas para o fazer musical em sua dimensão 

histórica, antropológica, sociológica e filosófica. 

V. Eixo de Linguagem Musical: Disciplinas técnico-teóricas relacionadas ao 

conhecimento das especificidades da linguagem musical. 

VI. Eixo de Iniciação à Pesquisa: Disciplinas e atividade orientada relacionadas aos 

procedimentos técnicos, teóricos e metodológicos necessários à realização do projeto de 

pesquisa e monografia final de curso.  

VII. Eixo Optativo - Perfil Individual: Disciplinas destinadas a explorar e 

desenvolver as potencialidades e capacidades de cada aluno conforme suas tendências 

acadêmicas e profissionais. 

 

 

Dentro do Eixo de Linguagem Musical – Contrapontos 1 e 2, Harmonia Funcional 

Aplicada, Harmonias 1 e 2, Análises 1 e 2, a disciplina Percepção Musical, oferecida em seis dos 

oito períodos do curso, desempenha função teórico-prática e como tal estaria em permanente 

processo de troca com as demais disciplinas. Ou seja, a forma como foi concebida a matriz 

curricular do curso acena para que conteúdos teóricos de contraponto, harmonia e análise estejam 

presentes no repertório de Percepção Musical que, por sua vez, seria modelo para exercícios das 

outras disciplinas que caminham em sequência do primeiro ao sexto semestre. 

Neste aspecto, ainda que não comprovado teoricamente, usamos aqui de observação em 

aula, onde o diálogo almejado entre as disciplinas de mesmo eixo não acontece satisfatoriamente. 

Percebe-se que o aluno, por si só, não costuma fazer a ligação entre os conteúdos, 

desaproveitando das possibilidades de que todas as disciplinas do eixo de Linguagem Musical 
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desempenhem a função de ferramentas para sua formação e para os outros eixos previstos no PPC 

da Licenciatura. 

No caso do licenciando em Educação Musical as disciplinas do Eixo de Linguagem 

Musical merecem atenção em sua relação com o Eixo Didático-Pedagógico e de Estágio 

Supervisionado, visto que estas últimas já representam a aplicação dos conhecimentos da 

Linguagem Musical na atuação de futuro educador. Como exemplo da relação enriquecedora 

entre os eixos, abordaremos, no segundo capítulo deste trabalho elementos dos Métodos Ativos 

de Educação Musical (Eixo Didático-Pedagógico) relacionados à Percepção Musical. 

 

1.2 Desafios da Percepção Musical 

 

Não é raro encontrarmos dentre os músicos que passam pela academia comentários 

relativos a esta disciplina, obrigatória na maioria das matrizes curriculares. Tanto podem ser 

elogiosos quanto queixosos, conforme as expectativas e os desafios que a disciplina oferece, em 

caráter individual, mais que coletivo. 

A disciplina Percepção Musical tem estado presente na formação deste pesquisador, 

primeiramente com o intuito de preparar para o vestibular de música e depois, na graduação. Os 

desafios nas leituras de solfejos e ritmos e no reconhecimento e transcrição de ditados foram 

estimulando o interesse em construir uma visão crítica e investigativa sobre o assunto, motivando 

a fazer esta pesquisa. 

As dificuldades de ordem prática inerentes à Percepção Musical trazem à tona questões da 

própria Educação Musical, destacando a importância que a disciplina tem na vida do músico. 

Embora consideradas as habilidades de buscar afinação e precisão rítmica ao ler música e 

reconhecer auditivamente, é interessante observar que ao atribuir a esta disciplina a função do 

desenvolvimento/treinamento auditivo, pode-se restringir sua função, deixar de observá-la sob 

novas perspectivas, ou ainda não superar as dificuldades de ordem prática que nela se 

apresentam. 

Em se tratando de uma disciplina coletiva e obrigatória na maioria dos cursos superiores 

brasileiros, a diferença em relação ao nível de conhecimento dos alunos é sempre presente, seja 

justificada pelo pouco tempo de prática/vivência com seus conteúdos, ou pela modalidade de 

formação apresentada ao curso superior de música. Otutumi (2008, p.9) confirma: 
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Já sobre o perfil na grade curricular, trata-se de uma disciplina obrigatória em grande 

parte dos cursos superiores brasileiros (o que também vemos ocorrer nos cursos 

técnicos), portanto, coletiva, com uma intensa demanda de turmas. Essa característica 

faz absorver estudantes de diferentes modalidades, com níveis bastante heterogêneos de 

conhecimento. Ingressantes de canto, percussão, regência, composição, e demais 

instrumentos, que exigem habilidades e conhecimentos específicos, compõem, assim, o 

grupo e saberes de uma turma. 

 

 

Ao se falar em percepção, logo vem à cabeça ditado e solfejo, mas a percepção pode estar 

ligada a muitas outras disciplinas e matérias presentes na universidade, tais como: Harmonia 

Funcional/Tradicional, através do estudo de acordes, canto coral, contraponto, e até mesmo as 

aulas de instrumento, dentre outras disciplinas. Assim, é possível entender sua relação com as 

demais disciplinas presentes nas grades curriculares das faculdades de música: “matérias que têm 

uma relação muito próxima com o conteúdo escrito, numa articulação enfática de partituras e 

procedimentos técnico-musicais”. (OTUTUMI, 2008, p.6) 

O solfejo e o ditado são conteúdos que acompanham a disciplina desde que ela se tornou 

disciplina sistematizada no Brasil. No decorrer do tempo algumas mudanças ocorreram na 

nomenclatura e a carga horária, como informa a pesquisadora/autora (Idem, p.8): “Pode-se 

verificar que ao longo desses anos, o que modificou de fato, foram suas nomenclaturas, a carga 

horária e a atividade mais acentuada dos aspectos sonoros”. Dessa forma compreende-se que 

solfejo e ditado sempre estiveram presentes na Percepção Musical, e são considerados como 

“carros-chefe” para a leitura e escrita da notação. 

Acerca da heterogeneidade dos alunos nessa disciplina Otutumi (2008) faz a seguinte 

reflexão: 

 

 
[...] em relação à heterogeneidade ou desnivelamento dos alunos (um dos pontos mais 

comentados), acreditamos que o que mais incomoda os professores com relação a esse 

tema são as expectativas dos alunos. Por exemplo, um aluno espera desenvolver acordes 

em tétrades e progressões nessa natureza, já outro aluno tem a expectativa e espera 

aprender como se formam os acordes. Lidar com essas expectativas diferenciadas acaba 

sendo um incômodo, pois há a insatisfação daqueles que sabem mais e querem avançar 

nos conteúdos, e a frustração daqueles que sabem pouco, percebem que não é suficiente 

e desejam ter tempo para aprender o que não sabem. (idem, 2008, p. 207-208). 

