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APRESENTAÇÃO 
 

A Universidade Federal do Ceará (UFC), Campus de Sobral, através do Grupo de 
Pesquisa (UFC/CNPq) PESQUISAMUS – Educação, Artes e Música e do Curso de 
Música – Licenciatura; com o apoio do Programa de Pós-Graduação Mestrado 
Profissional em Ensino das Artes (PROFARTES), do Eixo Ensino de Música do 
Programa de Educação (PPGE) e do Laboratório de Epistemologia da Música, em 
cooperação com o Laboratório de Pesquisa em Letras, Linguagens e Artes (LLA-
Creatis) da Universidade de Toulouse – Jean-Jaurès, com o Departamento de Música 
da Universidade de Québec em Montréal (UQAM), com o Centro de Excelência em 
Pedagogia Musical da Universidade de Laval e com o Grupo de Pesquisa MODAL 
(Multimodal Opportunities, Diversity and Learning) da Universidade de Simon Fraser 
em Vancouver, realiza hoje a 4ª Conferência Internacional de Educação Musical de 
Sobral (IV CIEMS) com o tema EDUCAÇÃO MUSICAL E JUVENTUDE(S) NA 
CONTEMPORANEIDADE. Este evento promoverá conferências proferidas por 
pesquisadores de renome internacional com experiência sobre o tema e dará lugar à 
discussão dos trabalhos científicos aprovados através de chamada. Em 
concomitância com a CIEMS ocorrerá o VI Encontro do Fórum Permanente de 
Formação de Professores da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) e o 
V Fórum Regional de Educação Musical. Esperamos que a cidade de Sobral, onde o 
seu céu contribuiu para a comprovação da Teoria da Relatividade Geral de Albert 
Einstein, mais uma vez corrobore para a ciência instigando as discussões sobre as 
juventudes contemporâneas e o papel da Educação Musical neste contexto. 
Bem-vindos à IV CIEMS! 

 
 

Sobral, Ceará, Brasil, 23 de junho de 2019 
Marco Antonio Toledo Nascimento 

Coordenador-Geral 
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Tema da conferência  

EDUCAÇÃO MUSICAL E JUVENTUDE(S) NA CONTEMPORANEIDADE 

A juventude, ou as juventudes, como defendem alguns estudiosos, é tema de 
crescente interesse em diversos campos. Também se mostra fundante na área da 
Educação Musical abordar como os jovens têm sido afetados por uma realidade cada 
vez mais interconectada, diversa e dividida (HULL & NELSON, 2009; WALSH, 2011). 
Cabe investigar e debater sobre como as novas demandas desse mundo em 
transformação apontam e reconfiguram as práticas criativas e a colaboração artística 
como lócus privilegiado para caminhos interdisciplinares, multimodais, emergentes e 
participativos que conseguem, inclusive, se articular com as tecnologias digitais 
(EDMONDS et al., 2005). Sendo assim, e considerando-se que “Os sinais emitidos pela 
tradição estão agora em branco. Fazer escolhas, assumir o risco da decisão e 
responsabilizar-se pelas escolhas feitas são questões fundamentais que se colocam 
hoje para todos nós” (SOUZA, 2004) é valioso que se coloque em pauta a questão: 
Como o educador musical e as instituições de ensino da música lidam com a(s) 
juventude(s) no atual contexto? Quais os desafios e as trilhas que se apresentam para 
educação musical nessa intersecção entre juventude(s) e contemporaneidade? 

Incluem-se, ainda, na esfera que interliga Educação Musical, Contemporaneidade e 
Juventude(s) outras tantas temáticas, dentre as quais destacamos: os contextos em 
que se ensina música; as propostas/ações pedagógicas empregadas e articulações 
políticas que são empreendidas na difusão e consolidação desse campo e; a 
interiorização do ensino, pesquisa e pós-graduação nas universidades brasileiras. 
Tudo isso reforça a necessidade dos estudiosos, profissionais, professores, discentes 
e interessados na Educação Musical reunirem-se e dialogarem sobre o tema em 
vistas de conhecer e aprofundar as teorias que podem ajudar a elucidar as 
problemáticas, traçar objetivos comuns – ao mesmo tempo globais e locais – para 
atuar diante dos desafios, partilhar experiências e estratégias práticas e 
cientificamente relevantes, etc. A quarta edição da presente conferência, com a 
participação de pesquisadores de várias instituições nacionais e internacionais, 
poderá contribuir para tais intentos, como já ocorreu nas edições anteriores em 2013, 
2015 e 2017. Acredita-se, portanto, que o evento poderá fortalecer a pesquisa em 
música do Nordeste do país, somando-se aos esforços empreendidos pela Educação 
Musical no Brasil e no mundo, tendo relevância para o desenvolvimento da ciência 
em geral.  
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Dia 23/06 – 14h 

VI Encontro do Fórum Permanente de Formação de Professores da Associação 

Brasileira de Educação Musical 

 

A Associação Brasileira de Educação Musical, em parceria com a IV CIEMS, realizará, no dia 23 de 
junho de 2019, o VI Encontro do Fórum Permanente de Formação de Professores de Música. Com 
o intuito de consolidar ainda mais esse espaço de discussão e debates da área de educação 
musical, convidamos professores, pesquisadores e estudantes dos cursos de licenciatura em 
música, assim como demais profissionais e alunos que tenham interesse nos temas formação de 
professores, PIBID Música e Residência Docente, a participarem do Evento. 

A primeiras edições do Fórum foram realizadas em Londrina - PR, Salvador - BA e Campo Grande 
- MS. Os eventos contaram com a participação efetiva de coordenadores e professores de cursos 
de licenciatura em música, e de professores e alunos da área que atuam no Programa PIBID em 
diferentes estados da federação. Os encontros possibilitaram a análise e a discussão da realidade 
de diferentes cursos de licenciatura em música do Brasil, levantando questões fundamentais para, 
cada vez mais, fortalecer a formação de professores de música no país. 

O Evento tem como objetivo aprofundar as discussões realizadas nas edições anteriores do 
Fórum, avançando no debate sobre a formação de professores de música e sobre as políticas 
públicas direcionadas à área, realizando, também, mapeamentos das ações de formação inicial e 
continuada na área de música realizadas em diferentes instituições do país.  

Este Fórum será mediado pelos professores Marcus Vinícius Medeiros Pereira, Mário André 
Wanderley Oliveira (respectivamente presidente e secretário da Associação Brasileira de 
Educação Musical) e João Emanuel Benvenuto (coordenador do programa de Residência 
pedagógica do Curso de Música da Universidade Federal do Ceará em Sobral) e é destinado, mais 
especificamente, a coordenadores, professores e alunos de cursos de formação de licenciatura 
em música, mas é aberto aos demais profissionais e estudantes que tenham interesse nas 
discussões sobre o tema. Portanto, são todos(as) muito bem-vindos(as)! 
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CONFERÊNCIA de ABERTURA – 19h 
 

 “Educação Musical Transformativa para Jovens: criando 

comunidades de aprendizagem equânimes, inclusivas e 

culturalmente respeitosas.” 

Profa. Dra. Susan O’Neill  
Simon Fraser University (Canadá) 

Presidente da Sociedade Internacional para a Educação Musical 
 

Como podemos garantir que todos os jovens tenham acesso a oportunidades de aprendizagem 
musical de qualidade? Desafios-chave ao abordar essa questão de alcance mundial incluem a 
necessidade de responder à desigualdade na inovação tecnológica contemporânea e ao remover 
barreiras para oportunidades de aprendizagem musical para todos que sejam participativas, 
colaborativas e culturalmente sensíveis. Introduzirei estruturas e práticas baseadas em evidências 
que engajam estudantes de música através de uma extensão completa de backgrounds de 
aprendizagem, forças, necessidades e interesses. Essas estruturas de educação musical 
transformadora reconhecem como é crucial entender as aprendizagens musicais múltiplas e 
diversas dos estudantes e identidades sociais, e ajudá-los a fazer conexões com o mundo ao redor 
deles. O objetivo é fornecer liderança para educadores musicais dando suporte educacional 
prático e resultados “sintonizando” com os interesses e valores dos jovens e dando passos para 
inovar efetivamente em resposta às suas potencialidades. Ao criar e facilitar condições efetivas 
para aprendizagem essas abordagens ajudam os professores de música a ter um impacto positivo 
na educação musical através do engajamento melhorado dos estudantes, conquistas e bem-
estar. 

___________________________________ 
 
 

Biografia: Graduada em Música pela Universidade de Otawa (1986), possui mestrado em Performance pela 
City University London (1992) e mestrado em Educação pela Open University, United Kingdom (1994). 
Doutora em Psicologia pela Keele University, United Kingdom (1996) é professora e atual diretora da 
Faculdade de Educação da Simon Fraser University (Vancouver/Canadá), onde coordena o grupo de 
pesquisa MODAL (Multimodal/Music Opportunities, Diversity and Learning).  Atual presidente da Sociedade 
Internacional para a Educação Musical (ISME), seus interesses de pesquisa versam sobre as perspectivas 
globais da educação musical, psicologia musical (desenvolvimento de caminhos e bem-estar na educação 
musical), engajamento e aprendizagem de música jovem, aprendizagem Inter geracional, comunicação 
intercultural, diversidade e inclusão na educação musical, alfabetização multimodal e tecnologias criativas, 
colaborações criativas e mobilização de conhecimento,  liderança na educação pós-secundária. Uma de 
suas principais preocupações são as perspectivas mais inclusivas, discriminatórias e integradoras sobre 
questões da juventude em relação à aprendizagem musical, e como iniciar e sustentar colaborações 
criativas significativas entre jovens e adultos que apoiem o engajamento de jovens, o empoderamento e a 
participação social.  
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Dia 24/06 – 9h 
Fórum regional de Educação Musical 

 
Demandas formativo-musicais para as juventudes no contexto 

da Educação Básica  
Moderação: Prof. Dr. João Emanuel Benvenuto 

Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral (Brasil) 
 
 

 

“Formação musical de adolescentes e jovens nas redes 

públicas de São Paulo: inexistência, existência e inconstância” 

 
Prof. Dra. Margarete Arroyo 

Unesp-Instituto de Artes (São Paulo/Brasil) 
 
 

A exposição objetiva compartilhar a experiência da pesquisadora como docente de curso de 
licenciatura em música em projetos de ensino, extensão e pesquisa voltados para adolescentes e 
jovens nas redes públicas estadual e municipal da cidade de São Paulo. O relato será precedido 
por uma síntese de estudos acerca da interação de juventudes, músicas e escolas. Em seguida, 
experiências que constatam a inexistência, a existência e a inconstância da formação em música 
das juventudes no âmbito de escolas públicas paulistanas serão apresentadas. 

 
___________________________________ 

 
 
Biografia: Graduada em Educação Artística: habilitação em Música pela Universidade de São Paulo e pós-
graduada em Música - mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Música da UFRGS, 
bolsista CAPES. Doutorado Sanduíche na Carleton University, Ottawa, Canadá sob coorientação de John 
Shepherd. Atuou como docente e pesquisadora na Universidade Federal de Uberlândia no Curso de 
Graduação em Música de 1993 a 2010 e no Programa de Pós-Graduação em Artes - Mestrado de 2009 e 
2012. Foi secretária da Associação Brasileira de Educação Musical entre 2001 e 2003. Desde agosto de 2010 
atua como docente e pesquisadora na Universidade Estadual Paulista - UNESP, Instituto de Artes, Curso de 
Graduação em Música (Licenciatura) e Programa de Pós-Graduação em Música. É líder do Grupo de 
Pesquisa sobre Aprendizagens Musicais na Contemporaneidade - APREMUS (CNPq). Desde 2016 é 
coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Música da UNESP e desde 2018, coordenadora do 
Programa de Residência Pedagógica do Instituto de Artes na mesma universidade. Segue como linhas de 
pesquisa: Perspectiva sociocultural da Educação Musical na contemporaneidade; Educação Musical, 
cultura e sociedade; Educação Musical formal e informal; Juventudes e músicas; Música, epistemologia e 
cultura. Suas publicações incluem artigos e livro.  
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“Educação digital em Genebra: situação atual e novos 

desafios para a integração das tecnologias digitais na 

formação de futuros professores da educação básica” 

 
Profa. Dra. Denise Sutter Widmer   
Universidade de Genebra (Suíça) 

 Universidade de Formação de Professores de Vaud Canton  
 
Em Genebra, a formação dos professores da educação primária está a cargo da Universidade de 
Genebra em um curso de quatro anos de acordo com as exigências de um plano de estudos 
comum a toda a Suíça francófona e com as especificidades do sistema escolar de Genebra. A 
formação em tecnologias digitais de futuros professores já existe há vinte anos, tendo passado, 
progressivamente, de uma formação em tecnologias para uma formação visando integrar as 
Mídias, Imagens e Tecnologias da Informação e Comunicação (MITIC) nas práticas de ensino, 
através de uma abordagem que enfatiza o planejamento de sequências de ensino. Estas 
sequências são em seguida realizadas pelos estudantes no contexto dos estágios 
supervisionados. A formação em si, na universidade, é oferecida de maneira presencial e em um 
ambiente pedagógico virtual que desempenha um papel importante no apoio e no 
acompanhamento dos estudantes. Os atuais desafios são representados pelo uso pedagógico 
das tecnologias digitais em sala de aula ser ainda disperso e ocasional. Ao mesmo tempo, as 
injunções institucionais a favor de ferramentas digitais na escola são muito fortes, indicando uso 
educacional de multimídia, educação de mídia ou educação em ciência da computação desde a 
mais tenra idade. Diferentes freios explicam a situação atual, mas formas de uso e soluções têm 
sido propostas e exploradas para garantir a transição da escola para o digital, apoiando a 
aprendizagem do aluno e o exercício da cidadania digital. 
 

___________________________________ 
 

 

Biografia: Licenciada em história econômica e social e mestre em administração pública, Denise Sutter 
Widmer trabalhou por alguns anos em diversos setores (administração pública, associações e educação) 
antes de se interessar por tecnologias educacionais. Depois de concluir o mestrado em tecnologia de 
formação e aprendizagem (TECFA - Universidade de Genebra), dedicou sua pesquisa de doutorado ao 
projeto e avaliação de um “jogo sério”. Desde 2009, ela trabalha na Universidade de Genebra como 
coordenadora do módulo MITIC (Mídias, Imagens e Tecnologias de Informação e Comunicação) como parte 
da formação inicial de futuros professores do ensino fundamental. É também professora da Universidade 
de Formação de Professores de Vaud Canton onde está envolvida na formação de futuros professores do 
ensino médio para a integração de tecnologias digitais em sala de aula. 
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“Ouvir os sons da juventude” 

Prof. Dr. Marcus Vinícius Medeiros Pereira 
Universidade Federal de Juiz de Fora (Brasil) 

Presidente da Associação Brasileira de Educação Musical 
 
 

Para pensar em uma educação musical apropriada à juventude brasileira é fundamental 
compreender como os jovens têm se envolvido com música. A revolução digital alterou 
significativamente as formas com que os jovens se relacionam com música, que está, como 
nunca, cada vez mais presente em suas vidas. Assim, defendemos que é preciso (re)descobrir a 
juventude, de maneira análoga ao movimento que Rousseau fez ao "descobrir" a infância. Ouvir os 
sons da próxima geração pode ser um passo decisivo para consolidar o trabalho com música nas 
escolas brasileiras. 