 

 

Essa diferença existente entre os alunos é um desafio para os professores. A autora nos 

mostra a frustração de alguns alunos e insatisfação de outros, porém cabe ao professor enfrentar o 

problema da melhor maneira e tomar as decisões cabíveis, pois, essa tarefa não é nada fácil. Esse 

problema está ligado à formação do aluno antes de entrar na universidade. 
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Certamente, por outro lado, a diversidade pode ser um fator positivo, mas quando as 

lacunas são grandes resta uma pergunta (revelada por vários docentes): ‘vou dar voz e 

vez a quem?’ Assim, surgem diversas ações – cada um define como as suas melhores 

ações – para resolver o problema. Problema que, aos nossos olhos, pertence em grande 

parte à fase anterior à graduação. (idem, p.208) 

 

 

Otutumi (2008) destaca que as diversidades de conhecimento e vivência musicais criam 

obstáculos para o planejamento e eleição de conteúdos em turmas de Percepção Musical pensadas 

em níveis gradativos de dificuldade. Então, “dar voz e vez” aos que já têm uma preparação 

anterior à graduação, ou aos que não o tem, pode ser o problema, diante do que se espera 

desenvolver na graduação. Conforme Araújo (2009, p. 58): 

 

 
Numa situação ideal de educação musical voltada para jovens e adultos, teríamos como 

alunos apenas aqueles que tivessem desenvolvido sua aptidão para a música desde 

criança nas escolas de ensino regular. Assim, esses alunos chegariam às nossas turmas já 

com aptidões musicais definidas podendo até já possuir o domínio da decodificação nas 

alturas musicais grafadas em partitura, ou seja, sabendo solfejar. 

 

 

Tais considerações por parte dos autores acima nos permitem dizer que a situação ideal não 

tem sido vivenciada por grande parte dos cursos de música, em nossa realidade. Diante disso, 

cabe verificar como tem sido vista a forma de avaliação, ou antes disso, o que se pensa sobre a 

avaliação e seu papel na disciplina Percepção Musical, vez que nos revela que os cursos de 

música apresentam grupos heterogêneos em sua formação musical anterior aos quatro anos da 

graduação. 

A escolha do material didático merece constante reflexão dos professores, visto que pode-

se optar por “atividades repetitivas”, resultando em desinteresse por parte do aluno que 

acompanha a disciplina em uma boa parte do curso. Existe também uma necessidade de reflexão 

no que diz respeito a “treinamento auditivo”, muitas vezes o relacionamos com o treinamento 

físico, que traz a ideia de repetições mecânicas, indicando ser o treinamento auditivo visto como 

uma série de exercícios repetitivos. Ferreira (1999, p. 17) nos diz o seguinte: “O treinamento 

auditivo não deve ser divorciado da Percepção Musical como um todo e, deve ser entendido com 

um fazer musical do mais alto nível artístico, não apenas uma “ginástica auditiva enfadonha, 

repetitiva e estéril”.  

Mesmo sabendo que a Percepção Musical está estritamente relacionada com o treinamento 

auditivo, deve-se compreende-la como algo maior, tendo o treinamento auditivo como uma 
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ferramenta que possibilita o processo de percepção em todos os momentos musicais, dessa forma 

se tal processo se sujeita somente ao treinamento, será então “árido e empobrecedor”. 

(FERREIRA,1999, p. 45). Os desafios aqui apresentados, de superar questões relativas à 

heterogeneidade de formação musical e dificuldades distintas apresentadas à disciplina costumam 

ser verificados/constatados no momento das avaliações, onde a musicalidade e amplitude de 

percepção nem sempre estão presentes. Por isso, achamos por bem inserir esta discussão neste 

trabalho. 

 

1.3 Avaliação em Percepção Musical 

 

A avaliação é um momento significativo dentro processo de ensino-aprendizagem, a forma 

pela qual o professor avalia o aluno influencia diretamente nesse processo. A avaliação traz para 

o professor o reflexo do que os alunos captaram e aprenderam, podendo assim medir o que tem 

acontecido nas aulas dentro do processo de ensino-aprendizagem.  

 

 
A avaliação tem grande importância no processo pedagógico de ensino e aprendizagem. 

É através dela que podemos medir o processo de aprendizagem do aluno, assim como a 

qualidade do que está sendo ensinado. A avaliação também atua como mantenedor do 

padrão escolar e ajuda na coleta de dados para pesquisa. (SOUZA, 2012, p.49). 

 

 

O processo de ensino-aprendizagem é uma troca entre o professor e o aluno, a avaliação é 

então o “termômetro”, tendo assim a função de elucidar e trazer à tona os resultados desse 

processo. Cabe então uma reflexão sobre os modelos que os professores estão utilizando para 

avaliar os seus alunos nos cursos superiores em música, mais especificamente na disciplina 

Percepção Musical.  

Garcia (2009, p. 206) verifica o seguinte: “De modo amplo, pode-se afirmar que existe 

relação entre as formas de avaliação adotadas pelos professores e as atitudes de aprendizagem 

apresentadas pelos alunos na graduação”. Desse modo a forma de avaliação do professor pode 

interferir no modo de aprendizagem do aluno. 

Como “termômetro”, a avaliação em Percepção Musical revela as distintas habilidades 

desenvolvidas ou por desenvolver nos alunos de um curso superior de música. Sabe-se que a 

leitura de uma partitura tem sido privilegiada, pois esta distingue quem busca a academia para 
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sua formação musical de quem tem sua formação calcada na prática, sem a necessidade da leitura 

e notação musicais. 

As disciplinas com ênfase na teoria, que compõem o eixo de Linguagem Musical, 

introduzem o aluno às regras que organizam a escrita musical com as técnicas que sistematizam 

estilos, na sequência cronológica, em séculos, com que foram empregadas na música ocidental. 

Neste eixo, considera-se como conteúdos rudimentares a serem trabalhados por seis períodos e 

indispensáveis para a compreensão das técnicas usadas na música ocidental, empregando-se, 

sempre a escrita (notação) musical como forma de aprendizado e verificação de conhecimento. 

Para a disciplina Percepção Musical o aprendizado e verificação de conhecimento da leitura 

musical têm sido um aspecto bastante enfatizado, avaliando a capacidade de entoar solfejos 

melódicos e rítmicos, estudados ou à primeira vista, assim como a capacidade de transcrever 

alturas e ritmos dos ditados. Otutumi (2011, p. 3) lembra que 

 

 
[...] a leitura à primeira vista é requisito em situações de avaliação e/ou seleção em que o 

músico necessita demonstrar seu nível de fluência em leitura musical [...] No campo da 

Percepção Musical as provas de solfejo à primeira vista são frequentes e podem vir a ser 

um desafio ainda maior. (OTUTUMI, 2011, p. 7). 

 

 

Swanwick (2003) nos fala acerca de outra forma de avaliação, a avaliação intuitiva, que faz 

parte do nosso cotidiano e acontece de forma natural, e logo questiona a avaliação aplicada na 

educação, mais especificamente na música. A avaliação no âmbito da educação necessita ser 

formalizada, relatada, ou seja, precisa colaborar diretamente no processo de aprendizagem do 

aluno. Essa avaliação formal que se sustenta em classificar performance, atribuir notas, como 

obrigatoriedade nas instituições de ensino superior, provoca, segundo este autor “confusão” que 

“poderia ser evitada”: 

 

  
“Boa parte da confusão sobre avaliação formal poderia ser evitada se a dimensão da 

compreensão musical recebesse uma atenção explícita desde o começo. Haveria 

possibilidade de desenvolver um suporte para os professores avaliarem a qualidade dos 

trabalhos dos alunos, a despeito de música ser simples ou complexa”. (SWANWICK, 

2003, p. 91). 

 

 

Tradicionalmente as avaliações da disciplina Percepção Musical são feitas por meio de 

testes e exames em datas marcadas pelos professores, que de certa forma dedicam um dia 
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exclusivo para verificar a capacidade de realizar leituras de solfejos, identificar acordes e também 

transcrever melodias. A partir de Swanwick entende-se que essa avaliação programada, ao 

avaliar/classificar a habilidade alcançada pelo aluno na leitura e reconhecimento auditivo, pode 

muitas vezes não desenvolver qualidades interpretativas, fornecer feedback ao professor, ou ainda 

promover melhoria no desempenho dos alunos. Muitos fatores podem interferir nesse modelo de 

avaliação, pois ao ser testado e saber que será classificado em notas e graus, o aluno pode levar 

em jogo “sentimentos pessoais, prestígio público, emprego e reputação” como nos diz Swanwick 

(2003, p. 83).  

Considerada a distinção da performance musical em apresentações públicas, da que 

presenciamos numa avaliação na disciplina Percepção Musical (afinação, expressão, rítmica, 

fraseado), e o fator emocional presente nesses momentos, não se pode negligenciar a 

musicalidade que essas performances devem revelar. Daí a pertinência das colocações de 

Swanwick, que permitem reconhecer que os critérios adotados tradicionalmente para avaliações 

na disciplina, relegam a qualidade musical em favor da complexidade dos testes. 

Importante lembrar que outros elementos normalmente associados ao fazer musical - 

criação (composição) e interpretação (performance) musicais - embora com avaliações mais 

subjetivas do que solfejos, ritmos e ditados, são igualmente verificáveis na disciplina Percepção 

Musical. No próximo capítulo citaremos alguns métodos ativos da educação musical, por 

envolverem em suas práticas/vivências, atividades de criação e realização musicais voltadas ao 

seu papel de musicalizar e, consequentemente, desenvolver a Percepção Musical.  
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2. MÉTODOS ATIVOS E A PERCEPÇÃO MUSICAL 

 

Na história de quase um século dos métodos ativos relacionados ao ensino da música, 

merecem atenção as habilidades desenvolvidas pelos que vivenciaram, ou vivenciam estas 

metodologias. Fazemos aqui referência ao conjunto de ações/métodos (rítmica, dança, percussão, 

canto, expressão cênica) pensados por educadores musicais, para serem trabalhados nos métodos 

ativos desde a infância, e que contribuem ao desenvolvimento de percepções e da capacidade de 

criação musical. 

Muitas vezes pensados e dirigidos à musicalização infantil, os métodos ativos em música se 

aplicam igualmente aos que na fase jovem ou adulta não tenham vivenciado tais experiências 

musicais/artísticas. Embora oportunizados aos que buscam curso superior em música, para serem 

educadores musicais estes métodos seriam igualmente enriquecedores para todos os cursos de 

música e mesmo para outros cursos de artes. Neste capítulo traremos reflexões a respeito de tais 

metodologias em suas contribuições para o ensino/aprendizado da música, e mais 

especificamente para a Percepção Musical. O método tradicional tem sido predominante no 

ensino, conforme relatado por Paz (2015) em sua pesquisa nas universidades do Rio Grande do 

Sul.  O pesquisador questiona o ensino fragmentado da Percepção Musical presente nessa 

vertente tradicional, que, segundo observa, é caracterizada por exercícios mecânicos e também 

repetitivos. Mas o questionamento do pesquisador parece voltar-se ao repertório empregado 

indistintamente para os cursos: 

 

 
Vejo que uma abordagem totalmente voltada para a compreensão musical de uma forma 

mais abrangente se faz muito difícil para um iniciante, porém o professor deve buscar 

constantemente fugir dos exercícios mecânicos, buscando abordagens mais práticas, que 

possibilitem uma experiência mais próxima do campo profissional visado pelo aluno e 

pelo curso em que está matriculado. (PAZ, 2015, p.21). 

 

 

Como “abordagens mais práticas” entende-se que, quando o objetivo é desenvolver a 

leitura musical, não se pode ignorar o processo de familiarizar-se com os sons antes de 

reconhecê-los nos símbolos. Neste aspecto é que se vislumbram as contribuições dos métodos 

ativos no ensino da Percepção Musical, seja para o treinamento auditivo, para a rítmica ou leitura 

musical. 
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Na condução desta pesquisa, revisando os muitos trabalhos disponíveis, não nos propomos 

à verificação da eficácia de metodologias consideradas tradicionais ou “modernas”. A priori 

qualifica-se como tradicional o que tem sido amplamente adotado por gerações de educadores, 

mas sabe-se que, em seus próprios questionamentos cada educador não despreza a oportunidade 

de adotar novas “estratégias” associadas à sua própria formação e/ou inconformidades.  

Observando-se as aulas de Percepção Musical nos cursos de Licenciatura da EMAC-UFG, 

ainda que por seu histórico, apoiadas no método tradicional, pelo conteúdo e procedimentos 

metodológicos apresentados – merece verificar em que aspectos - como outras disciplinas, 

caberia adoção de procedimentos/estratégias que estabelecessem o diálogo com as disciplinas que 

compõem os Eixos de Linguagem Musical e Didático-Pedagógico. Dentre as possibilidades que 

se apresentam nesse diálogo com disciplinas que envolvem dois eixos de disciplinas, tem-se 

Oficinas de Criação e Métodos Ativos relacionadas ao ensino, à criação, à expressão e ao fazer 

musical - habilidades e saberes que norteiam o ideal da formação musical - com os quais a 

Percepção Musical estaria relacionada como uma das ferramentas de ensino. 

 Ainda que colocadas em eixos distintos entende-se que a Percepção Musical é também 

desenvolvida através das atividades aplicadas por pedagogos dos métodos ativos. Neste sentido, 

abordaremos alguns desses pedagogos ressaltando, assim, alguns aspectos que contribuem para o 

desenvolvimento da Percepção Musical em uma abordagem mais ampla, como forma de 

promover a autonomia do aluno de música. 

 

2.1  Émile Jacque-Dalcroze 

 

Émile Jaques-Dalcroze, pedagogo e compositor suíço, desenvolveu um método de 

educação musical baseado no movimento do corpo. Criou a Rítmica1 como proposta de 

sensibilização para o aluno, muitas vezes submetido a uma aprendizagem e vivência mecânicas, 

que se apoia em atividades de leitura e escrita sem a utilização do corpo (Mariane, 2012, p. 31). 