___________________________________ 

 

Biografia: Doutor em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Mestre em 
Práticas Interpretativas – Piano pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). É professor da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), onde atua como docente 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação. É professor colaborador do Programa de Pós-
Graduação Música em Contexto da Universidade de Brasília (UnB), bem como pesquisador do Observatório 
de Cultura Escolar (UFMS), e membro associado do LCT Centre for Knowledge-Building (Universidade de 
Sidney). Seus interesses de investigação são as interfaces entre a educação musical e o currículo nos 
diversos níveis e modalidades educativas, especialmente a educação básica e o ensino superior. É autor do 
livro “Ensino  Superior e as Licenciaturas em Música: um retrato do habitus conservatorial nos documentos 
curriculares. É o atual presidente da Associação Brasileira de Educação Musical. 
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Dia 25/06 

MESA REDONDA 

Projetos universitários: iniciativas da Educação Musical direcionadas 

aos jovens 

Moderação: Prof. Dr Tiago de Quadros Maia Carvalho 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) 

 
 

 
"Andaimes Criativos": uma "abordagem sócio-criativa" para a 

Educação Musical como canal para uma relação entre jovens 

e sons 

 
Prof. Dr. Marcelo Giglio  

Universidade HEP-BEJUNE e Universidade de Neuchâtel (Suíça) 

 
Diversos estudos mostram que muitos jovens são apaixonados por uma variedade de atividades 
musicais e estudantes podem ser capazes de se apropriarem do conhecimento musical através 
de sua própria criatividade. Apesar disso, existe uma contradição entre os programas educacionais 
em música que fazem florescer a criatividade do estudante e práticas de ensino que parecem 
carecer do know-how para posicionar a criatividade num espaço crucial das aulas. Como dar aos 
estudantes e professores de música um papel central na criação de seus próprios conhecimentos 
e aprender a compartilhar isso com os outros? A “abordagem sócio-criativa” de Giglio para a 
Educação Musical pode oferecer um caminho como canal para uma relação entre jovens, sons e 
aprendizagem musical. De uma perspectiva sociocultural e artística, Giglio mostra como a 
atividade criativa, ensino e aprendizagem podem ser três atos conjuntos da mesma moeda. 
Alguns exemplos ilustrarão os andaimes criativos e as dificuldades que professores enfrentam 
configurando a colaboração musical criativa dos estudantes para a aprendizagem. 

 

___________________________________ 

 
 
Biografia: Marcelo Giglio (PhD) é Professor de Criatividade e Colaboração em Educação, Didática da 
educação musical e responsável de projetos de pesquisa Alta Escola Pedagógica dos Cantões de Berne, 
Jura e de Neuchâtel  e Professor de Inovação e Sociedade no Instituto de Psicologia e Educação da 
Universidade de Neuchâtel, ambos estabelecimentos na Suíça . Ele foi professor música para crianças na 
Argentina e na Suíça, lecionando desde a pré-escola até o no ensino médio, passando também pelos 
conservatórios de música. Representa a Europa na Comissão de Pesquisa da Sociedade Internacional para 
a Educação Musical (ISME). Autor de quatro livros e vários artigos em diferentes idiomas, Marcelo Giglio é 
conhecido nos círculos educacionais por seus trabalhos sobre educação musical, colaboração reflexiva e 
criativa em sala de aula, relação professor-alunos em ambientes criativos e transformações na formação de 
professores durante mudanças educacionais. Ele incorpora a rara combinação de pesquisador educacional, 
teórico com experiências escolares e treinamento. Durante os últimos anos, Marcelo Giglio e seus 
colaboradores estiveram envolvidos no desenvolvimento de sequências pedagógicas flexíveis e criativas e 
nos estudos sobre a aprendizagem criativa e colaborativa; a prática do professor; e os novos métodos para 
alcançar currículos mais criativos, ensino, formação de professores e pesquisa. 
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“Atividades Musicais para Comunidades de Baixa Renda em Salvador 
(BA): desafios de inserção da  UFBA no bairro Alto das Pombas”. 

 
Profa. Dra. Cristina Tourinho 

Universidade Federal da Bahia (Brasil) 
 
 

Esta fala descreve e analisa as aulas de música que acontecem desde 2016 na comunidade do 
Alto das Pombas, em Salvador, bairro de classe média baixa, no centro da cidade. As aulas têm 
ligação com e Universidade Federal da Bahia e tem apoio do GRUMAP (Grupo de Mulheres do 
Alto das Pombas). Além da parte de ensino musical e de instrumentos, estão sendo trabalhados 
temas transversais visando a melhoria e bem-estar dos estudantes. 
 

___________________________________ 

 
 
Biografia: Professora de Violão formada pela Universidade Católica de Salvador (1976) e pela Universidade 
Federal da Bahia (1982), possui mestrado em Música – Educação Musical (UFBA, 1995), doutora em Música 
(UFBA, 2001) com estágio no Institute of Education (Londres, 2000, com bolsa CAPES). Realizou estágio de 
pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, São Paulo. Idealizadora e pesquisadora do ensino 
coletivo de violão da Escola de Música da UFBA desde 1989, sócia-fundadora da ABEM – Associação 
Brasileira de Educação Musical, onde foi Tesoureira (1990-1994) e Diretora Regional Nordeste (2001-2005), 
professora de violão da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia desde 1982 e professora de 
Metodologia Musical do Curso de Musicoterapia da UCSal – (1995-1997), Chefe do Departamento de Música 
Aplicada da UFBA (gestão 2002-2003 e 2004-2005), Coordenadora do Programa de Pesquisa e Pós-
Graduação da Escola de Música da UFBA (2009-2012). Autora de artigos científicos e livros didáticos, 
professora de cursos de metodologia do ensino de instrumentos coletivos em várias cidades do Brasil. 
Professor-autor da disciplina violão para os cursos de Licenciatura em Música à Distância da UFRGS e da 
Universidade de Brasília. Professora convidada do Hunter College, Manhattan, New York.  
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“Protagonismo juvenil em educação musical: o caso da 

Orquestra Sinfônica da UFC em Sobral” 

 
Profa. Dra. Adeline Stervinou  

Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral  
Universidade de Toulouse Jean-Jaurès (Brasil/França) 

 
 
O trabalho de prática orquestral utilizado como veículo de formação artística e profissional em 
música, tem se mostrado mundialmente como um método eficaz não somente para o 
desenvolvimento musical, mas também configurando-se como oportunidade de democratização 
e inclusão de crianças e jovens. Desde 2015 a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do 
Ceará – Campus de Sobral (OSUFC) oferece a oportunidade de uma formação orquestral para 
jovens, não somente estudantes do Curso de Música – Licenciatura deste Campus, mas também 
de toda a comunidade. Nestes cinco anos de atividades, temos como resultado uma significativa 
procura e adesão de jovens da comunidade sobralense e região. Além disso é nítida a percepção 
de um protagonismo dos jovens envolvidos, promovendo uma contrapartida social em projetos 
de cunho local, regional, nacional e mesmo internacional. Esta apresentação tem por objetivo 
discutir as percepções desses jovens nos projetos da OSUFC-Sobral. 

 
___________________________________ 

 
 
Biografia: Possui graduação em Música (área Educação Musical e Musicologia, 2004), mestrado em Música 
(área Estudos Modernos e Contemporâneos - Criação Musical, 2006), doutorado em Música (área 
Musicologia, 2011), todos pela Universidade Universidade de Toulouse II, Le Mirail na França. Obteve 
diversos títulos de Conservatórios (Rodez e Toulouse na França), entre eles três primeiros prêmios em flauta, 
em música de câmara e em percepção musical. Atuou em orquestras de diferentes estilos, indo do jazz à 
música clássica. Atualmente atua como professora convidada e regente em festivais internacionais de 
música. Tem experiência na área de Educação Musical com ênfase na cognição e na percepção dos 
diferentes tipos de receptores. É professora adjunto da Universidade Federal do Ceará (UFC) Campus de 
Sobral, atuando no Curso de Música-Licenciatura. É docente permanente do programa de Mestrado 
Profissional em Ensino das Artes (PROFARTES/CAPES). Atua como flautista e trompista da Banda do Norte 
da UFC Sobral e como maestrina da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Ceará em Sobral. 
Desenvolve pesquisas sobre as relações entre a Cognição e a Educação Musical nas Metodologias de 
Ensino Coletivo de Instrumentos de Sopro e Percussão e sobre as relações musicais entre a França e o 
Brasil. É membro do grupo de pesquisa em Educação, Artes e Música (PESQUISAMUS) e pesquisadora 
associada do Grupo de pesquisa LLA Creatis da Universidade de Toulouse Jean-Jaurès e do Grupo de 
pesquisa MODAL da Universidade Simon Fraser em Vancouver. 
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MINICURSOS E ATELIÊS 
 

Conversa com Susan O'Neill sobre Juventude contemporânea e 

educação musical* 

Profa. Dra. Susan O’Neill  
Simon Fraser University (Canadá) 

Presidente da Sociedade Internacional para a educação musical 
 
 
 

Em um mundo marcado por mudanças, a juventude tem se redesenhado, colocando a 
necessidade de que sua voz seja ouvida por aqueles que pretendem "ensiná-la". Defendendo a 
máxima de que para ensinar a juventude é preciso entendê-la, a pesquisadora canadense propõe 
uma sessão de diálogo informal sobre as várias nuances inerente ao tema “Juventude(s) na 
Contemporaneidade”. Ao longo da conversa, os participantes poderão tirar dúvidas, trocar ideias 
e partilhar experiências com a professora que tem vasta atuação na área da educação musical e 
da juventude. 

Público-alvo: professores e licenciandos (20 vagas) 
Dia: 25/06 – Sala 3 - 8h às 9h30 
 
*a atividade será realizada em língua inglesa. 
 
 
 

Conversa sobre Pós-Graduação e Internacionalização 

 
Prof. Dr. Luiz Botelho Albuquerque 

Universidade Federal do Ceará (Brasil) 
 

Prof. Dr. Marco Antonio Toledo Nascimento 
Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral (Brasil) 

Universidade de Toulouse Jean-Jaurès (França) 
 

Prof. Dr. Gabriel Nunes Ferreira 
Universidade Federal do Piauí (Brasil) 

 
 
 

Qual o papel da pós-graduação para a sociedade? Por que ouvimos falar tanto sobre política de 
internacionalização dentro da universidade? Iremos discutir neste encontro sobre esses temas 
que são tão atuais e ao mesmo tempo tão desconhecidos da juventude universitária. A proposta 
objetiva incentivar a reflexão sobre o papel da pós-graduação, além da internacionalização dos 
programas e dos estudantes para a ampliação de suas respectivas formações acadêmicas dentro 
do campo da Educação Musical.   

Público-alvo: estudantes de graduação e pós-graduação (30 vagas) 
Dia: 26 – Sala 3 – 10h às 11h30 
Dias: 1 dia 
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Biografia Luiz Botelho Albuquerque: 
Graduado em Música Composição e Regência pela Universidade de Brasília (1971), Mestre em Educação 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1980) e Doutor em Sociologia da Educação - University of 
Iowa (1990). Atualmente é Professor no Departamento de Teoria e Prática do Ensino da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Ceará (UFC). Atua também junto ao Curso de Música – Licenciatura 
do Instituto de Cultura e Arte da UFC, no Programa de Mestrado Profissional em Ensino das Artes 
(ProfArtes/Capes) e no Mestrado e Doutorado em Educação (Faced/UFC) . Tem experiência na área de 
Educação, com ênfase em Fundamentos da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: 
Sociologia da Educação; Sociologia da Arte e Música; Ensino de Música, Educação e Formação de 
Professores. 

Biografia Marco Antonio Toledo Nascimento (Brasil) 
Bolsista de Produtividade em Pesquisa da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FUNCAP). Possui graduação em Educação Artística - Licenciatura Plena - Música (2003) e 
mestrado em Música - área Música e Educação (2007), ambos pela Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro. Concluiu o doutorado em Música (Cotutela de Tese) em 2011 nas áreas de Educação Musical 
pela Universidade Federal da Bahia e Musicologia pela Universidade de Toulouse II, Le Mirail, França. 
Realizou estágio Pós-Doutoral em Musicologia na Universidade Paris-Sorbonne (2013-2014). Atualmente é 
professor adjunto da Universidade Federal do Ceará (UFC) Campus de Sobral atuando no Curso de Música-
Licenciatura e nos Programas de Pós-Graduação em Educação Brasileira e Mestrado Profissional em Artes 
(ProfArtes). É membro do Comitê de Internacionalização da UFC, da Câmara das Ciências Humanas, 
Linguagem e Artes da FUNCAP e do Advocacy Standing Committee da Sociedade Internacional para a 
Educação Musical (ISME). Embaixador da Federação Internacional de Orquestras de Jovens 
EUROCHESTRIES, é responsável pelo setor América Latina. Orientando suas pesquisas sobre os temas 
bandas de música, didática instrumental e ensino coletivo de instrumentos musicais participando e 
coordenando diversos projetos de cooperação internacional com a Canadá, França e Suíça. 
 
Biografia Gabriel Nunes Lopes Ferreira (Brasil) 
Possui Graduação em Música (Licenciatura) pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Especialização em 
Arte-Educação para o Ensino de Música pelo Instituto Graduale e Mestrado e Doutorado em Educação 
(Linha de Pesquisa Educação, Currículo e Ensino - Eixo: Ensino de Música) pela UFC. Atualmente é Professor 
do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino (DMTE) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) 
trabalhando principalmente com Estágio Supervisionado e Metodologia do Ensino de Música. Membro do 
grupo de Pesquisa em Música e Artes (PESQUISAMUS) atua com as seguintes temáticas: Estágio 
supervisionado em Música, Metodologia do Ensino de Música, Ensino Coletivo de Violão, Educação Musical 
em espaços não escolares, Ensino de Música nas Periferias, Metodologia da Pesquisa Científica em Música.    

 
 

Jovens e músicas: questões para a educação musical 

contemporânea 

 
Profa. Dra. Margarete Arroyo 

Unesp-Instituto de Artes (São Paulo/Brasil) 
  
 
 
O curso, baseado em estudos e discussão de imagens acerca das juventudes e suas interações 
com músicas, objetiva discutir os desafios da educação musical para público na 
contemporaneidade. Alguns dos temas propostos para discussão são: jovens – sobre quem 
falamos? Jovens vivendo diferentes adolescências e diferentes juventudes; jovens com 
oportunidade desiguais; o papel das práticas sonoro-musicais nessa fase da vida. 

Público-alvo: professores de Artes (30 vagas) 
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Dias: 24 e 25 – Sala2 - 8h às 9h30 
 
 

Teorias da motivação no ensino e na prática musical 

 
Prof. Dr. Edson Figueiredo  

Universidade Federal do Piauí (Brasil) 
 
 
 

Este curso foi idealizado para o professor de música que deseja compreender os processos 
motivacionais de seus alunos e, consequentemente, ter alunos mais engajados e comprometidos 
com a aprendizagem. Trabalhar com alunos interessados em aprender é algo desejado por muitos 
professores de música, contudo, nem sempre o ambiente de aprendizagem é capaz de nutrir os 
recursos motivacionais do aluno, sendo comum a existência de estudantes que não demonstram 
interesse nas atividades. Os estudos sobre motivação envolvem psicólogos de várias partes do 
mundo em uma diversidade de teorias que procuram explicar algum aspecto pontual da 
complexa motivação humana. Algumas destas teorias serão abordadas neste curso e constituem 
a base para a formulação de estratégias que o professor pode adotar para lidar com a motivação 
dos alunos. 

Público-alvo: professores de qualquer instrumento musical (30 vagas) 
Dias: 24, 25 e 26 – Sala 1 - 8h às 9h30 
 
Biografia: Edson Figueiredo é Doutor em Educação Musical (UFRGS), Mestre em Cognição e Filosofia da 
Música (UFPR) e Bacharel em Instrumento (Violão) pela Embap. Desde 2015 trabalha como professor efetivo 
na Universidade Federal do Piauí, lecionando as disciplinas de Instrumento Musical (violão) e Didática do 
Instrumento. Desenvolve atividades em performance musical, psicologia da música, pedagogia do 
instrumento, ensino do violão, educação musical, motivação na aprendizagem musical. Mais informações 
no site www.edsonfigueiredo.com 

 
 
 

Introdução ao ensino coletivo de violão* 

 
Profa. Dra. Cristina Tourinho 

 Universidade Federal da Bahia (Brasil) 
Prof. Dr. Marcelo Mateus de Oliveira 

 Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral (Brasil) 

 

 

Este curso irá trabalhar com as possibilidades e os limites didáticos do ensino do violão em 
contextos coletivos de aprendizagem.  

Público-alvo: professores de violão (20 vagas) 
Dias: 24 – Sala 4 e 25 – Salão de Música - 8h às 9h30 
 
* Os participantes deverão levar o próprio instrumento 
 
 
 

http://www.edsonfigueiredo.com/


 

27 

 

 
 
 
 

Recursos Tecnológicos e fontes de materiais para otimização 

da vida acadêmica com ênfase em música 

 
Prof. Dr. Tiago Carvalho 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) 
 
 
 
Este curso tem como objetivo apresentar ferramentas online que permitem o acesso a fontes 
acadêmicas (artigos, verbetes, livros, teses, dissertações), bem como funcionalidades aplicadas à 
vida acadêmica (gerenciadores bibliográficos, mapas mentais, redes sociais acadêmicas), 
considerando, como ênfase, sua aplicabilidade ao campo da Música. 

Público-alvo: universitários e professores (20 vagas) 
Dias: 25 e 26 – Sala Tutoria - 8h às 9h30 

 
Biografia: É graduado em Artes/Música pela Universidade Estadual de Montes Claros; Especialista (Lato 
Sensu) em Educação Musical pelas Faculdade Santo Agostinho; Mestre e doutor em Música, área de 
concentração Etnomusicologia pela Universidade Federal da Bahia. Atuou como professor da Universidade 
Federal do Ceará, Campus de Sobral, no curso de Música - Licenciatura. Hoje, é professor da Escola de 
Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Seus interesses de pesquisa e publicações tangem 
ao estudo de músicas urbanas, música e consumo, música e culturas juvenis, educação musical em 
contextos não escolares, entre outros. 

 

Pesquisa em Música: configurações atuais e diferentes 

possibilidades para diferentes propósitos  

 
Prof. Dr. Mário André Wanderley Oliveira 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Brasil) 
 
 

 
Panorama histórico da pesquisa em música, evidenciando o processo de institucionalização e 
consolidação da área (e subáreas) como campo de conhecimento, sobretudo no Brasil. O 
minicurso tem como objetivo apresentar um breve panorama histórico da pesquisa em música, 
evidenciando o processo de institucionalização e consolidação da área (e suas subáreas) como 
campo de conhecimento, sobretudo no cenário nacional. Objetiva, ainda, discutir modelos e 
possíveis processos de construção de conhecimento na área, norteados por princípios 
metodológicos e éticos da pesquisa em ciências sociais e humanas.  

Público-alvo: universitários e professores (20 vagas) 
Dias: 24 – sala 3 e 26 – Sala 2 - 8h às 9h30 
 
 
Biografia: Pós-Doutorando em Música pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (PPGMus/UFRN); Doutor em Música (área de concentração: Educação 
Musical) pelo Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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(PPGMus/UFRGS); Mestre em Música (área de concentração: Educação Musical) pelo Programa de Pós-
Graduação em Música da Universidade Federal da Paraíba (PPGM/UFPB); Especialista (pós-graduação lato-
sensu) em Educação Musical pelas Faculdades Santo Agostinho de Montes Claros-MG (FASA); Licenciado 
em Música (Habilitação: Violão) pela Universidade Estadual de Montes Claros-MG (UNIMONTES); Técnico 
em Instrumento (Violão) pelo Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernández (CELF). Tem experiência 
em ensino de instrumento (violão e guitarra elétrica), tecnologia em música e em educação musical. Atuou 
como professor do CELF e em outras escolas especializadas de música com o ensino de instrumento e 
tecnologia em música. Foi tutor EaD da disciplina Teorias da Educação Musical no curso de Licenciatura em 
Música da Universidade de Brasília (UnB). Atua como professor no Programa de Pós-Graduação em Música 
da UFRN e coordenador do Setor de Políticas e Projetos Acadêmicos da Escola de Música da UFRN (SPPA-
EMUFRN). É membro do Grupo de Pesquisa Práticas de Ensino e Aprendizagem da Música em Múltiplos 
Contextos (PENSAMus - UFPB), pesquisador associado do Grupo de Pesquisa Formação e Atuação de 
Profissionais em Música (FAPROM - UFRGS) e membro do Grupo de Estudo e Pesquisa em Música da Escola 
de Música da UFRN (GRUMUS - UFRN). Integra a Diretoria da Associação Brasileira de Educação Musical 
(ABEM) - entidade da qual é Secretário.   
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Dia 26/06 – 17h 

LANÇAMENTO DE LIVROS 
 

Tocar, cantar, criar: a composição no ensino musical 
UEFS Editora, 2018 

O livro aborda a interface entre Composição e Educação Musical 
direcionada para a formação de professores de música. Na primeira parte, 
são apresentados artigos que discorrem sobre a Composição enquanto 
ferramenta da Educação Musical, ao contemplar reflexões e relatos de 
experiências realizadas em cursos de licenciatura em música, sendo 
ilustradas com partituras das composições geradas. Já na segunda parte, 
são apresentadas composições e arranjos musicais voltados para variados 
níveis e instrumentos musicais como piano, flauta-doce, violão, quarteto de 
cordas, conjunto de clarinetas, conjuntos instrumentais, entre outros, onde 
os autores tecem considerações didáticas para a utilização das músicas em 
variadas situações de ensino. 

Organizadoras: Simone Marques Braga e Mônica Cajazeira Santana 
Vasconcelos 

 

 

 

Música e Colaboração: Perspectivas para a Educação 

Musical 
Sobral Gráfica Editora, 2019 

Durante a terceira edição da Conferência Internacional em Educação 
Musical de Sobral (CIEMS) várias palestras e conferências permitiram 
ampliar e fomentar as inúmeras discussões e trocas de pensamentos a 
respeito da colaboração no âmbito da educação musical. Como a 
colaboração pode acontecer? Em quais circunstâncias? Quais seriam os 
benefícios da colaboração para a educação musical? Através de 
convênios firmados pela Universidade Federal do Ceará e outras 
Universidades, do Brasil, da França e do Canadá, percebeu-se a 
importância de se aproveitar o potencial da colaboração como caminho 
de desenvolvimento do campo da Educação Musical. Para tanto, esta 
conferência internacional fomentou discussões sobre o papel da 
colaboração em diferentes contextos educacionais em música, 
considerando os saberes dos docentes, discentes e demais atores 
implicados nos processos de ensino e aprendizagem da música no mundo 
e em contextos colaborativos. 

Organizadores: Marco A. Toledo Nascimento e Adeline Stervinou 
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Educação Musical: Criatividade e Motivação 
Appris Editora, 2019 

Esta obra foi organizada com uma série de textos de 
pesquisadores/educadores da área da Educação e da Música com o 
interesse de compartilhar suas investigações sobre aspectos criativos e 
motivacionais no contexto da educação musical. Os capítulos desta obra 
trazem fundamentos teóricos e exemplos de aplicação prática de 
atividades de ensino/aprendizagem musical para a compreensão do uso 
da criatividade e de processos motivacionais em diferentes contextos. 
Dentre as teorias abordadas, têm-se textos sobre motivação com foco nas 
Crenças de Autoeficácia, na Teoria da Autodeterminação e na Teoria do 
Fluxo. Sobre criatividade, a obra inclui capítulos que abordam a perspectiva 
do Pensamento Criativo, o Modelo Sistêmico de Criatividade, a Criatividade 
Musical Empática e a Interação Reflexiva, e também os processos de 
composição musical de crianças, fundamentados e analisados a partir de 
estudos sobre narrativas. 

Organizadora: Rosane Cardoso  

 

 

 

 

BPI: Ações de estimulo à interiorização da pesquisa científica 
FUNCAP 

O programa de Bolsa de Produtividade em Pesquisa, Estímulo à 
Interiorização e à Inovação Tecnológica – BPI da Fundação Cearense da 
Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP), objetiva 
promover a atração e a fixação de pesquisadores doutores com boa 
produtividade científica em desenvolvimento tecnológico e inovação para 
atuação em Instituições de Ensino Superior e/ou Pesquisa localizadas em 
municípios do interior do Ceará, visando prover o estado do 
desenvolvimento de pesquisa científica, tecnológica e de inovação de 
modo a contribuir para o seu desenvolvimento social e econômico. 
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Dia 23/06 – 20h  

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA – Auditório 4 

ABERTURA: ORQUESTRA SINFONICA DA UFC – SOBRAL 

 

 
 

 

 

 

 

 

A Orquestra Sinfônica da UFC (OSUFC) Sobral é um projeto de extensão formado por professores e 
estudantes do curso de Música – Licenciatura da Universidade Federal do Ceará do Campus de Sobral, 
assim como por estudantes de outros cursos e músicos da comunidade. As atividades da orquestra 
iniciaram no primeiro semestre do ano de 2015. A orquestra participou das 2a e 3a edições do Festival 
Internacional de Orquestras de Jovens Eurochestries que ocorreram em Sobral nos anos 2015 e 2017, 
juntamente com a Orquestra da UFC Fortaleza, com músicos da Croácia, da Espanha e do Canadá, solistas 
e regentes de renome internacional, garantindo assim a difusão da cultura sinfônica na região. Desde seu 
nascimento a OSUFC Sobral vem participando de eventos na cidade de Sobral e região, levando o seu 
trabalho para além das paredes da Universidade, fomentando a cultura das orquestras na região norte do 
Ceará. Neste ano de 2019, a Orquestra está trabalhando num projeto em cooperação com o departamento 
de Geografia da UFC Fortaleza, financiado pela ISME (Sociedade Internacional de Educação Musical), sobre 
a divulgação da cultura orquestral e a compartilha de culturas musicais nas comunidades do Ceará onde a 
música está pouco presente no cotidiano dos moradores. 

Programa:  

Toreadores – Suite Carmen para orquestra. Georges Bizet 

O Sumiço do Sol - José Álvaro Lemos  

Marcha Fúnebre de um Marionete - Charles Gounod 

Moicanos 

Final 2a Sinfonia - P.I. Tchaikovsky 

Tico Tico - Zequinha Abreu 

Componentes: 
Violinos: Even Paiva (Spalla), Israel Victor, Iago Barroso, Edwirgem Sousa, Sandy do Nascimento, Queren 
Evódia Albuquerque, Natasha Oliveira Teixeira e Ellen Vasconcelos. Violas: Robson Júlio, Sara Sousa, 
Francisca Rosimeire do Nascimento Almada e Francisco Luan Ferreira Lopes. Violoncelos: Aparecida Kátia, 
Expedito Magalhães, Matheus Jonas Batista Andrade e Oscar Moura Sales Neto. Contrabaixo: Wellington 
Freitas. Flautas: Lucas Teixeira, Leticia Muniz e Ayllane Sousa. Clarineta: Marco Toledo. Fagote: Rian Rafael. 
Trompa: Antonio Lucas Evangelista de Moraes Silva. Trompete: Rones Rodrigues e Washington Soares. 
Trombone: Vitor Araújo e Alexandre Willians Nascimento. Tuba: João Paulo Oliveira e Henrique Pinheiro. 
Percussão: Arthur Prado, Jackson Crispim e Danilo Costa. Piano: Caline Rebeca Matos de Lima. Regência: 
Adeline Stervinou. 

Com a participação especial do prof. Tiago Carvalho (UFRN) na percussão. 
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Dia 24/06 – 18h30 
QUINTETO DE METAIS DA UFC FORTALEZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo foi criado em 2019, no a ̂mbito do Curso de Licenciatura em Mu ́sica da UFC Fortaleza, no intuito de 
possibilitar a prática de repertórios especificamente compostos para quinteto de metais e ainda, obras 
arranjadas para esta formaça ̃o. Fazem parte do grupo os estudantes Jose ́ Gabriel Pinto dos Santos Sousa 
(trompete), João Carlos Barbosa da Silva (trompete), Giuliana Luiza Liye Odo (trompa), Felipe de Farias Giffoni 
Lopes (trombone) e João Victor Rodrigues Rabelo (tuba). Todos os cinco integrantes sa ̃o alunos das 
disciplinas de metais oferecidas no curso de graduac ̧a ̃o, sob orientac ̧ão do professor de metais da UFC 
Leandro Libardi Serafim. Além de servir como laborato ́rio de prática de música de ca ̂mara, o Quinteto de 
Metais da UFC oferece ao público, a partir de recitais dida ́ticos, acesso a ̀ reperto ́rio ecle ́tico, composto por 
obras eruditas e populares, nacionais e internacionais. 

 

Programa: 

Água de Beber - Tom Jobim e Vinícius de Moraes - Arr. Leandro L. Serafim 

Lassus Trombone - Canadian Brass - Comp. Henry Fillmore 

Classical Medley - Arr. Jeon Hun 

Carruagem de Fogo - Vangelis  

Hava Nagila  

Just a Closer Walk - Arr. Don Gillis  

The Pink Panther - Henry Mancini 

 

Componentes: 

1º Trompete: José Gabriel Pinto dos Santos Sousa.  
2º Trompete: João Carlos Barbosa da Silva.  
Trompa: Giuliana Luiza Liye Odo.  
Trombone: Felipe de Farias Giffoni Lopes.  
Tuba: João Victor Rodrigues Rabelo. 
 
 
 
 
 



 

33 

 

 
 
 

 

Dia 25/06 – 18h30 

MUSICALIZAÇÃO INFANTIL: ESCOLA DE MÚSICA DE SOBRAL E UFC CAMPUS DE SOBRAL 

 

 

 

 

 

 

Apresentação das turmas de musicalização infantil da Escola de Música de Sobral (EMS), coordenadas pelos 
professores Marcília Rios, Ray Peixoto e Zenóbio Morais, e apresentação da extensão de flautas doce, que 
deram início ao projeto de extensão Orquestra de flautas em colaboração com o Curso de Música – 
Licenciatura da UFC Campus de Sobral, sob a coordenação das mesmas professoras, e da profa. Adeline 
Stervinou. Este projeto tem por objetivo oferecer uma formação musical em contexto coletivo para as 
crianças das turmas de flauta doce da Escola, e estreitar os laços entre as duas instituições. 