Dalcroze (1865-1950) utiliza como ferramentas do seu método a Rítmica, o Solfejo e a 

Improvisação. Mariane (2012, p. 41) cita os benefícios da Rítmica: “propicia a integração das 

                                                 
1 “A Rítmica – Sistema de educação musical criado por Jaques-Dalcroze, que visa a musicalização do corpo – 

é uma disciplina na qual os elementos da música são estudados através do movimento corporal”. (MARIANE, 2012, 

p. 27).  
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faculdades sensoriais, afetivas e mentais, favorece a memória e a concentração, ao mesmo tempo 

em que estimula a criatividade”.  

O desenvolvimento da Percepção Musical está presente de forma significativa na 

metodologia criada por Dalcroze. Vivencia-se com seu método a percepção rítmica e melódica 

buscada na disciplina Percepção Musical, para o que a sensibilização, a memória e concentração 

da Rítmica são indispensáveis.  

Quanto ao Solfejo, Dalcroze traz, assim como na Rítmica, a vivência corporal e oral antes 

da parte escrita, que o aluno pode vivenciar através do canto e do movimento. “É através do 

solfejo que o aluno desenvolve o ouvido interno, a afinação, a aptidão vocal, a respiração, a 

leitura e a interpretação” (idem, 2012, p.42). Rítmica e Solfejos (canto) trazem a experiência 

concreta, que contribui para o desenvolvimento da Percepção Musical. 

A Improvisação abordada por Dalcroze, por sua vez, permite ao aluno aplicar o seu 

conhecimento musical de ritmos e melodias associados ao movimento, podendo assim apontar 

como ele tem “percebido” e “compreendido” a música. 

 

2.2  Zoltán Kodály 

 

Compositor e educador musical húngaro, nasceu em Kecskemét, em 16 de dezembro de 

1882. Defendia o pensamento da música pertencente a todos, e que “ser musicalmente 

alfabetizado inclui apropriar-se da música como capacidade de pensar, ouvir, expressar, ler e 

escrever utilizando a linguagem musical tradicional” (SILVA, 2012, p. 57). Sua metodologia é 

voltada para a utilização da voz, ou seja, educa musicalmente através do canto.  

A respeito do que Kodály define por alfabetizar musicalmente, implica em formação 

musical no âmbito da compreensão, da prática e da autonomia que, em nível de graduação, a 

disciplina de Percepção Musical tem como objetivo desenvolver. O domínio da linguagem 

musical nos remete logo a ideia de uma fluência na leitura e o consequente desenvolvimento 

auditivo. Dessa forma, a proposta de Kodaly, associada ao canto, promove a prática e a vivência 

musicais acessíveis a todos.  

Kodály apresenta três tipos de materiais musicais: canções e jogos infantis cantados na 

língua materna, melodias folclóricas nacionais e temas derivados do repertório erudito. A partir 

desses materiais, pode-se encontrar uma proposta de trabalho e desenvolvimento da percepção a 
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partir do universo dos alunos, ou seja, um repertório com variações rítmicas e melódicas que 

façam parte da cultura do aluno. Quanto a isso, Silva (2012, p. 59) lembra da seguinte questão:  

 

 
É necessário explorar a variedade de células rítmicas e melódicas presentes nas tradições 

musicais brasileiras (música regional, Afro-brasileira, samba, bossa nova, cantigas de 

serestas e outras). Cabe aos educadores brasileiros, encontrarem rimas, jogos, 

brincadeiras e canções que representem a tradição musical brasileira e que possam ser 

utilizados como material de ensino adaptados à pedagogia Kodály, tanto por serem 

cantadas em português, quanto pela identificação de elementos de nossa cultura e 

conteúdo musical. 

 

 

Uma questão que Kodály busca enfatizar, como nos mostra Silva (2012), é o nível de 

desempenho musical do professor de música, uma vez que o professor é uma chave importante 

no processo de desenvolvimento do aluno, e precisa participar de forma ativa de tal processo.  

A respeito do direito de todos à formação musical Silva (2012, p. 68) cita: “Para kodály, o 

principal meio de acesso à música é o uso da voz, o cantar, disponível a qualquer pessoa e 

presente durante toda a sua vida.” Imbuído desta meta, “entre os anos de 1940 a 1960”, Kodaly 

elaborou junto a outros colaboradores “21 livros com solfejos melódicos a partir da escala 

pentatônica [...] e livros específicos com canções infantis na língua materna” (idem, p. 69). Esse 

material metodológico desenvolvido por ele e seus colaboradores, trazem um conteúdo voltado 

para o solfejo, com dois modelos de grafia musical, que são: “leitura relativa na pauta musical 

[...] e o solfejo através do nome de notas sem o uso do pentagrama” (ídem, p. 69). Abaixo temos 

a ilustração dos dois modelos de grafia musical apresentados por Kodály: 

 

 

 

Figura 1: “Leitura relativa com altura inicial Dó (na pauta).” Fonte: (SILVA, 2012, p. 69). 

 

 

Figura 2: “Leitura através do nome de notas (sem pauta).” Fonte: (SILVA, 2012, p. 69). 
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Conforme vemos na figura 2 (SILVA, 2012, p. 73), Kodály utiliza as figuras rítmicas junto 

a letras minúsculas, que representam as alturas, que são “cantadas de modo relativo”, assim pode-

se cantar com qualquer tônica, utilizando o nome das notas para determinar o intervalo que está 

sendo cantado. Acerca da colaboração de tal metodologia, a autora nos diz o seguinte: 

 

 
“A aprendizagem das alturas colabora na identificação da direção sonora, memorização 

da distância sonora entre as notas (intervalos), improvisação e solfejo a partir de um 

centro tonal (independentemente da tonalidade) e desenvolvimento da imagem aural, por 

exemplo. Esse recurso fundamenta o conceito de leitura relativa e Dó Móvel. A 

aprendizagem das notas resulta na identificação e nomes dos resultados dos intervalos, 

aprendizagem de tonalidades, e sensibilização harmônica, por exemplo. Nesse caso, 

chega-se à compreensão da música absoluta.” (SILVA, 2012, p. 73). 

 

 

A partir do que a autora coloca acima é possível observar as contribuições que traz uma 

metodologia de musicalização e desenvolvimento da percepção, que foge dos padrões 

tradicionais adotados por muitos cursos superiores, mostrando ser uma opção na formação do 

licenciando e futuro professor. Colocamos aqui a reflexão sobre a possibilidade de que tais 

práticas nas aulas de Percepção Musical reforcem o conhecimento de estratégias para o docente, 

diante do constante desafio de auxiliar no processo de desenvolvimento da leitura/escrita musical, 

de quem não vivenciou esta e outras práticas, antes de ingressar no curso de graduação em 

música. Dessa forma, acreditamos ser possível vislumbrar um aprendizado em nível de 

graduação, que poderá ser multiplicado na atuação profissional do licenciando, tornando-se 

acessível ao cidadão letrado, inclusive musicalmente. 