Coral Infantil 

Programa:  
Meu Xodó, Asa Branca e Mulher Rendeira 
Chorinho (Maria Meron) 

Componentes: Adria silva, Ana Beatriz, Amanda Vitória, Anastácio Alisson, Barbara Montalverne, Bianca Silva, 
Carlos Eduardo, Hanner Davi, Isabele Louise,Laiza Maria, Lauana Yvina, Lohana Nike, Maria Clara, Clara Lima, 
Maria Eduarda, Isabelle Mourão, Maria Júlia, Maria Lavynia, Maria Soraia, Nina Sfhie, Victória Hellen e Vitória 
Marcelly. 

Flauta doce módulo 2, 3 e 4 

Programa: 
Medley 1 (Borboleta, Escravo de Jó e Não atire o pau no gato) 
Medley 2(Meu Xodó e Asa Branca) 
 
Componentes: Ana Hillary, Anaisa Antonia, Aquiles Ferreira, Francisco Matheus, Hanner Davi, Lorhanna 
Gabrielly, Maria Lavynia, Pietro Natan, Thairis Maeques, Victória Mirelly, Mikael Henrrique, Laiza Maria, 
Amanda Silva, Ariel Petrus, Carlos Eduardo, Elyda Garcia, João Victor, Karise Silva, Levi Liberato, Clara Costa, 
Maria Eduarda, Marianne Pereira, Mariza Lavinia, Matheus Ferreira e Maria Soraia. 

Professores: Marcília Rios, Ray Peixoto e Zenobio Morais (EMS) 

Extensão de Flauta UFC-EMS (módulo 3 e 4) 

Programa:  
Que bonita a sua roupa (Chaves – arr: Adeline Stervinou) 
Jovem ainda (Chaves – arr: Adeline Stervinou) 
Componentes: Mikael Henrrique, Laiza Maria, Amanda Silva, Ariel Petrus, Carlos Eduardo, Elyda Garcia, João 
Victor, Karise Silva, Levi Liberato, Clara Costa, Maria Eduarda, Marianne Pereira, Mariza Lavinia, Matheus 
Ferreira, Maria Soraia.  
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Professores: Adeline Stervinou (UFC), Marcilia Rios (SEM), Ray Peixoto (EMS), Natanael (Bolsista UFC) e Glória 
Brenda (Bolsista UFC). 

 

Dia 26/06 – 18h30 

ENCERRAMENTO: MISSA DOS QUILOMBOS 

 

MISSA DOS QUILOMBOS - Milton Nascimento; Pedro Casaldáliga; Pedro Tierra 
 

A Missa dos Quilombos foi celebrada em 20 de novembro de 1981, em Recife/PE, criada por Dom Pedro 
Casaldáliga e Pedro Tierra, com música de Milton Nascimento. O ato religioso denunciou as consequências 
da escravidão e do preconceito no Brasil e se transformou numa cerimônia de fé, comunhão, música e 
ritmo, a partir da atitude revolucionária de membros da Igreja Católica em favor da introdução das 
referências culturais de diferentes povos na eucaristia. A Missa dos Quilombos foi idealizada por Dom Helder 
Câmara, e efetivamente escrita e produzida por Dom Pedro Casaldáliga, na época bispo de São Félix do 
Araguaia/MT, e Pedro Tierra, poeta, com música de Milton Nascimento. Foi celebrada em 20 de novembro 
de 1981, em Recife/PE, na praça em frente à Igreja do Carmo. É um local emblemático para o tema, pois ali, 
em 1695, a cabeça do líder quilombola Zumbi dos Palmares foi exposta no alto de uma estaca. O ato 
religioso denunciou as consequências da escravidão e do preconceito no Brasil e se transformou numa 
cerimônia de fé, comunhão, música e ritmo, a partir da atitude revolucionária de membros da Igreja Católica 
em favor da introdução das referências culturais de diferentes povos na eucaristia. Fruto de dois anos de 
pesquisa sobre a escravidão negra e o silêncio teológico da igreja católica a respeito do tema, foi pensada 
como uma continuidade da Missa da Terra Sem Males. Esta, também escrita pelos dois “Pedros” alguns 
anos antes, tratava da exploração do índio, e da posição da igreja católica sobre o assunto. Essa montagem 
foi desenvolvida pelos alunos e alunas nas disciplinas Canto Coral I e Canto Coral III do curso de Licenciatura 
em Música da UFC/Campus de Sobral, e conta com o apoio de integrantes do Sinfonia Coral, vinculado ao 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, campus de Sobral. Essa realização é a primeira no Brasil 
arranjada para coro misto a 04 vozes -  com arranjos de Jardel Oliveira (graduando em Música, no 7º período 
na UFC/Sobral) e Wenderson Oliveira (professor de Canto Coral no curso de Música da UFC/Sobral) - e a 
primeira montagem no Estado do Ceará.  
Os textos falados são inéditos e foram escritos pelo poeta Paulo Henrique (Bicha Poética) e os originais não 
foram utilizados. A regência é do professor Wenderson Oliveira. 
 
POESIAS: Paulo Henrique (Bicha Poética) 
REPERTÓRIO 
 
PEIXINHOS DO MAR (Cantiga de Marujada) Adaptação: Milton Nascimento 
Transcrição e Arranjo: Wenderson Oliveira 
 
ESTAMOS CHEGANDO - Letra: Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra; Música: Milton Nascimento 
Transcrição e Arranjo: Wenderson Oliveira 
 
RITO PENITENCIAL - Letra: Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra; Música: Milton Nascimento 
Transcrição: Wenderson Oliveira; Arranjo: Jardel Oliveira e Wenderson Oliveira. 
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ALELUIÁ - Letra: Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra; Música: Milton Nascimento 
Transcrição e Arranjo: Wenderson Oliveira 
 
OFERTÓRIO - Letra: Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra; Música: Milton Nascimento 
Transcrição: Wenderson Oliveira; Arranjo: Jardel Oliveira 
 
O SENHOR É SANTO - Letra: Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra; Música: Milton Nascimento 
Transcrição e Arranjo: Wenderson Oliveira 
 
RAÇA - Letra e Música: Milton Nascimento e Fernando Brant 
Transcrição: Wenderson Oliveira; Arranjo: Jardel Oliveira 
 
LADAINHA - Letra: Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra; Música: Milton Nascimento 
Transcrição e Arranjo: Wenderson Oliveira 
 
LOUVAÇÃO À MARIAMA - Letra: Pedro Casaldáliga e Pedro Tierra; Música: Milton Nascimento 
Transcrição: Wenderson Oliveira; Arranjo: Jardel Oliveira 
 
PAI GRANDE - Letra e Música: Milton Nascimento 
Transcrição e Arranjo: Wenderson Oliveira 
Solo Tenor - Jackson Crispim 
 
SOPRANOS: Bárbara Helen, Clara Ferreira, Mariana Montezuma, Raquel Mesquita, Thyara Alves, Ana 
Jakeline, Carla Viana, Kariny Kelvia, Lia Teixeira, Edina Privino, Michelle dos Santos, Victoria Alves, Marina 
Vitoria, Rayssa Irlane, Thaís do Nascimento. 
 
CONTRALTOS: Ângela Maria, Eliduane Ponte, Fran Nascimento, Izabella de Carvalho, Jéssica Moreira, 
Larisse Ariadna, Maria Heloisa, Mayra Beatrisse, Rojania Maria, Beatriz Rodrigues, Beatriz Sousa, Terezinha 
Vitória. 
 
TENORES: Ailton Miguel, Antonio Francisco, Davi Pontes, Douglas Lopes, Edgley Araújo, Flavio Ferreira, 
Ronardo Albuquerque, Jackson Vasconcelos, Jheimison Costa, Márcio Luis, Marcos Klésio, Mateus Elildo, 
Wescley Guedes, Alex Nascimento, Henrique Pinheiro, Mayron Gomes, Roberto Jorge, Wellington Sousa, 
João Gervázio. 
 
BAIXOS: Caio Timbó, Daniel da Silva, Danilo de Jesus, Diógenes Bonfim, Felipe Guilber, Iago David, Jeff 
Morais, Jonas Martins, Willier Sousa, Lucas de Moraes, Ben Duarte, Victor Manuel.  
 
IFCE (Sinfonia Coral): Amanda Gomes (Soprano), Patrício Leandro (Tenor), Cleano Júnior (Baixo), Pedro Yuri 
Lima (Baixo), Davi Sales (Tenor), Stefanie Rodrigues (Contralto). 
 
VIOLINO - Emanuel Nepomuceno 
VIOLONCELO - Matheus Jonas, Oscar Moura 
SAXOFONE ALTO - Tiago Vasconcelos 
VIOLÃO - Webster Pereira 
CONTRABAIXO ELÉTRICO - Neucleber Ribeiro 
PIANO - Andressa Carvalho (IFCE), Isabelle Adna 
PERCUSSÃO - Wanderson de Maria, Danihel Farias (IFCE), Davi Santos 
 
REGÊNCIA - Wenderson Oliveira 
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RESUMOS 

SESSÃO 1 – EDUCAÇÃO MUSICAL NO ENSINO SUPERIOR 

 

14h - 14h20 
Princípios de Aprendizagem Musical Compartilhada: uma proposta de estímulo ao protagonismo 
nos processos educativos em música. 
Marcelo Mateus de Oliveira 

14h25 - 14h45 

Praticando o ato de ensinar: uma proposta de incentivo à prática docente dentro da disciplina de 
prática instrumental teclado no curso de licenciatura em música da Universidade Federal do 
Ceará em Sobral 
Anderson Freitas Brandão da Silva 

14h50 - 15h10 
Formação do licenciando em música da XXX: práticas pedagógicas na perspectiva da 
diversidade cultural 
Andeson Cleomar dos Santos 

15h15 - 15h35 

O estágio supervisionado na UFPI: concepções e experiências dos estagiários do curso de música 
Alana Asheley Aquino Araújo  
Gabriel Nunes Lopes Ferreira 

15h40 - 16h 
 

Práticas de Ensino Musical na região do Cariri Cearense: desvelando ações pedagógico-musicais 
de egressos do curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Cariri 
Antonio Chagas Neto 
Robson Almeida 

16h05 - 16h25 
 

Musicografia braille no curso de música da Universidade Federal do Ceará 
Paulo Mateus Silva Simião 
Rodrigo Gomes Machado 
Gutemberg Freitas de Andrade    

16h30 - 16h55 

Aspectos de formação no Programa de Residência Pedagógica em Música: a experiência dos 
residentes. 
Elvis Nazário Paiva 
Jardanny Marreiro Barros da Silva 
Maria Goretti Herculano Silva  

17h-17h20 

Enseignement collectif d'instruments de musique : tactiques, répercussion et réinvention du 
quotidien de jeunes étudiants de musique 
Francisca Antonia Marcilane Gonçalves Cruz  

17h25 - 17h45 
A importância da monitoria de ensino no desenvolvimento da aprendizagem 
Gabriel Almeida Tavares  

17h50 - 18h10 

Práticas pedagógico-musicais na contemporaneidade: a inserção do 
repertório cultural local na disciplina de canto coral. 
Jardanny Marreiro Barros da Silva 
Elvis Nazário Paiva 
Maria Goretti Herculano Silva  
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PRINCÍPIOS DE APRENDIZAGEM MUSICAL COMPARTILHADA: UMA PROPOSTA DE 

ESTÍMULO AO PROTAGONISMO NOS PROCESSOS EDUCATIVOS EM MÚSICA 

 
Marcelo Mateus de Oliveira  

Universidade Federal do Ceará - Campus de Sobral 

Este trabalho é resultante de uma tese de doutorado defendida em 2017 no Programa de 
Pós-Graduação em Educação da UFC. A inquietação inicial foi a percepção de que a 
experiência educativa profunda é aquela na qual o educando é o principal agente da 
própria formação. Assim, estudamos aspectos de estímulo ao protagonismo no 
aprendizado de música. Nos aproximamos da abordagem da Aprendizagem Musical 
Compartilhada e tivemos como objetivo compreender os pressupostos da Aprendizagem 
Musical Compartilhada e sua contribuição para o Ensino de Violão. Utilizamos a 
abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação, na qual os participantes da pesquisa foram 
os alunos das práticas instrumentais de violão no curso de Licenciatura em Música da 
UFC-Sobral no período de 2016.2. Os instrumentos de coleta de dados foram observação 
participante, diários de campo, entrevistas semi-estruturadas coletivas, auto-avaliações e 
questionário. Utilizamos a Análise Textual Discursiva para análise dos dados. Os principais 
resultados obtidos foram os Princípios de Aprendizagem Musical Compartilhada: (1) 
Construir conjuntamente o Acordo Educativo; (2) Respeitar a história de formação dos 
participantes; (3) Democratizar o processo educativo; (4) Estimular a mobilização para 
aprender em regime de compartilha de saberes; (5) Utilizar a criação musical como meio 
de desenvolvimento do discurso musical; (6) Considerar a diversidade e riqueza de 
possibilidades a partir da interação propositiva e; (7) Conceber o professor como 
orientador do estudo ativo do estudante.  

Palavras chaves: Educação, Aprendizagem, Protagonismo, Educação Musical.  

 

 

PRATICANDO O ATO DE ENSINAR: UMA PROPOSTA DE INCENTIVO À PRÁTICA 

DOCENTE DENTRO DA DISCIPLINA DE PRATICA INSTRUMENTAL TECLADO NO CURSO 

DE LICENCITURA EM MÚSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ EM SOBRAL 

 
Anderson Freitas Brandão da Silva 

Universidade Federal do Ceará – Campus de Sobral 

No contexto atual das disciplinas de Prática Instrumental Teclado no Curso de Licenciatura em 
Música da Universidade Federal do Ceará, Campus de Sobral, é exigido do aluno um misto de 
habilidades motoras, auditivas, teórico-musicais, de leitura e interpretação, tudo num contexto 
metodológico teórico/prático. Além disso, o caráter essencialmente prático da disciplina de 
Prática Instrumental Teclado, pouco favorece o desenvolvimento de habilidades e competências 
referentes à prática docente no ensino do instrumento. Buscando atender o perfil do aluno 
egresso presente no atual projeto pedagógico do curso, o de educador musical artista, criar 
soluções que objetivam enxergar o teclado/piano sob a ótica da educação musical e estimular a 
prática docente e didática no instrumento, será apresentado nesse trabalho uma proposta de 
reestruturação das disciplinas optativas de Prática Instrumental Teclado e seus impactos na 
formação dos estudantes. Para tanto, será conduzida uma pesquisa de caráter exploratório 
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através de abordagem qualitativa, utilizando como amostra os alunos de Prática Instrumental III a 
VIII matriculados no semestre 2019.1. Para a coleta de dados serão utilizados questionários 
semiestruturados e a técnica de observação participante. Espera-se que a proposta de 
reformulação das disciplinas optativas de Prática Instrumental Teclado sejam uma oportunidade 
para que os estudantes possam desenvolver habilidades inerentes à docência, aprofundar 
conhecimentos e contribuir com o processo de ensino-aprendizagem de seus assistidos e que 
este trabalho fomente discussões e sugestões de adaptações em outras disciplinas. 
 
Palavras Chave: Educação Musical. Didática no Instrumento. Ensino de Teclado/Piano. Prática 
Docente. Prática Instrumental. 

 
 

FORMAÇÃO DO LICENCIANDO EM MÚSICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE 

SANTANA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA PERSPECTIVA DA DIVERSIDADE CULTURAL 

 
Andeson Cleomar dos Santos 

Universidade Federal da Bahia-UFBA 

Simone Marques Braga 
Universidade Estadual de Feira de Santana-UEFS 

 
Esta investigação teve por objetivo pesquisar de que forma a diversidade cultural está sendo 
abordada na formação inicial dos estudantes do Curso de Licenciatura em Música da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS) e também se a mesma faz parte das práticas pedagógicas 
iniciais dos licenciandos, enquanto bolsistas nas escolas assistidas pelo Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Esta pesquisa foi realizada nos anos de 2015, 2016 e 2017 
quando graduando do curso de licenciatura em música da UEFS e bolsista do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Atualizada recentemente a partir da 
reformulação do currículo do curso no ano de 2018, trata-se de uma pesquisa de caráter 
qualiquantitativa, que teve como instrumentos de coleta a aplicação de questionários, a análise 
da matriz curricular e de atividades acadêmicas do curso de Licenciatura em Música da UEFS. A 
investigação se apoiou em alguns autores (PENNA, 2014; DAMATTA, 1981; LARAIA, 2001; ROCHA, 
1988; e BORGES, 2010), leis e documentos a exemplo da Lei n° 11.645/08, Parecer CNE/CP 03 e 
Resolução CNE/CP 01/2004, entendendo a importância de se contemplar as culturas e histórias 
de matrizes africanas, afro-brasileiras e indígenas na formação inicial e atuação posterior na 
educação básica. Como considerações finais, nota-se que o curso de Licenciatura em Música da 
UEFS mostra-se preocupado com a formação de seus licenciandos na perspectiva da diversidade 
cultural, estando presente tanto na formação inicial dos estudantes como também na atuação 
inicial dos bolsistas do PIBID-Música da UEFS. No entanto, ao considerarmos os conhecimentos e 
saberes desenvolvidos no curso relacionados a cultura ocidental européia, a diversidade não é 
abordada de forma equilibrada, diante das necessidades de desenvolver uma educação igualitária 
culturalmente.  
 
Palavras-chave: Diversidade Cultural, Formação Docente, Legislação. 
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI): 

CONCEPÇÕES E EXPERIÊNCIAS DOS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE MÚSICA 

 

Alana Asheley Aquino Araújo 
Universidade Federal do Piauí 

Gabriel Nunes Lopes Ferreira 
Universidade Federal do Piauí 

 
Esse trabalho surgiu a partir da vivência da pesquisadora como estudante do curso de 
Licenciatura em Música da UFPI durante o Estágio Supervisionado. No decorrer desse período, 
perceberam-se dificuldades formativas para o trabalho na escola básica além da ausência de uma 
base teórica sobre as possibilidades metodológicas no campo da Educação Musical. A partir 
dessa realidade, este estudo tem como objetivo compreender quais são as percepções dos 
estudantes do curso de Música da UFPI acerca do processo de formação vivenciado durante o 
Estágio. O estudo tem como objetivos específicos: 1. Analisar a estrutura curricular do estágio a 
partir do Projeto Político Pedagógico do curso (PPC) de Licenciatura em Música da UFPI; 2. Analisar 
o que os estagiários aprenderam através da relação com a Universidade e Escola; 3. Identificar as 
principais dificuldades e desafios durante o Estágio. A presente pesquisa utiliza da abordagem 
qualitativa e como estratégia qualitativa utilizar-se-á o Estudo de Caso (YIN, 2007). Como fonte de 
evidências utilizou-se o Projeto Político do Curso de Música para uma análise da formação 
direcionada pela instituição e utilizar-se-á entrevistas com licenciandos que estão fazendo a 
disciplina Estágio Supervisionado em 2019.1 e pretendem seguir carreira docente. Os resultados 
preliminares apontam uma insastifação dos licenciandos com a estrutura do estágio além das 
dificuldades encontradas durante essa atividade formativa. Espera-se que esse estudo amplie as 
reflexões sobre a formação do professor de Música na Universidade, apontando aspectos que 
podem ser repensados durante o Estágio Supervisionado no campo da Educação Musical.  
 
Palavras-chave: Educação Musical; Estágio Supervisionado; Formação do professor 

 

PRÁTICAS DE ENSINO MUSICAL NA REGIÃO DO CARIRI CEARENSE: DESVELANDO 

AÇÕES PEDAGÓGICO-MUSICAIS DE EGRESSOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MÚSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA. 

 

Antonio Chagas Neto 
Universidade Federal do Cariri 

Robson Almeida 
Universidade Federal do Cariri 

 
O presente artigo faz parte do desdobramento da pesquisa “A atuação profissional dos egressos 
do curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Cariri”, realizada entre 2017 e 2018. 
Nesta nova etapa, busca-se como objetivo geral compreender processos de ensino musical 
presentes na região do Cariri cearense a partir da atuação dos egressos. Para isso, como objetivos 
específicos busca-se identificar formas de ensino musical representativas na região do Cariri 
cearense; desvelar práticas pedagógico musicais presentes na região; compreender as 
peculiaridades do processo de ensino e aprendizagem musical da região e dialogar com a 
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universidades, tais metodologias localizadas. Para isso, a metodologia será dividida em duas 
etapas: a primeira, de coleta de dados será efetuada através de entrevistas com egressos 
previamente selecionados, que atuam no ensino musical na região e observações em campo. No 
segundo momento, haverá a transversalização destas informações com conteúdos da grade 
curricular do curso de licenciatura em música da UFCA. Com isso, espera-se a compreensão das 
particularidades das práticas pedagógico-musicais características da região do Cariri cearense; a 
reflexão sobre o ensino musical em diferentes contextos, além de fomentar o diálogo entre 
universidade e espaços externos de formação musical. 
 
Palavras-chave: Ensino de Música; Cariri cearense; Egressos. 

 

 

MUSICOGRAFIA BRAILLE NO CURSO DE MÚSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARÁ 

 
Paulo Mateus Silva Simião 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Rodrigo Gomes Machado 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Gutemberg Freitas de Andrade 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 
Embora a inclusão de pessoas com deficiência visual no Ensino Superior Brasileiro seja algo 
recente, pouco discutido e que enfrenta dificuldades, com as ações afirmativas, como as cotas 
para Pessoas com Deficiência, o ingresso de pessoas cegos e/ou deficientes visuais na 
Universidade tende a aumentar, contribuindo para uma maior demanda de materiais, 
acompanhamento especializado; além de favorecer a inclusão, que é um direito fundamental, no 
meio universitário (CASTRO; AMARAL; SILVA, 2017). Diante deste cenário, o curso de Música da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) recebe em 2018 pela segunda vez um aluno cego, 
demandando ações para atendê-lo. Sendo assim, este trabalho objetiva contribuir com a 
discussão e a promoção da inclusão no Ensino Superior servindo-se da metodologia de pesquisa-
ação, envolvendo monitoria e transcrição de partituras em negro (ou em tinta) para a Musicografia 
Braille feitas pelo PET – Educação Musical no ano letivo de 2018, com apoio dos estudos de 
Dolores Tomé (2003), cooperando com a inclusão de discentes cegos no curso. Também, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com os participantes dessa ação, para apurar dados. Tais 
atividades resultaram em uma notória aquisição de conhecimento da Musicografia Braille, tanto 
por parte dos alunos cegos, como dos bolsistas, e demais envolvidos no processo; auxílio aos 
docentes com fornecimento de materiais transcritos para o  Braille da bibliografia do curso 
utilizados em suas disciplinas; e significativa melhoria no desempenho do novo aluno ingresso em 
2018 nas disciplinas de percepção e solfejo. Portanto, a ação mostrou-se efetiva, por isso será 
continuada. 
 
Palavras-Chaves: Inclusão; Educação Musical; Ensino Superior; Deficiência Visual. 
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DE FORMAÇÃO NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM MÚSICA: A 

EXPERIÊNCIA DOS RESIDENTES. 

 
Elvis Nazário Paiva 

Universidade Federal do Cariri 

Jardanny Marreiro Barros da Silva 
Universidade Federal do Cariri 

Maria Goretti Herculano Silva 
Universidade Federal do Cariri 

 
O Programa de Residência Pedagógica é uma plataforma de formação prática nos cursos de 
licenciatura que visa inserir os estudantes na realidade da escola de educação básica, 
promovendo atividades que vão desde a capacitação específica a momentos de regência de sala. 
Esse estudo tem como foco a Residência em Música da UFCA composta por três núcleos. Nesse 
caso, refere-se ao núcleo da escola Polivalente em Crato-CE. O objetivo da pesquisa é investigar 
aspectos formativos deste programa, tomando como base a experiência dos residentes. A 
metodologia utilizada é a pesquisa participante, pelo fato de que os pesquisadores estão inseridos 
no contexto pesquisado, produzindo conhecimento sobre suas condições de vida. Isso porque, 
neste formato de pesquisa, só se conhece em profundidade alguma coisa quando há um 
envolvimento pessoal entre o investigador e o quê ou quem se investiga (BRANDÃO, 1998). Os 
sujeitos são nove residentes e um preceptor. Os dados foram coletados através de entrevistas. A 
discussão teórica está fundamentada nos estudos de Lessard e Tardif (2005) e Arroyo (2002 - 
2017). Trata-se de uma pesquisa em andamento, visto que o Programa completa-se em dezoito 
meses, dos quais vivenciou-se apenas seis. Contudo, aponta-se para achados como a 
categorização dos aspectos em três âmbitos: acadêmico, profissional e humano. A Residência 
proporciona vivências reais do trabalho docente, aplicação de conhecimentos teóricos oriundos 
da graduação e desenvolvimento de relações interpessoais. O Programa, pelo olhar dos 
residentes, se tornou um campo de múltiplas ações com aspectos formativos variados que 
superam o período do estágio supervisionado. 
 
Palavras-chave: Aspectos Formativos; Ensino de Música; Residência Pedagógica; Educação 
básica; Estágio; Prática Docente. 

 

 

ENSEIGNEMENT COLLECTIF D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE : TACTIQUES, 

REPERCUSSION ET REINVENTION DU QUOTIDIEN DE JEUNES ETUDIANTS DE MUSIQUE 

 
Francisca Antonia Marcilane Gonçalves Cruz 

 Instituto Federal do Ceará 
Universidade Federal do Ceará 

 
Le présent travail montre les résultats d’une recherche de maîtrise ayant comme objet 
d’investigation trois  projets d’extension développés à l’Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Ceará (IFCE), à savoir: La flûte à bec; La clarinette et le saxophone; et, Le chant 
choral. L’enseignement-apprentissage, dans ce contexte, s'inscrit dans la perspective de 
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l'Enseignement collectif d’instruments de musique (ECIM) et s'adresse à un public de jeunes qui 
vivent à Sobral et dans les villes environnantes. Le but de l'étude était de comprendre les 
répercussions de ces pratiques musicales collectives sur les pratiques communes de leurs jeunes 
utilisateurs et, dès lors, d'identifier d'éventuels changements dans leur vie quotidienne (CERTEAU; 
2013,2014). L'approche méthodologique a mis l'accent sur le paradigme qualitatif et s'est inspirée 
de l'étude de cas, faisant appel à de multiples techniques de collecte d’évidences (étude 
exploratoire; enregistrements audiovisuels; questionnaire auto-administrés: post-pre et entretien 
avec un groupe pilote). L'analyse et l'interprétation des évidences identifiées par cette étude ont 
permis de comprendre les différentes formes de consommation, d'appropriation et d'utilisation de 
l'apprentissage musical par les jeunes impliqués dans ces projets. Nous pouvons également 
constater que, malgré les innombrables sources de stimulation produites par les différents 
systèmes de production auxquels les jeunes sont exposés, ils ont réussi, grâce à leurs tactiques et 
à leurs antidisciplines, à insérer la pratique musicale dans leurs pratiques communes et réinventer 
leur quotidien. La présente recherche peut contribuer à l’amélioration des pratiques éducatives 
musicales existant dans le contexte étudié, et au développement des recherches liées à l’ECIM, 
au quotidien et à l’éducation musicale. 
 
Mots-clés: Projets d'extension. Enseignement collectif des instruments de musique. Reinvention 
du quotidien. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA MONITORIA DE ENSINO PARA DESENVOLVIMENTO DA 

APRENDIZAGEM DOS DISCENTES 

 
Gabriel Almeida Tavares 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Filipe Ximenes Parente 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 
No curso de Licenciatura em música da Universidade Federal do Ceará, a disciplina de Percepção 
e Solfejo é considerada como uma das mais importantes para o desenvolvimento do aluno dentro 
do curso e no decorrer de sua trajetória como músico, contudo, podemos detectar 
frequentemente algumas dificuldades na prática do solfejo, principalmente relacionadas a 
aspectos técnicos, como o envolvimento dos discentes no estudo das partituras, e ligadas a 
noções mais relativas como a descoberta da voz como instrumento musical. Dessa forma, o 
objetivo deste estudo foi desenvolver a percepção auditiva e o solfejo por meio de práticas 
coletivas na monitoria de ensino. Como estratégia metodológica o monitor iniciava os encontros 
da monitoria tirando dúvidas e perguntando o que eles aprenderam na semana, depois continuava 
a aula seguindo as necessidades dos alunos, fazendo exercícios e explicando de diferentes 
formas os conteúdos, buscando auxiliar os alunos no avanço da melhoria da autonomia, para, 
assim, eles se articularem de forma mais ativa durante as aulas. Desta maneira, os encontros 
tinham dois focos principais: execução prática e discussão teórica. Para Caregnato (2015, p. 96) 
essas “atividades que mais geram ansiedade, dependência do professor e frustração 
desmobilizadora durante a aula”. Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois os alunos 
disseram que participar das aulas da monitoria os ajudou no decorrer da disciplina, já que, como 
possuíram mais prática, as provas e outras atividades da disciplina foram entendidas mais 
facilmente. Foi possível observar também que muitos alunos que participaram com frequência da 
monitoria obtiveram boas notas no final do semestre. 