 

2.2.1 Manossolfa 

 

O método Manossolfa é um outro recurso que Kodály nos traz, “é uma sequência de gestos 

manuais utilizada na aprendizagem de alturas”, conforme nos diz Silva (2012, p. 73). Para cada 

altura existe um gesto diferente, que é feito no momento em que se está executando a altura que 

corresponde aquele gesto.  
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Figura 3: Manossolfa. (Imagem retirada da internet) 

 

A história da Educação Musical no Brasil elenca entre as políticas de educação adotadas 

nos anos 1930, o programa de Villa-Lobos e sua criação de outro método manossolfa, usado 

pelos professores, “para adicionar improvisação e efeitos especiais ao trabalho de educação 

musical.” Este possuía gestos distintos dos de Kodaly e desconhecemos sua aplicação para além 

do movimento do canto orfeônico, idealizado por Villa-Lobos enquanto envolvido com a 

Superintendência de Educação Musical e Artística, no governo de Getúlio Vargas. (OLIVEIRA, 

2007) 

O manossolfa é um recurso metodológico que pode ser utilizado no início do 

desenvolvimento do solfejo, que traz ao aluno uma forma visual do solfejo. Mesmo não 

utilizando a partitura, pode também trabalhar a duração das notas, de acordo com o tempo de 

movimentação das mãos. Utilizado, principalmente como auxílio para internalizar determinados 

intervalos, o método ajuda a construir a imagem aural, até que o aluno consiga fazê-lo sem a 

utilização dos gestos: 

 

 
A manossolfa auxilia na internalização das alturas, pois reforça a sensação intervalar. 

Conforme a turma de alunos, o professor pode fazer uma sequência com duas, três ou 

quatro notas com a manossolfa sem solfejar vocalmente as alturas. Os alunos observam a 

sequência feita ouvindo internamente. Em seguida, solfejam de memória a mesma 

sequência e mesmo ritmo demonstrado pelo professor com a manossolfa. (SILVA, 2012, 

p. 75). 
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2.2.2 Dó Móvel e Solfejo Relativo 

 

O Dó Móvel é uma outra proposta de Kodály, que busca trabalhar o solfejo através de uma 

leitura relativa, de forma que o Dó Móvel, ou seja, sem altura fixa, pode ser entoado na altura de 

um Mi, Sol ou outra nota, seja o centro tonal, estabelecendo assim uma relação intervalar. Nesse 

modelo o aluno não irá fixar as notas do pentagrama, mas terá uma consciência intervalar. Szonyi 

(apud Silva, 2012, p. 76) que “o Dó Móvel é sempre empregado até que as crianças 

eventualmente tornem-se familiarizadas com a notação de alturas absolutas (claves tradicionais e 

nome de notas real).” Assim como outras propostas de Kodály, o Dó Móvel busca ser uma 

ferramenta de iniciação. 

Assim como verificado nas metodologias de Dalcroze, ainda que criada para ser abordagem 

inicial, tal metodologia para o Solfejo Relativo, por permitir um desenvolvimento intervalar e 

uma leitura relativa, poderia ser amplamente desenvolvida também em aulas de Percepção 

Musical, nos cursos de licenciatura. 

 

2.3 Carl Orff e Jos Wuytack 

 

Carl Orff (1895-1982) compositor e educador musical alemão, foi muito influenciado pelo 

sistema de Emile Jaques-Dalcroze, cuja música é trabalhada através do corpo. Ele é criador do 

Orff-Schulwerk (obra escolar), uma série de obras fundamentadas na educação básica. Segundo 

Bona (2012, p. 137), 

 

 

“A produção pedagógica de Orff, em grande parte com a participação de Gunild 

Keetman, inicia-se entre 1930 e 1934, com a série de cadernos do Orff-schhulwerk, 

Elementare Musik (Obra escolar – Música elementar). Os cadernos contém peças para 

diversos conjuntos instrumentais. [...] Os cinco volumes do Orff-Shulwerk: Musik für 

Kinder concebidos em parceria com Gunil Keetman [...] surgiram entre 1950 e 1954.” 
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Dentre suas propostas destaca-se o Orff-Instrumentarium (Instrumental Orff2), muito 

conhecido e utilizado por educadores musicais que se fundamentam nos métodos ativos do ensino 

da música, que oferece o aparato instrumental para o fazer musical. 

Baseado na metodologia de Carl Orff, a Orff-Schulwerk, Jos Wuytack (1935), educador 

musical e compositor belga, desenvolveu o sistema Orff/Wuytack, buscando trabalhar uma 

metodologia a partir do que Orff já havia construído.  

Wuytack despertou seu interesse pela pedagogia musical a partir de seu contato com o 

próprio compositor e educador Orff, em 1962, e tem difundido metodologia própria, desde então. 

Percebe-se que ao criar novas abordagens, inspiradas nas já conhecidas, a meta de vários 

educadores de musicalizar desde a infância é acompanhada pelo seu empenho na formação de 

outros educadores.  

Dentre suas propostas, nos jogos de eco, o aluno imita o professor que realiza exercícios 

rítmicos e melódicos apresentado através de instrumentos, da voz e de movimentos corporais. 

Consciente desse processo de imitação, a criança pode depois ter contato visual com a partitura 

musical. (BOAL PALHEIROS e BOURSCHEIDT, 2012).  

A respeito do ritmo, Wuytack se baseia na figura da semínima, e considera que a maneira 

mais concreta para tal aprendizado é por meio da expressão verbal, associado à palavra. Baseado 

nessa ideia da expressão verbal, Wuytack sugere que os alunos cantem o ritmo em conjunto, ao 

mesmo tempo, o que pode-se considerar algo significativo, tendo em vista que o fazer música em 

conjunto, contribui para o desenvolvimento dos alunos. Nesse aspecto, Cunha comenta que 

 

 

[...] o fazer musical em grupo é uma atividade em que relações sociais se estabelecem e 

permanecem imbricadas na ação. [...] O espaço invisível, porém, perceptível da prática 

coletiva, favorece a união da expressividade de cada um dos musicantes, de forma que 

ali se revela a força da atitude musical coletiva. (CUNHA, 2012, p.363). 

 

 

Atividades musicais coletivas e aprendizado por imitação nos remetem a outros métodos 

ativos. Tais propostas não constituem novidade, se pensarmos nas tradicionais master classes de 

instrumento musical, onde sempre se aprende observando outro tocar/cantar. Neste caso, 

aprende-se tanto com o “erro” do colega, quanto com a performance do professor. Para distingui-

                                                 
2 “O conjunto é formado por flautas, instrumentos percussivos de afinação definida (plaquetas, tímpanos) e de 

percussão de altura indeterminada, cordas friccionadas e dedilhadas.” (BONA, 2012, p. 145). 
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lo de outras propostas, o método de Wuytack merece visualização que, hoje, encontramos em 

vídeos postados na internet, em cursos ministrados por este ilustre educador, aos 82 anos.  

Wuytack traz uma riqueza de possiblidades para se trabalhar o ritmo, através da percussão 

corporal. Acompanhando a proposta do educador, Boal-Palheiros (1999, p. 7) faz as seguintes 

considerações: 

 
O corpo é considerado o primeiro instrumento da expressão rítmica. O batimento das 

mãos, como o movimento mais natural e espontâneo, e utilizado na música tradicional 

(flamenco, música africana), permite obter diversos timbres e intensidade (diferentes 

tipos de batimentos). A percussão corporal (estalar os dedos, bater palmas, bater joelhos, 

bater com os pés) estimula a coordenação motora e permite atingir níveis de dificuldade 

elevados. 
 