Palavras chaves: Educação, aprendizagem, música, monitoria. 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICO-MUSICAIS NA CONTEMPORANEIDADE: A INSERÇÃO DO 

REPERTÓRIO CULTURAL LOCAL NA DISCIPLINA DE CANTO CORAL 

 
Jardanny Marreiro Barros da Silva 

Universidade Federal do Cariri 

Elvis Nazário Paiva 
Universidade Federal do Cariri 

Maria Goretti Herculano Silva 
Universidade Federal do Cariri 

 
A presente pesquisa, surge na disciplina eletiva “Canto Coral” no âmbito da Residência Pedagógica 
em Música da UFCA, núcleo Polivalente Crato-CE. A residência pedagógica é um programa de 
formação, incentivo e iniciação a docência que adiciona o residente na realidade da educação 
básica, proporcionando experiências de ensino-aprendizagem. O estudo parte do seguinte 
questionamento: que práticas pedagógico-musicais poderiam ser utilizadas com os alunos, para 
motivá-los a participar do Canto Coral utilizando-se de um repertório de cultura popular local? 
Diante disso, tem-se como, objetivo, avaliar e discutir as práticas pedagógicas como meio de 
inserção eficaz dos alunos na disciplina. A metodologia aplicada foi a pesquisa-ação, pois os 
investigadores estão inseridos na pesquisa, efetuando transformações em suas próprias práticas 
(TRIPP, 2005). Empregou-se a observação participante, analisando os 35 alunos da disciplina 
através das vivências em sala de aula, ensaios, e apresentações, bem como da aplicação de 
práticas musicais. A discussão teórica fundamenta-se nos estudos de Figueiredo (2006), 
Fonterrada (2008 e 2012) e Souza (2008). Trata-se de uma pesquisa concluída, realizada durante 
o semestre 2018.2. Contudo, não esgota o tema em questão, abre precedente para novos estudos. 
Durante a pesquisa foram enfrentados inúmeros desafios e dificuldades. Os resultados 
demonstram que ocorreu uma desconstrução da visão dos estudantes sobre o Canto Coral, pois 
consideravam essa prática voltada para pessoas idosas. Ao longo do período dos ensaios e na 
culminância da disciplina, percebeu-se, contudo, que o repertório local foi de fato inserido na 
realidade dos estudantes através das práticas pedagógicas aplicadas pelos pesquisadores. 
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas; Canto Coral; Residência Pedagógica; Educação Musical; 
Cultura Popular. 
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Dia 24/06 

SESSÃO 2 – EDUCAÇÃO MUSICAL NO ESPAÇO ESCOLAR 

14h - 14h20 
Os jovens e a escola: música e culturas juvenis em evidência no espaço 
escolar 
Amós Oliveira 

14h25 - 14h45 

O impacto de uma escola municipal de artes na formação musical em 
Timon (MA): um estudo de caso na Escola de Artes Beija Flor 
André Lucas da Rocha Santos 
Gabriel Nunes Lopes Ferreira 

14h50 - 15h10 
La vie musicale de jeunes apprentis musiciens au Nordeste du Brésil : une 
cartographie de leurs activités musicales 
Davi Bronguel 

15h15 - 15h35 

Música, Escola e Juventude: os aprendizados construídos nos Recitais 
Didáticos na Escola Básica 
Marcelo Mateus de Oliveira 
João Emanoel Ancelmo Benvenuto 

15h40 - 16h 
 

Música na Escola: um mapeamento na rede de ensino estadual em Juazeiro 
do Norte – CE 
Geneilson Lino da Silva 
João Emanoel Ancelmo Benvenuto 

16h05 - 16h25 
 

Música e Juventude: os significados da música nas narrativas de vida de 
alunos do Ensino Fundamental 
Israel Kleber de Oliveira Teófilo 
Wládia Arruda Cândido 
Gerlane de Albuquerque Sousa 
Luiz Botelho Albuquerque 

16h30 - 16h55 
Educação musical no currículo na educação básica: experiências docentes 
Marcos Levi Bento Melo 
Alexsandro da Silva Freitas 

17h - 17h20 

Os exercícios de criação de J.H. Koellreutter: Um estudo de sua aplicação 
numa escola regular de Maracanaú 
Marcos Paulo Miranda Leão dos Santos 
Gerardo Silveira Viana Júnior 

17h25 - 17h45 Saberes percussivos nas escolas públicas da cidade de Fortaleza 
Catherine Furtado dos Santos 

17h50 - 18h10 

Juventude (s) e pesquisa: verificação de práticas pedagógicas no ensino de 
música na escola 
Simone Marques Braga 
Lais de Souza Silva 
Julia Magalhães 
Eliabe Amorim Oliveira 
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OS JOVENS E A ESCOLA: MÚSICA E CULTURAS JUVENIS EM EVIDÊNCIA NO ESPAÇO 

ESCOLAR 

 

Amós Oliveira 
Universidade Federal da Bahia 

 
Falar de música na escola é, imediatamente, pensar nos sujeitos que dão sentido a esse espaço: 
os jovens. Para a presente investigação levamos em consideração estudos e reflexões sobre 
jovens e o ensino médio, gosto musical e culturas juvenis. Nosso trabalho realiza um recorte 
pensando a educação musical escolar de jovens matriculados no nível médio, tomando como 
contexto para estudos os campi do Instituto Federal Baiano, focando na dinâmica destes sujeitos 
e suas relações coletivas e autodeterminadas em suas práticas musicais e de socialização dentro 
e fora da sala de aula. O objetivo geral é compreender as possíveis articulações entre os gostos 
musicais/cultura dos jovens no ensino médio e o ambiente escolar. Dentre os objetivos 
específicos, buscamos: a) problematizar o trinômio jovens, música e escola a partir de pesquisas 
já realizadas; b) contribuir acerca das reflexões do ensino de música IF Baiano; c) discutir os 
sentidos e funções da música para os grupos juvenis presentes na escola. Para isso, esta pesquisa 
possui caráter exploratório por compreendê-la como mais adequada para trabalhar as questões 
que abarcam as subjetividades presentes no tema. Também optamos pela ida a campo com a 
realização de entrevistas semiestruturadas com os estudantes, organizadas num roteiro pré-
estabelecido. Dentre os resultados esperados realizaremos um registro da organização da cultura 
juvenil-musical nos diversos campi do IF Baiano, trazendo à tona as próprias vozes desses sujeitos 
e suas práticas sociais-musicais.  

 Palavras-chave: Jovens, Ensino Médio, Educação Musical. 

 

O IMPACTO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES NA FORMAÇÃO MUSICAL EM 

TIMON (MA): UM ESTUDO DE CASO NA ESCOLA DE ARTES BEIJA FLOR 

 

André Lucas da Rocha Santos 
Universidade Federal do Piauí 

Gabriel Lopes Nunes Ferreira 
Universidade Federal do Piauí 

 
Ao longo da história da Educação Musical podemos observar que o ensino da música ainda possui 
dificuldades para sistematização e presença na Educação Básica. Nesse sentido, a prática musical 
de muitos estudantes acontece prioritariamente a partir de espaços não escolares como Projetos 
Sociais e Centros Culturais (LOUREIRO, 2012). Dentro dessa perspectiva, tomamos como objeto 
de pesquisa a Escola Municipal de Artes Beija Flor, localizada na cidade de Timon (MA). A escola 
surgiu como projeto social em 2001 e foi transformada em escola municipal em 2017 com o 
objetivo de diminuir a evasão escolar e ampliar a formação artística e cultural na comunidade. A 
partir dessa realidade, o estudo possui o seguinte questionamento principal: qual o impacto da 
presença da escola para a formação cultural e musical da região? Nesse sentido, objetivamos, 
através dessa pesquisa em andamento, investigar a relevância da instituição para a comunidade 
local, no âmbito da formação musical dos alunos. A metodologia baseia-se na abordagem 
qualitativa e como estratégia será utilizada o estudo de caso tendo como base os documentos da 
instituição, matérias jornalísticas, entrevistas e questionários com os estudantes dos cursos de 



 

46 

 

Música. Como resultados preliminares podemos perceber a importância da instituição para a 
comunidade onde está inserida além da relevância da formação musical, direcionada pelo 
espaço, para a vida cotidiana dos estudantes.   

 

Palavras-chave: Educação Musical; Escola municipal; Impacto da música.  

 

 

LA VIE MUSICALE DE JEUNES APPRENTIS MUSICIENS AU NORDESTE DU BRÉSIL : UNE 

CARTOGRAPHIE DE LEURS ACTIVITÉS MUSICALES 

 
Davi Bronguel 

Université Laval, Canada 
 
Bien que la musique occupe une place importante dans la vie des jeunes et ils tiennent l’écoute 
musicale parmi leurs activités préférées (Lamont et coll., 2003 ; O’Neill, 2005 ; Youth Music, 2006), 
des études signalent une diminution de leur participation à d’autres types d’activités musicales lors 
qu’ils transitent à l’école secondaire (Harland et coll., 2000 ; Ryan et coll., 2000 ; Sloboda, 2001) ainsi 
qu’à la fin des études au secondaire (Evans, 2009 ; McPherson et coll., 2012). Ce phénomène est 
généralement caractérisé par une diminution de la valeur accordée par les apprenants à 
l’enseignement musical qui leur est offert (Ghazali et McPherson, 2009 ; Lowe, 2011 ; McPherson 
et coll., 2015). D’ailleurs, une étude de McPherson et O’Neill (2010) a observé ce phénomène dans 
plusieurs pays à l’exception du Brésil. Contrairement aux jeunes d’autres pays, les jeunes brésiliens 
accordaient une valeur importante à la musique, notamment ceux qui la pratiquaient seulement 
dans le cadre d’activités extrascolaires (Hentschke, 2010). Cette communication vise ainsi à 
présenter les résultats préliminaires d’un projet de recherche doctorale concernant les activités 
musicales réalisées par des jeunes, âgés de 15 à 17 ans, qui suivent des leçons de musique en 
contexte extrascolaire. Pour ce faire, les activités musicales de jeunes (n = 31) de Fortaleza et Sobral 
(Brésil) ont été cartographiées selon la méthode d’interview study proposée par O’Neill (2015, 2017). 
Les résultats préliminaires montrent les différents contextes et types d’activités musicales que ces 
jeunes réalisent ainsi que la fréquence et la nature de leurs activités. 

Mots-clés : jeunes apprentis musiciens ; activités musicales ; cartographie ; interview study ; 
Nordeste du Brésil. 
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MÚSICA, ESCOLA E JUVENTUDE: OS APRENDIZADOS CONSTRUÍDOS NOS RECITAIS 

DIDÁTICOS NA ESCOLA BÁSICA 

 

Marcelo Mateus de Oliveira 
Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral 

 
João Emanoel Ancelmo Benvenuto  

Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral 
 

O Projeto Música na Escola reúne pesquisa e extensão através de uma parceria entre o referido 
projeto – ligado à Licenciatura em Música da UFC em Sobral – e as secretarias de Educação 
Básica da Região Metropolitana de Sobral. O objetivo da pesquisa é caracterizar os aprendizados 
construídos por estudantes de Licenciatura em Música e por alunos da Educação Básica com os 
Recitais Didáticos. Os Recitais Didáticos consistem de apresentações artísticas comentadas, 
seguidas de uma Roda de Conversa. Durante a visita ao espaço escolar, observamos aspectos 
como paisagem sonora, reação e percepção dos estudantes de licenciatura e dos estuantes da 
escola básica sobre os recitais didáticos. Em outro momento semanal, reunimos os relatos dos 
participantes do grupo de pesquisa e refinamos a proposta. Semestralmente realizamos uma 
avaliação conjunta do projeto com as equipes da Universidade e da Secretaria municipal de 
Educação. Definimos como período da pesquisa como Abril de 2018 a abril de 2020. Trabalhamos 
com os seguintes resultados preliminares: (1) Um aprendizado das escolas em como receber um 
grupo artístico; (2) Uma aproximação dos estudantes de licenciatura do trabalho em educação 
musical da escola através do contato direto com os alunos; (3) O conhecimento de estilos, 
formações instrumentais, tipo, timbres e funções dos instrumentos nos arranjos em formatos mais 
interativos; (4) Uma sensibilização do papel da Música e da Educação Musical no espaço escolar 
por parte dos dirigentes (diretores, coordenadores, secretários de Educação); (5) A necessidade 
de conscientização do papel que cada pessoa exerce na constituição da paisagem sonora.  

Palavras chaves: Recital Didático, Licenciatura em Música, Educação Básica.  

 

  

MÚSICA NA ESCOLA: UM MAPEAMENTO NA REDE DE ENSINO ESTADUAL EM 

JUAZEIRO DO NORTE – CE 

 

Geneilson Lino da Silva 
Universidade Federal do Ceará 

 
João Emanoel Ancelmo Benvenuto 

Universidade Federal do Ceará 
 

Este trabalho é uma pesquisa em andamento que se propõe a compreender a realidade de ensino 
e de aprendizagem de Música nas escolas de Ensino Médio que estão localizadas na sede da 
cidade de Juazeiro do Norte – Ceará, de maneira a fornecer informações concretas sobre como a 
educação musical acontece dentro deste contexto educacional local. Sabemos que o ensino de 
música nas escolas da região do Cariri cearense vem gradativamente sendo ampliado, em razão 
principalmente da presença do curso de Música - Licenciatura da Universidade Federal do Cariri 
(UFCA), que há nove anos vem formando profissionais para suprir essa carência, porém várias 
questões surgem acerca desse processo, tais como: as escolas dispõem de instrumentos 
musicais para a prática musical? Quantos profissionais estão habilitados a ensinar essa linguagem 
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artística? Qual a visão dos gestores sobre o ensino de música na escola? Tais elementos 
contribuirão para elaboração de um mapeamento em torno da realidade das escolas com relação 
a constituição da Música no currículo escolar. Após a realização do estudo exploratório sobre 
estudos e bibliografias relacionados com a temática, será desenvolvida uma pesquisa de campo, 
a fim de colher dados para análise posterior. Como resultado, espera-se que a pesquisa contribua 
para um melhor panorama e compreensão da realidade local acerca do ensino de música nas 
escolas da rede de ensino estadual em Juazeiro do Norte – Ceará. 

Palavras-chaves: Escola, Música, Ensino. 

 

 

MÚSICA E JUVENTUDE: OS SIGNIFICADOS DA MÚSICA NAS NARRATIVAS DE VIDA DE 

ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Israel Kleber de Oliveira Teófilo  
Universidade Federal do Ceará 

 
Wládia Arruda Cândido  

Universidade Federal do Ceará 
  

Gerlane de Albuquerque Sousa  
Universidade Federal do Ceará 

 
Luiz Botelho Albuquerque 

Universidade Federal do Ceará 
 

O presente trabalho trata de um recorte de pesquisa em andamento que investiga a cooperação 
da música no processo de narrativas de vida de alunos da disciplina de Artes no Ensino 
Fundamental Anos Finais em uma escola de Caucaia, Ceará. Segundo Josso (2007) as narrativas 
de vida realizam um trabalho de transformação dos sujeitos, o que é indispensável para a 
educação. A autora ainda afirma que as narrativas de cada um permitem a possibilidade de criação 
de novos recursos e estratégias pautados nos conhecimentos individuais e do coletivo. Para este 
momento as discussões giraram em torno da problemática: quais os significados que os alunos 
atribuem à música em relação a sua história de vida? Tivemos como objetivo geral compreender 
quais significados atribuídos à música pelos alunos ao narrar suas histórias de vida. Para isso foi 
utilizada a metodologia a partir dos pressupostos de Lani-Bayle (2008), onde as narrativas 
ocorreram durante as aulas de Arte no fechamento do conteúdo relacionado à ‘Música e 
Cotidiano’. Cada aluno deveria escolher uma música e narrar sua história de vida a partir dela. 
Aceitaram participar da pesquisa 19 alunos das turmas de 8º e 9º ano. Como resultados podemos 
observar que os alunos atribuíram à música a descrição de momentos, emoções de momentos 
vividos, lembranças de parentes, comportamentos e vontades descritos nas músicas, lembrança 
de experiências vividas sejam boas e/ou ruins. 