 

A utilização do corpo, através da percussão corporal, exercícios que Orff também 

apresentou em sua obra Schulwerk para crianças, pode ser uma ferramenta para o 

desenvolvimento rítmico nas aulas de percepção, o professor pode assim trabalhar diferentes 

ritmos, através de diversas combinações, como “estalar os dedos, bater palmas, bater joelhos, 

bater com os pés” citado acima pelo autor.  

Em relação a improvisação, gostaríamos de destacar aqui uma técnica utilizada por 

Wuytack, que é “a técnica de pergunta resposta”. A respeito dessa técnica, Boal Palheiros (2012, 

p. 318) recomenda o seguinte: 

 

 

(i) a pergunta e a resposta devem ter a mesma duração, quatro compassos; (ii) a pergunta 

deve terminar no tempo fraco do quarto compasso (“ponto de interrogação), como o 

ritmo de tcha-tcha-tcha, por exemplo), enquanto que a resposta deve terminar no tempo 

forte (“ponto final”); (iii) a pergunta e a resposta devem ter elementos comuns. 

 

 

 

Figura 4: “Exemplo de Pergunta e Resposta”. (BOAL PALHEIROS, 2012, p. 318). 

 

A técnica da improvisação, associada não somente ao método de Wuytack, permite ao 

professor o trabalho de diversos elementos além do ritmo, configurando-se no momento em que o 

aluno se expressa criativamente, a partir de um modelo (melódico, rítmico, harmônico) que o 

professor estabelece. Wuytack, aberto a outras abordagens, e empenhado em difundir sua 
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metodologia, apresenta-nos a um outro aspecto a ser desenvolvido na disciplina de Percepção 

Musical: 

 

 
Orff deu importância à interpretação e à improvisação, mas não à audição. Eu criei a 

metodologia da ‘audição musical ativa’ com o apoio do musicograma, que é um 

esquema visual do que se ouve na música, representado com figuras geométricas, cores e 

símbolos e que é projetado durante a audição, para ajudar os alunos a compreenderem 

melhor a música. (XPRESSINGMUSIC, 2015). 

 

 

 Entende-se que tal metodologia, onde a audição ativa é acompanhada de gestos, tanto 

aproxima este pedagogo da Rítmica de Dalcroze, quanto desenvolve a compreensão das 

estruturas musicais. Em resumo, as propostas de Wuytack, e de metodologias criadas há quase 

um século disponibilizam variadas formas de vivenciar, compreender e trabalhar a linguagem 

musical, ações identificadas como os próprios objetivos da Percepção Musical.  

No próximo capítulo citaremos os relatos de experiências de professores de Percepção 

Musical no Brasil, que partindo dos métodos ativos para a educação musical, empregaram estas 

práticas/vivências no ensino da Percepção Musical.  
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3. APRENDENDENDO A SOLFEJAR MUSICALMENTE 

 

No último capítulo deste trabalho, parodiar o título de Aprendendo Música Musicalmente, 

de Swanwick, é uma forma de trazer reflexões e experiências de educadores musicais, no Brasil, 

registradas em textos que revelam suas buscas/inquietações por uma disciplina Percepção 

Musical, onde a leitura e o desenvolvimento auditivo, para além de treino, integram-se à criação, 

compreensão e realização musicais.  

Desta forma, tal qual o modelo C(L)A(S)P criado por Swanwick - onde Composição, 

Apreciação e Performance estão integradas - os conteúdos e metodologias adotados na disciplina 

Percepção Musical teriam estreita relação com as disciplinas de Linguagem Musical, além de 

participar efetivamente na formação de músicos educadores, conforme previsto no PPC dos 

cursos de Música-Licenciatura, da EMAC-UFG.  Nesta reflexão sobre os vários momentos em 

que a Percepção Musical se relaciona com outras disciplinas, participando efetivamente da 

formação musical formal, na academia, abrimos um parêntesis para falar da contribuição de 

Swanwick, com o modelo de uma formação C(L)A(S)P por ele idealizado, para podermos fazer 

uma analogia com o modelo de Projeto Pedagógico de Curso. 

De acordo com Ribeiro (2014, p. 22) “Swanwick foi o primeiro professor titular de Educação 

Musical e diretor de pesquisa na Europa.” Nasceu em 1931 e se formou pela Royal of Music, onde 

estudou trombone, piano, órgão, composição e regência. Para Swanwick, o professor precisa refletir 

sobre o significado da música e da experiência musical: 

 

 
Swanwick defende que é essencial uma reflexão, por parte dos professores, sobre o 

significado da música, sobre a natureza e valor da experiência musical. O ensino da 

música decorre do que se entende por música e, se os professores não fizerem essa 

reflexão, certamente que serão maus professores. (COSTA, 2010, p. 28). 

 

 

Swanwick se baseia em dois modelos de ensino, de acordo com Costa (2010, p. 36), “A 

teoria de Swanwick propõe dois modelos de ação para o ensino da música, o modelo 

compreensivo da experiência musical denominado por C(L)A(S)P, e o Modelo em Espiral para o 

desenvolvimento musical e cognitivo.”  

O modelo C(L)A(S)P se baseia em cinco parâmetros que são: Composição, Literatura 

Musical, Audição, Técnica e Interpretação. A Composição é representada pela letra C, esse 
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parâmetro busca despertar a relação do aluno com a música, dessa forma desenvolvendo a 

criatividade por meio da composição e improvisação. Dessa forma a composição não é 

considerada somente quando escrita ou grafada pela notação tradicional ou qualquer outra forma 

de notação, mas improvisar é também considerado uma forma de composição. A composição é 

considerada primordial por Swanwick. 

Costa (2010, p. 38) nos traz o seguinte: 

 

 
O ato de Composição inclui todas as formas de invenção musical. Encontra-se, não só 

nos trabalhos que são escritos sob qualquer forma de notação, mas também na 

improvisação. Esta é considerada também uma forma de composição, mas sem o peso da 

notação. Quando se juntam materiais sonoros de uma forma expressiva, isso também 

deverá ser considerado como composição. 

 

 

A Literatura é representada pela letra L, está relacionada com estudos históricos e 

contemporâneos da música, com o conhecimento do estilo musical e também da técnica de 

composição, com nos diz Costa (idem, p. 70). A Literatura é considerada secundária por 

Swanwick. 

Representada pela letra A, a Audição está ligada à apreciação Musical, é o foco e objetivo 

central da educação musical. É considerado um parâmetro primordial.  

 

  
Audição é, também, o tocar uma escala, o decidir sobre um timbre, o ensaiar e praticar 

uma peça, o improvisar ou o afinar um instrumento. A audição é uma atividade 

semelhante a um estado de contemplação, de tal forma que a sua experiência absorve e 

transforma. É a principal razão da experiência musical e o objetivo constante da 

Educação Musical (COSTA,2010, p.38). 

 

 

Para representar a técnica é utilizada a letra S, Skill acquisition (Aquisição de Técnica), 

neste parâmetro encontra-se a habilidade técnica para execução de um instrumento ou voz, 

incluem-se também aspectos como tocar em conjunto, capacidade de leitura à primeira vista, 

notação musical. A Técnica é um parâmetro secundário. 

A performance (interpretação) é representada pela letra P, está relacionada com a execução 

do interprete, desse modo também trazendo características da obra, sendo considerada como um 

parâmetro primordial. 

Desses cinco parâmetros, o modelo de compreensão da experiência musical, C(L)A(S)P 

coloca entre parêntesis os que considera secundários, Literatura Musical e Técnica, pois que 
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funcionam como suporte à educação musical.  Swanwick (apud COSTA, 2010, p. 36) defende 

que “nenhuma destas coisas é central na experiência da música, apesar de às vezes poderem 

ajudar a desenvolver melhor a composição, a audição ou a interpretação”. Assim, entende-se 

que Literatura Musical e Técnica apenas auxiliam os outros três parâmetros, que estão 

diretamente relacionados com a experiência musical. 

Apesar de secundários, Costa (2010, p.37) observa que ainda é possível ver em algumas 

escolas e universidades uma valorização maior da técnica e literatura. 

 

 
Swanwick observa que a técnica e a literatura musical nas aulas substituem, 

frequentemente, as atividades de composição, de audição e de interpretação. Devemos, 

por isso, ter cuidado, para que essas atividades periféricas não ocupem o lugar da 

experiência musical.   

 

 

As pesquisas de Araújo (2009, p.71) reforçam este entendimento, quando, diante das 

dificuldades verificadas na leitura de solfejos, seja na instituição em que leciona, ou reconhecidas 

“nos quatro cantos do país”, o pesquisador observa “nas salas de aula expressões de tédio dos 

alunos [...] enquanto os mesmos parecem estar se divertindo ao tocarem juntos no pátio.”  

Noutro momento, Araújo (ídem, p.79) cita Robert Jourdain em seu livro Música, Cérebro e 

Êxtase, por associar a leitura (cognição) fluente em música à capacidade de “entender 

fluentemente a música” (sensação, emoção). Entende-se que as atividades relacionadas à 

compreensão da linguagem e estruturas musicais (ler, apreciar, analisar) estão intimamente 

ligadas. E neste processo, a fluência se revela nas capacidades de criar e realizar música, seja 

cantando, tocando, regendo. 

Diante de reflexões a respeito da própria prática como educadora, importante citarmos aqui 

o relato de Ferreira (1999). Professora da disciplina Percepção Musical na Escola de Música da 

UFMG, a partir do Curso de Especialização em Educação Musical, passou a defender uma visão 

da disciplina que ministrava em seu potencial musical maior. Com esse entendimento, a autora 

distingue em sua trajetória de educadora, mudanças em seus métodos didáticos, conteúdos e 

também objetivos, tendo como objeto de estudo a disciplina que ministra. 

Tendo como referencial sua própria formação, ao iniciar sua atividade didática em 

Percepção Musical, Ferreira buscou seguir uma orientação metodológica diferente da que obteve 

como aluna. Ferreira (1999, p. 17) percebeu que era necessário se aprofundar em vários aspectos 
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teóricos e práticos, “como História da Música, Harmonia, Contraponto, Análise, Estética 

Musical, enfim, estudar, e estudar música, profundamente.”  

Em sua reflexão sob forma de Memorial, a educadora coloca que, diferente de uma 

metodologia tradicional, o desenvolvimento da Percepção Musical não deve restringir-se a um 

treinamento, um solfejo ou um ditado; e que existe uma série de fatores que contribuem para tal 

desenvolvimento, ressaltando que esse processo influencia outras disciplinas integrantes dos 

cursos de graduação em música. 

Como exemplo das possibilidades apontadas no presente trabalho de pesquisa, Ferreira 

(1999, p. 42) por um lado reflete as inquietações de vários professores de Percepção Musical, e 

por outro aplica à esta disciplina as abordagens de uma educação musical ativa:  

 

 

Acredito que a Percepção Musical deveria tratar de prover ao aluno a capacidade de ler 

uma partitura e compreende-la. Analisar auditivamente uma peça musical qualquer e 

através dessa audição obter informações de várias naturezas e ordens e ser capaz de 

inter-relacioná-las. Enfim, compreender e aprender a música enquanto linguagem. 

 

 

 Entende-se nestes objetivos traçados pela educadora, a importância de conhecimentos 

comumente associados às disciplinas do Eixo de Linguagem Musical – contraponto, harmonia, e 

análise – cuja compreensão, em nível de audição, revelaria a Percepção Musical que se deve 

construir. Para tal processo, faz-se necessária a “compreensão da música enquanto linguagem, em 

seus aspectos vocabulares, gramaticais, sintáticos, fenomenológicos e estéticos”, conforme 

Ferreira (1999, p. 43). Ou seja, a autora traz como exemplo prático, contextualizar uma escala 

menor harmônica, reconhecendo-a no “Samba em Prelúdio de Baden Powel, ou início do 

concerto nº 3 para piano e orquestra em Do menor de Beethoven, onde esse modo ou essa escala 

aparecem de forma explícita”, Ferreira (1999, p. 45). Dessa forma, considera que se poderá 

trabalhar a estrutura do modo, por meio dessa experiência. 

Acerca do repertório adotado para os cursos de música, e para a disciplina Percepção 

Musical, Ferreira (1999, p. 38) observa que “todo conteúdo do ensino musical na maioria das 

escolas em nível de graduação é feito sob as bases da música dita erudita, de tradição europeia”. 

Decorridos 18 anos de tal observação, ela continua atual.  

 

 
A música brasileira (seja ela a de concerto ou a popular) não tem lugar importante, nem 

status de conteúdo tradicional na maioria de nossas escolas de nível superior. Ocupa um 
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lugar periférico nos currículos. [...] teremos de nos perguntar acerca da exclusão em 

nossos currículos dos conteúdos e das práticas musicais cotidianas da vida dos 

universitários, pois elas certamente lhes farão falta, na vida profissional, como músicos. 

(idem, p.38) 

 

 

Esta reflexão traz à luz outra questão necessária dentro do contexto de formação acadêmica, 

que é a própria atuação profissional do licenciado em música. Ferreira (1999) pondera que, ainda 

que tal informação seja reforçada pelo repertório trabalhado nas aulas de percepção, não se pode 

negar que este cenário vem sendo transformado, mesmo que em pequena escala. E justifica a 

necessidade de pensar nesse repertório, para o futuro educador musical que, em sua tarefa de 

musicalizar, traz o conteúdo desenvolvido na disciplina Percepção Musical: 

 

 
A questão da musicalização, que pode ser vista como a “alfabetização musical” dos 

indivíduos, é estreitamente relacionada à da percepção musical uma vez que, as pessoas 

ao optarem por continuar seus estudos musicais de uma maneira institucionalizada terão 

essa prática em seus currículos por tempo significativo. (FERREIRA, 1999, p. 41) 

 

 

Ferreira reforça a importância de se pensar na disciplina Percepção Musical como um 

conjunto institucionalizado, onde cada disciplina que contempla o eixo da linguagem musical, 

possa contribuir para o desenvolvimento da percepção, compreendida de forma ampla. 