Palavras chaves: Narrativas de vida. Música e Cotidiano. Educação Musical. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: EXPERIÊNCIAS 

DOCENTES 

 

Marcos Levi Bento Melo 
Universidade Federal do Ceará 

 
Alexsandro da Silva Freitas 

Universidade Federal do Ceará 
 

Este trabalho configura-se como um estudo de caso (KEMP, 1995) e tem como objetivo relatar 
experiências docentes em educação musical no currículo educacional de uma escola da rede 
municipal de ensino em uma cidade do interior do Ceará-Brasil. Além disso, discorre sobre 
algumas questões relacionadas ao ensino de música no contexto escolar, dialogando a partir dos 
autores pertinentes como (LUCKESI, 2005), (FONTERRADA, 2008), (SEICMAN, 2008), (PENNA, 
2012), refletindo sobre a Educação Musical no Brasil nos seguintes eixos: Educação Musical na 
Escola Básica; Avaliação em Música; Currículo Escolar. A pesquisa aponta que é necessário 
repensar a maneira que o ensino de música está ocorrendo nos espaços formais, principalmente 
na forma de disciplina curricular da educação básica, tendo como pontos de diálogo as questões 
sobre a valorização do profissional docente, os recursos financeiros e estruturas pedagógicas para 
o desenvolvimento desta área na qual inclui: materiais didáticos para as séries do Ensino 
Fundamental (6º ao 9º Anos), estrutura física adequada de salas para aula de música e 
instrumentos musicais. 

 

Palavras-chave: Educação Musical; Currículo; Avaliação em Música. 

 

 

OS EXERCÍCIOS DE CRIAÇÃO DE J.H. KOELLREUTTER: UM ESTUDO DE SUA 

APLICAÇÃO NUMA ESCOLA REGULAR DE MARACANAÚ 

 

Marcos Paulo Miranda Leão dos Santos 
Universidade Federal do Ceará  

Instituto Federal do Ceará 
 

Gerardo Silveira Viana Júnior 
Universidade Federal do Ceará 

 

O presente trabalho versa sobre o papel da criação para o aprendizado musical dos estudantes 
do Ensino Básico. Partimos da problemática: como os exercícios de criação musical propostos por 
Koellreutter seriam bem-aceitos pelos estudantes de uma escola municipal? Os exercícios 
conseguiriam atingir os objetivos previstos? A proposta de Koellreutter se adequaria à estrutura 
física peculiar de uma escola pública de ensino fundamental? Algumas publicações já abordaram 
a importância de atividades composicionais para o desenvolvimento integral, mas ainda existe 
carência no meio acadêmico de estudos voltados para exercícios de criação e o seu reflexo no 
desenvolvimento de crianças e jovens. Apesar de autores renomados terem norteado o estudo 
(Schafer; Gainza; Beineke, Swanwick), a pesquisa deteve-se nos exercícios de criação propostos 
pelo compositor e educador J. H. Koellreutter. Seu objetivo geral foi o de investigar se as atividades 
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poderiam contribuir nos processos de musicalização quando inseridas em ambiente escolar. O 
campo da pesquisa foi a turma B do 6° ano da Escola de Ensino Fundamental Jornalista Durval 
Aires, localizada, na época da pesquisa, no município de Maracanaú. Como metodologia, foi 
desenvolvida, dentro da abordagem qualitativa, uma pesquisa-ação em que oito seções de 
atividades de criação foram experienciadas com os discentes. O registro dos encontros se deu 
por meio de gravação audiovisual, além da construção de um diário de campo. Como resultados, 
percebeu-se que as atividades desenvolvidas por Koellreutter, mesmo com as dificuldades 
encontradas, foram bem-aceitas pelos estudantes e proporcionaram o prazer da execução, da 
apreciação e principalmente da criação musical aos estudantes. 

Palavras-chave: Criação musical. Koellreutter. Música na Escola. 

 

 

SABERES PERCUSSIVOS NAS ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE FORTALEZA 

 

Catherine Furtado dos Santos 
Universidade Federal do Ceará 

 

Este resumo trata-se do recorte da tese que analisou os saberes percussivos produzidos pelos 
grupos de Maracatus e Banda Marcial-Show nas escolas públicas de Fortaleza. No espaço 
escolar, a partir das literaturas na área e dos dados empíricos coletados através da pesquisa de 
campo, identificou-se que as práticas percussivas em coletivo são desenvolvidas, principalmente, 
por grupos de maracatus e fanfarras, constituindo-se como grupos de atividades extracurriculares 
que realizam ensaios, atividades e apresentações artísticas. Tal fenômeno propiciou a 
problematização sobre a existência desses grupos como geradores de conhecimento, porém, 
sem uma articulação com as atividades educativas da escola. Portanto, diante desse conjunto de 
práticas na realidade escolar, a pesquisa afirma a existência dos saberes percussivos através das 
dimensões educativas do saber epistêmico, de identidade e social com base na teoria da relação 
com o saber de Charlot (2000) e propõe uma reflexão nos termos das epistemologias do sul, de 
Santos (2010), para uma possibilidade educacional construtiva e válida a partir das práticas 
percussivas em coletivo nas escolas públicas. Através das entrevistas semiabertas - com os 
sujeitos escolhidos - a pesquisa identificou as práticas percussivas desenvolvidas e compreendeu 
os sentidos atribuídos pelos sujeitos nesse processo de aprendizagem. Assim, esse trabalho traz 
contribuições ao campo da educação musical a partir de uma perspectiva dos saberes ressoados 
no contexto socioeducativo do espaço escolar. 

Palavras-chaves: Saberes percussivos. Escola pública. Maracatus e Banda Marcial-Show. 
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JUVENTUDE (S) E PESQUISA: VERIFICAÇÃO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO 

DE MÚSICA NA ESCOLA 

 

Simone Marques Braga 
Universidade Estadual de Feira de Santana 

 
Lais de Souza Silva 

Universidade Estadual de Feira de Santana 
 

Julia Silva Carvalho Magalhães 
Universidade Estadual de Feira de Santana 

  
Eliabe Amorim Oliveira 

Universidade Estadual de Feira de Santana 
 

A cada época juventudes constituem comportamentos característicos de acordo a um contexto a 
exemplo do espaço escolar. Sobre este espaço, autores da área apontam para a necessidade de 
se conhecer a cultura escolar, sobretudo ações de gestores, professores, estudantes e propostas 
pedagógicas musicais (CUNHA, 2015; QUEIROZ, 2013; SANTOS, 2017). Assim, a pesquisa “Música 
na escola: investigando praticas pedagógicas musicais”, que tem como contexto a escola e a 
problematização de como esse ensino ocorre, relaciona-se com a temática do evento por 
contemplar na articulação entre Juventude, Educação Musical e Contemporaneidade, questões 
importantes a exemplo de práticas pedagógicas e a reação/interação das mesmas com os 
estudantes. Com o objetivo de mapear e analisar práticas pedagógicas musicais realizadas na rede 
pública de Feira de Santana a pesquisa tem como metodologia uma abordagem qualiquantitativa, 
através do estudo de caso de práticas adotadas pelo Pibid de Música da UEFS. Por estar vinculada 
a uma Licenciatura agrega pesquisas de estudantes bolsistas que ampliam os objetos 
investigados nas práticas como a abordagem da criação musical e de conteúdos musicais afro-
brasileiros, além de apresentar formas de socialização com a comunidade local a partir da 
organização de um site. Dos resultados já alcançados além de favorecer a visibilidade e a 
abordagem de algumas situações pedagógicas no curso, ao influenciar no seu desenho curricular, 
também possibilita a consolidação do ensino musical na escola. Dos resultados esperados 
pretende-se potencializar formas de socialização da pesquisa, além de propor e contribuir para a 
reflexão sobre abordagens de conteúdos afro-brasileiros, do fazer musical criativo e da criação 
musical voltada para a escola.  

 

Palavras-chave: Escola, Pesquisa, Práticas Pedagógicas Musicais. 
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Dia 24/06 
SESSÃO 3 - EDUCAÇÃO MUSICAL E INSERÇÃO SOCIAL 

  

14h - 14h20 
L’éducation musicale comme instrument de liberté pour des jeunes 
des zones rurales 
Cristiane Soares Gonçalves 

14h25 - 14h45 

La professionnalisation musicale des jeunes de la scène rap amateur 
de Fortaleza : le cas du CUCA Mondubim 
Davi Bronguel 
Mikaël Francoeur 
Méi-Ra St-Laurent 

14h50 - 15h10 
O risco na juventude e a alegria de poder tocar um instrumento: Trio 
toada de violões, histórias de formação e transformação social 
Eddy Lincolln Freitas de Souza 

15h15 - 15h35 Formação de grupo musical de jovens em uma OSC 
Kleiser Gomes de Oliveira 

15h40 - 16h 

Rap, educação e empoderamento: dos letramentos de reexistência à 
cidadania ativa 
Luiz Gomes da Silva Neto 
Francisca Denise Silva do Nascimento  

16h05 - 16h25 

Narrativas sobre educação musical na fase da educação infantil de 
autistas 
Thais de Souza Barros 
Leticia Maria 
Gomes Monte 
Rodrigo Gomes Machado  

16h30 - 16h55 

Menino toca guitarra, menina toca piano: Noções de patriarcado 
musical e contribuições de Lucy Green para a análise de gênero na 
área da Educação Musical 
Yanaêh Vasconcelos Mota 

17h - 17h20 

Iniciação musical com o método “Da capo”: uma experiência com 
uma turma iniciante da Banda de Música Maestro Orlando Leite-
BMMOL 
Francisco Ernani de Lima Barbosa 
Agostinho Jorge de Lima 

17h25 - 17h45 
Estratégias metacognitivas no estudo de solfejo e seu impacto na 
prática instrumental na banda de música 
Jéssica Barbosa de Sales  

17h50 - 18h10 

O papel do violão na cidade de Teresina (PI): Um estudo com jovens 
da XXX 
Irla Milena de Castro Silva 
Marcos Vinícius Souza Fialho 
Gabriel Nunes Lopes Ferreira  



 

53 

 

 

L’ÉDUCATION MUSICALE COMME INSTRUMENT DE LIBERTÉ POUR LES JEUNES DES 

ZONES RURALES 

 

Cristiane Soares Gonçalves 
Universidade Federal do Ceará - UFC  

Secretaria de Eduação/CE 
 

La recherche présentée ici révèle les réflexions et les résultats concernant la formation musicale 
et humaine de jeunes des zones rurales d’un groupe de musique du district de Guanacés dans la 
ville de Cascavel -  Ceará, géré par la Société d’Aide et d’Éducation Rurale - SAERG. Les orchestre 
d’harmonie, en tant qu’objets d’éducation musicale, se sont révélés au fil des années comme un 
puissant instrument social d’éducation, impliquant différentes personnes et différents lieux, en 
particulier les jeunes des villes de l’intérieur. En dépit des problèmes économiques et sociaux 
rencontrés par la communauté rurale de Guanacés, l’orchestre d’harmonie, et son chef respectif, 
mènent des actions qui permettent leur résistance contre le temps, transformant la vie de 
nombreux jeunes et de leurs familles par le biais de l’enseignement musical. Ainsi, notre objectif 
était de connaître et d’analyser les stratégies didactiques-pédagogiques du chef de la bande de 
Guanacés à travers une étude de cas ethnographique, une méthodologie d’approche qualitative. 
Nous avons utilisé, comme bases théoriques, Paulo Freire (2003, 2015) et Vygotsky (1999, 
2001),plus particulièrement  sur les fondements du savoir social construits dans la zone rurale et 
sur le développement de l'homme, ainsi que sur les études de dialogicité défendus comme 
instrument de liberté des sujets. Après analyse, nous concluons que le travail didactique promu 
par le chef contribue de manière significative à la formation humaine et musicale des membres 
du groupe de musique de Guanacés et joue un rôle fondamental dans la transformation 
individuelle et collective du contexte social et éducatif. 

Mots-clés: Didactique musicale; Orchestre d’harmonie; Education Musicale de la jeunesse 

 

 

LA PROFESSIONNALISATION MUSICALE DES JEUNES DE LA SCÈNE RAP AMATEUR DE 

FORTALEZA : LE CAS DU CUCA MONDUBIM 

 

Davi Bronguel 
Université Laval, Canadá 

 
Mikaël Francoeur 

Université Laval, Canadá 
 

Méi-Ra St-Laurent 
Université Laval, Canada 

 
Issue du projet de recherche de Dubé et Toledo (2016), cette communication élargit le mandat 
initial du projet, qui visait à étudier les pratiques musicales, pédagogiques, culturelles et sociales 
d’écoles ou d’associations communautaires utilisant la musique pour favoriser la santé et le bien-
être psychologique de jeunes vivant dans des milieux sensibles. Dans ce contexte, les Centros 
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Urbanos de Cultura e Arte (CUCA), situés à Fortaleza, Brésil, offrent des activités artistiques, 
sportives et culturelles dans le but de fortifier la jeunesse et de promouvoir les droits de la 
personne. Le CUCA Mondubim a étendu l’action typique d’un centre communautaire pour toucher 
son public cible par des activités culturelles pratiquées par les jeunes de la périphérie. Les 
pratiques musicales peuvent en effet amener des bienfaits importants chez ceux qui les pratiquent 
(Gouk, 2000 ; Koen, 2009), et la périphérie de Fortaleza comporte plusieurs pratiques musicales et 
paramusicales revendiquées par les jeunes. Plus spécifiquement, cette étude se penche sur le 
développement professionnel des jeunes fréquentant le CUCA Mondubim dans le contexte de la 
scène rap amateur de Fortaleza. Au cours d’une étude de cas ciblée, et au moyen d’observations 
non participantes et d’entrevues semi-dirigées, nous avons interrogé un intervenant ayant 
développé des ateliers axés sur le rap et les pratiques professionnelles connexes ainsi que trois 
groupes de rap fréquentant le CUCA Mondubim. Une analyse thématique en cours montre des 
résultats préliminaires, dont le développement d’un entrepreneuriat axé sur la culture et la création 
d’un marché alternatif pour supporter ces pratiques culturelles. 

Mots-clés : professionnalisation musicale des jeunes ; entrepreneuriat chez les jeunes ; scène rap 
amateur de Fortaleza ; étude de cas ; Cuca Mondubim. 