 

 
A compreensão da linguagem é fundamental porque é libertadora. Uma vez percebidas, 

compreendidas, assimiladas as relações musicais nos diversos níveis em que ocorrem, o 

músico pode “ter a chave” de qualquer música. Não importa se popular, erudita, 

folclórica, chinesa, balinesa, do sec. VI ou do sec. XXI. Nesse momento de imenso 

avanço tecnológico podemos ter acesso via internet, CD, TV, Rádio, a uma grande 

quantidade e por conseguinte a toda sorte de música que se faz no planeta. Não se trata 

mais de ensinar este ou aquele repertório, mas sim de possibilitar a compreensão e o 

conhecimento dos diversos “idiomas e dialetos” musicais. (idem, p. 50). 
 

 

Aliada à importância compreensão da linguagem musical, Ferreira destaca o fazer musical 

dentro da sala, no seu significado dentro do processo de desenvolvimento da Percepção Musical:  

 

 
A concretização do fazer musical, que só acontece com a execução, vem culminar todo o 

processo. Os trabalhos de criação/execução são vitais, são a essência, o verdadeiro 

sentido de todo esse percurso. Sem eles correríamos o risco de cair mais uma vez no 

treinamento auditivo vazio e divorciado daquilo que julgo ser essencial [...] (idem, p. 

54). 
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Para Ferreira, através de atividades de criação musical pode-se verificar o real aprendizado 

do aluno. Daí a necessidade de se considerar e valorizar cada momento do fazer musical, onde o 

aluno manifesta seu conhecimento, vocabulário e linguagem musical, adquiridos durante todo 

esse processo de construção, onde se deu o desenvolvimento da Percepção Musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo de reflexões presentes em pesquisas de Otutumi (2008) e de outros autores, 

procuramos trazer neste trabalho um pouco do que se tem entendido por Percepção Musical no 

nível superior de ensino, bem como tal disciplina tem acontecido em algumas partes do Brasil. 

Pode-se dessa forma destacar que o ensino da Percepção Musical, quando se abre a novas 

perspectivas, se constitui em ferramenta capaz de apontar novos caminhos para o músico que 

busca formação na academia. 

O desenvolvimento da Percepção Musical em nível de graduação, especificamente no curso 

de Licenciatura, pode-se dizer indispensável, por sua presença no currículo, e principalmente pela 

prática multiplicadora do futuro professor. A partir do momento que o aluno de graduação em 

música vivencia atividades que permitam compreender o processo que envolve apreciar/analisar, 

criar e realizar música, tais experiências o capacitam a possibilitar a mesma vivência aos seus 

futuros alunos. 

Percebe-se nos relatos que os desafios existentes na disciplina Percepção Musical não se 

limitam à heterogeneidade de formação dos alunos que ingressam o Curso Superior de Música, 

mas, antes, ao desafio que pode ser adotar práticas muito distintas do treinamento auditivo que 

acontece a partir de ditados, e da leitura de solfejos e ritmos. Cabe aqui também destacar a 

relação de Percepção Musical com “treinamento auditivo”, onde, para os autores pesquisados este 

seria uma consequência dentro do conjunto de práticas possíveis, que concorrem para o 

desenvolvimento da Percepção Musical.  

A avaliação em música e também em diversas áreas do conhecimento não é algo 

considerado simples. Por isso é importante trazer algumas reflexões para esta pesquisa teve o 

objetivo de contribuir para o que se quer e puder transformar nos procedimentos metodológicos, 

para que o maior número de estudantes alcancem uma boa leitura e compreensão da linguagem 

musical, meta da Percepção Musical. Sobre isso, a contribuição de Swanwick (2003) acerca da 

avaliação informal3 traz ideias significativas acerca da avaliação no âmbito escolar, para a 

                                                 
3 Avaliação informal, conforme Swanwick (2003, p. 81): “A avaliação em situações cotidianas é, 

frequentemente, informal, intuitiva. Não existe um procedimento-padrão para seguir, não é preciso proceder a 

nenhuma análise detalhada, não é necessário um relatório escrito”. 
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compreensão desta como importante ferramenta nas aulas de percepção, adequando-a ao universo 

de cada turma e aluno. 

Pode-se deduzir que o diálogo da Percepção Musical com outras disciplinas, de mesmo 

eixo ou não, como citado no capítulo dois desse trabalho, poderia tirá-la da condição de 

isolamento e de única responsável pelo desenvolvimento da percepção do aluno. Nesse sentido, o 

capítulo abordou a relação dos Métodos Ativos com a Percepção Musical, entendida como 

necessária, para que a última conheça real transformação no modelo de ensino, visto como 

tradicional, e para que vivencie em suas práticas, além de exercícios mecânicos e repetitivos. 

 Mesmo sem a pretensão de se aprofundar no assunto métodos ativos, alguns dos 

conhecidos pedagogos da música, no século XX, foram aqui colocados no sentido de se destacar 

possiblidades de interação entre os conteúdos comuns com a Percepção Musical, e trazer a 

própria característica que representa ser “ativo”, que a percepção pode carecer. Muitas das 

metodologias, quase centenárias, podem contribuir e auxiliar no desenvolvimento da percepção 

dos alunos, dentre elas:  Kodály traz valioso método para se trabalhar a leitura do solfejo 

melódico, e a Rítmica de Dalcroze sempre nos chega com o frescor da prática e teoria associadas, 

para se compreender a música com todo o corpo. 

 No último capítulo este trabalho trouxe reflexões e experiências de educadores musicais no 

Brasil, que na sua prática abordam a Percepção Musical, trazendo conteúdos e procedimentos 

ligados à criação, compreensão e realização musicais. Citou-se, então, o modelo C(L)A(S)P 

criado por Swanwick, cujas propostas consideram indispensáveis à formação musical a reunião 

das atividades Composição, Apreciação e Performance, apoiadas na Literatura e da Técnica. Boa 

parte do capítulo foi desenvolvida a partir do relato de experiência como educadora de Ferreira 

(1999), que destacou a sua forte relação com a disciplina. Destacam-se as considerações desta 

autora, para quem o desenvolvimento da Percepção Musical não deve estar restrito ao 

treinamento, ao solfejo ou ao ditado. Por isso, enfatiza a necessidade de se buscar novas 

metodologias para o ensino da Percepção Musical, pensadas na criação, no fazer musical e futuro 

profissional do aluno de um curso superior de música. 

Por fim, a experiência tradicional do ensino da Percepção Musical, e possibilidades de 

novas abordagens para a disciplina foram aqui elencados no sentido de convidar à reflexão e de 

se alcançar aprendizado satisfatório em que, seja no âmbito individual ou coletivo, atividades de 

ler, criar, analisar, cantar/tocar/reger e ensinar resultem de um conhecimento entre disciplinas.  
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