 

 

O RISCO NA JUVENTUDE E A ALEGRIA DE PODER TOCAR UM INSTRUMENTO: TRIO 

TOADA DE VIOLÕES, HISTÓRIAS DE FORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

Eddy Lincolln Freitas de Souza 
Instituto Federal do Ceará 

 

No âmbito das ciências humanas, a trajetória de um agente é considerada muitas vezes uma 
experiência bastante singular. Diante dessa prerrogativa, torna-se importante para aqueles que se 
propõem a estudar essa temática, considerarem também que o contexto social, a história de vida, 
as experiências, oportunidades, o capital cultural adquirido e convertido em vantagens, são 
fatores quase que determinantes no que concerne ao lugar a ser ocupado por um agente, ou 
grupo de agentes no espaço social. Considerando essa breve explanação, o presente trabalho se 
propõe a compreender e descrever a importância dos desdobramentos do processo de educação 
musical na vida de três jovens, residentes em um bairro da periferia de Fortaleza. Nesse sentido, 
a pesquisa participante é o instrumento metodológico utilizado pelo autor. Essa escolha se justifica 
pela importância que foi dada a interação entre o pesquisador e os agentes pesquisados para 
gerar conhecimentos. Atualmente com um trabalho regular no âmbito do violão de concerto, os 
agentes da pesquisa integram o Trio Toada de Violões. Juntos, eles iniciaram o estudo sistemático 
de música em projetos sociais, algo que foi preponderante para a constituição de um habitus 
musical e consequentemente, uma mudança significativa de paradigmas, expectativas de vida e 
formação cultural. Nessa perspectiva, a praxiologia de Pierre Bourdieu permitiu identificar, analisar 
e compreender, de que maneira os capitais adquiridos por meio da educação em projetos sociais, 
exerceram influência na escolha profissional dos agentes pesquisados, transformando 
qualitativamente as suas trajetórias sociais. 

Palavras chaves: Tajetória, Educação Musical, Habitus   
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FORMAÇÃO DE GRUPO MUSICAL DE JOVENS EM UMA OSC 

 

Kleiser Gomes de Oliveira 
Universidade Estadual do Ceará 

 

Por meio deste artigo, o autor almeja relatar suas experiências como educador musical em uma 
OSC (Organização da Sociedade Civil). Na OSC os jovens da comunidade local são beneficiados 
com atividades desportivas e artísticas. A atividade musical tem como objetivo afastar os jovens 
da ociosidade, bem como desenvolver habilidades essenciais para o desenvolvimento humano. 
A mesma é dividida em quatro modalidades, violão, percussão, flauta doce e coral. Havendo a 
necessidade de apresentar as comunidades locais os resultados das atividades musicais, o autor, 
junto aos alunos participantes das oficinas de prática instrumental, iniciaram a formação de um 
grupo musical. O autor, quanto educador musical, apresentou aos alunos uma série de 
observações quanto a execução da performance instrumental e vocal. Os jovens foram expostos 
a vídeos de performance musical, em específico, grupos musicais formados por guitarrista, 
baixista, baterista, tecladista e cantores. Após as muitas observações, foi dado início aos ensaios. 
Durante o processo buscou-se corrigir diversos aspectos como a intensidade, a sincronia rítmica, 
a afinação e a postura. Por diversas vezes os alunos apresentaram comportamentos de estresse, 
ansiedade e até isolamento. Outro obstáculo a ser enfrentado foi à inconstância dos jovens nos 
ensaios, reflexo da vulnerabilidade que vivenciam todos os dias. Como resultado, o grupo realizou 
diversas apresentações na cidade e região metropolitana, divulgando os efeitos que o trabalho 
social pode proporcionar na vida dos mais vulneráveis. Os alunos tornaram-se mais confiantes e 
inclusos na sociedade, conheceram novos lugares e tiveram experiências que estão longe de suas 
realidades socioeconômicas. 

 

Palavras chaves: Jovens; Educação Musical; Grupo Musical; Vulnerabilidade Social. 

 

 

 

RAP, EDUCAÇÃO E EMPODERAMENTO: DOS LETRAMENTOS DE REEXISTÊNCIA À 

CIDADANIA ATIVA 

 

 

Luiz Gomes da Silva Neto 
Universidade Federal do Ceará – UFC/Campus Sobral 

 
Francisca Denise Silva do Nascimento 

Universidade Federal do Ceará – UFC/Campus Sobral 
 

 

A música traz formas de discurso, que representam inúmeras manifestações – de conteúdos 
simbólicos conscientes e inconscientes - de resistência contra diversos tipos de opressão, que 
podem ser entendidas como processos educacionais que influenciam na superação da 
Subcidadania. Pensando nesta perspectiva, este trabalho buscou discutir os letramentos de 
reexistência de um estilo musical em específico, o rap, a partir das músicas do rapper Baco Exu 
do Blues, entendendo esse fazer musical como potencializador nos discursos de enfrentamento 
da pobreza política. Além disso, almejou-se refletir sobre a compreensão desta arte musical como 
uma práxis educacional interessante na aprendizagem de jovens das periferias brasileiras em 
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diversos contextos, dentre eles o escolar haja visto que a resistência inconsciente que afasta 
muitos jovens empobrecidos da educação formal (escola), cristalizada em funcionalidades 
técnicas de alfabetização, encontra uma brecha, um rota de fuga através do rap. A metodologia 
utilizada foi a Análise Discursiva ancorada principalmente em autores como Orlandi (2009), Bakhtin 
(2010) e Michel Foucault (2008), onde refletimos sobre a forma de subjetivação constitutiva do 
sujeito a partir do discurso e não como uma essência. Os resultados advindos de uma revisão de 
literatura embasados nos letramentos de reexistência de Baco Exu do Blues, apontam o rap como 
uma práxis não apenas de resistência cultural, mas também mostra-se uma importante 
ferramenta de educação em contextos escolares, possuindo uma relação intrínseca com o 
empoderamento de jovens de periferias brasileiras. Portanto, um fazer musical que auxilia nas 
ações de cidadania ativa, de consciência crítica. 

   

Palavras-chave: Resistência, Análise do Discurso, Rap 

 

 

NARRATIVAS SOBRE EDUCAÇÃO MUSICAL NA FASE DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE 

AUTISTAS 

 

 Thaís de Souza Barros 
Universidade Federal do Ceará 

  
Leticia Maria Gomes Monte 

Universidade Federal do Ceará 
  

Rodrigo Gomes Machado 
Universidade Federal do Ceará 

  

Mediante uma revisão de literatura, este trabalho objetiva discutir os aspectos teóricos que 
norteiam o direito à educação musical na fase da educação infantil em crianças autistas, e os 
benefícios que esta proporciona. Segundo a Declaração de Salamanca (1994), a educação deve 
acontecer para todos, de forma que todos aprendam juntos, independentemente de suas 
necessidades educacionais. Carvalho et al. (2011) defende que a música proporciona à criança um 
desenvolvimento integral e estimula a interação social.  Para Guerrer e Menezes (2014), o 
Transtorno do Espectro do Autismo, frequentemente, não proporciona carência cognitiva na área 
cerebral relacionada à música, o que fortalece a inserção do ensino de música no currículo escolar 
da criança com autismo. Tratamos aqui a educação musical como uma disciplina que precisa estar 
presente no currículo escolar, e que é benéfica tanto para a formação humana de todos, como 
para o aprendizado musical teórico e prático.  Podemos perceber que o ensino da música foi 
inserido dentro da educação infantil como uma ferramenta de apoio pedagógico e não como uma 
linguagem, e que muitas vezes ela não é fornecida aos alunos autistas, ou é mal aplicada, 
principalmente pela falta de professores com formação qualificada em música e nas 
necessidades educacionais especializadas que estas crianças possuem. Assim, esta revisão 
contribui para que possam ser elaboradas futuras pesquisas dentro das escolas regulares ou 
especializadas. 

  

Palavras chaves: Educação Musical Infantil.  Inclusão. Autismo.   
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MENINO TOCA GUITARRA, MENINA TOCA PIANO: NOÇÕES DE PATRIARCADO 

MUSICAL E CONTRIBUIÇÕES DE LUCY GREEN PARA A ANÁLISE DE GÊNERO NA ÁREA 

DA EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

Yanaêh Vasconcelos Mota 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

A presente comunicação aponta os principais conceitos norteadores relacionados com a análise 
de gênero na obra de Lucy Green, pesquisadora e professora emérita de Educação Musical no 
Instituto de Educação da University College of London, principal referência para a intersecção entre 
Estudos de Gênero, situados primordialmente na área da Sociologia, e Educação Musical, com o 
objetivo de destacar e popularizar no meio acadêmico suas contribuições. A autora propõe um 
recorte da realidade do ensino de música sob o viés de gênero e considera que as instituições de 
ensino, por serem microcosmos da sociedade, reproduzem noções patriarcais. Desta forma, 
Green contribui significativamente com a expansão reflexiva da área da Educação Musical. Os 
textos investigados nesta comunicação são: Gender, musical meaning and education (1994), 
Pesquisa em Sociologia da Educação Musical (1996), Music, Gender, Education (1997); Identidade 
de género, experiência musical e escolaridade (2000) e Exposing gendered discourse of Music 
Education (2002). Através destes textos é possível evidenciar conceitos de ideologia, patriarcado 
e fetichismo musical que servem de estrutura basilar para a construção de seus argumentos 
desenvolvidos no decorrer de suas obras.  

 
Palavras chaves: Gênero, Patriarcado Musical, Lucy Green.  

 

 

INICIAÇÃO MUSICAL COM O MÉTODO “DA CAPO”: UMA EXPERIÊNCIA COM UMA 

TURMA INICIANTE DA BANDA DE MÚSICA MAESTRO ORLANDO LEITE-BMMOL 

 

Francisco Ernani de Lima Barbosa 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN 

 
Agostinho Jorge de Lima 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN 
 

O presente trabalho trata de um relato de experiência realizado com uma turma iniciante da Banda 
de Música Maestro Orlando (BMMOL), da cidade de Russas-CE. O objetivo desse estudo é 
compreender que contribuições o método Da Capo pode trazer para jovens iniciantes, no 
desenvolvimento da prática instrumental, leitura e atividades musicais em conjunto. Foram 
utilizados alguns recursos de pesquisa participante e do estudo de caso para a construção dos 
dados e algumas ferramentas, como questionários estruturados. Participaram da pesquisa dois 
ex-integrantes da banda, ambos da primeira formação e segunda formação da banda, em 1983 e 
1990, respectivamente, e trinta alunos que ingressaram na banda em 2013. As experiências 
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necessárias à pesquisa aconteceram de maio a outubro de 2013. No decorrer do artigo busca-se 
refletir e analisar como se deu o processo de aquisição do conhecimento musical dessa última 
turma; quais as possibilidades de utilização do método de ensino coletivo para bandas e os 
resultados obtidos com a sua utilização nesse trabalho com a banda. Na conclusão traçamos uma 
breve discussão sobre a motivação ao estudo, integração do grupo e permanência nas atividades, 
propiciadas pela utlilização do método Da Capo nessa banda de música. 

 

Palavras chave: Banda de música, Da Capo, ensino coletivo. 

 

 

ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS NO ESTUDO DE SOLFEJO E SEU IMPACTO NA 

PRÁTICA INSTRUMENTAL NA BANDA DE MÚSICA 

 

Jéssica Barbosa de Sales 
Universidade Estadual do Ceará – UECE 

 

Metacognição é a capacidade do ser humano de monitorar e autorregular os processos 
cognitivos, e vem sendo cada vez mais utilizada na educação musical. Por se tratar de uma postura 
reflexiva, de auto-conscientização e controle sobre os próprios processos mentais, possibilita ao 
estudante de música otimizar seu aprendizado e solucionar possíveis problemas. O seguinte 
projeto trata-se de uma pesquisa qualitativa em andamento que visa realizar uma intervenção 
através de um programa de ensaios e tutoriais guiados com monitoria, utilizando estratégias 
metacognitivas no estudo do solfejo em um grupo de jovens músicos instrumentistas de sopro, 
com idade de 12 a 18 anos. Tem como objetivo principal observar o impacto na prática instrumental 
nas atividades da Banda de Música. Para tanto serão utilizados os conceitos de metacognição de 
Flavell (1979); e sua relação com a música: Power & Powell (2018); Noel (2016), Garcia (2012); Serafim 
(2017); Colombo (2017); Bathgate (2012). Serão realizadas entrevistas e questionários 
semiestruturados após os ensaios e registros de vídeo no início e final dos períodos do estudo. 
Busca-se a reflexão dos estudantes a respeito do seu entendimento e processo de aprendizagem 
musical, e observar o efeito do uso das estratégias nas habilidades musicais e no desenvolvimento 
cognitivo.  

Palavras-chave: Metacognição. Educação musical. Solfejo. Prática instrumental. 
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O PAPEL DO VIOLÃO NA CIDADE DE TERESINA (PI): UM ESTUDO COM JOVENS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

 

Irla Milena de Castro Silva 
Universidade Federal do Piauí 

 
Marcos Vinícius Souza Fialho 

Universidade Federal do Piauí 
 

Gabriel Nunes Lopes Ferreira 
Universidade Federal do Piauí 

 

O violão é um instrumento muito presente na formação musical dos brasileiros. Caracterizado 
como um instrumento essencialmente urbano no final do século XIX, está presente tanto em 
festas populares como também em salas de concerto.Além disso, fatores como: baixo custo, 
facilidade ao transportar, riqueza harmônica, contribuem para que muitos brasileiros tenham o 
violão como instrumento preferido, visto que este estáfortemente ligado à socialização de 
pessoas (COSTA, 2010).Em Teresina (PI), o violão é o instrumento mais procurado por jovens 
quando se quer ingressar em uma escola de música, cursos livres, técnico e/ou superior. Seu 
ensinose fortificou nas bases de projetos sociais, que por sua vez, corroboram na significante 
procura pela prática instrumental de violão no curso de Música da Universidade Federal do Piauí 
(UFPI). Diante dessa realidade, qual a formação musical anterior à universidade dos jovens que 
ingressampara a prática instrumental de violão naUFPI? Nesse sentido, objetiva-se, com essa 
pesquisa em andamento, analisar o perfil dos alunos de prática instrumental de violão da UFPI. A 
estratégia qualitativa que será utilizada é o Estudo de Caso conduzido por meio de 
questionáriosque serão aplicados aos jovensque ingressaram na Universidade Federal do Piauíno 
período de 2016.1 (sem teste de aptidão) e 2017.1 (com teste de aptidão). Espera-se com essa 
pesquisa, conhecer a influência do ensino de violão dos projetos sociais quanto à procura pelo 
curso superior de Música da UFPI. 

 

Palavras-chave: Educação Musical. Ensino de violão. Jovens. 
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Dia 24/06 

SESSÃO 4 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

14h-14h20 
Educação musical para pedagogos 
Eveline Andrade Ferreira 
João Emanoel Ancelmo Benvenuto 

14h25-14h45 

Formation initiale des enseignants aux usages pédagogiques des outils 
numériques dans deux dispositifs de formation en Suisse : retour sur 
quelques expériences en éducation musicale. 
Denise Sutter Widmer 

14h50-15h10 
Processos de aprendizagem e transmissão de conhecimento de 
músicos populares em Natal - RN: Constatações iniciais 
Diego Bezerra de Oliveira 

15h15-15h35 

A construção de um currículo para formação de professores de 
música: em busca de uma linha de coerência entre a normativa, o 
musical e o pedagógico 
Cristina Ferreira Gino 
José Paulo Pereira 
Frances Alexandre Serpa Ferreira 
Marcio de Albuquerque Silva Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite 
Thaise Cristina Marcelino Matias 

15h40-16h 
 

Mobilização dos saberes profissionais adquiridos e produzidos pelos 
professores de música em formação 
Fábio Corrêa Lima Barroso 
Gabriel Nunes Lopes Ferreira 

16h05-16h25 
 

Saberes profissionais do professor de música e a sua aplicação na 
prática pedagógica 
Fábio Corrêa Lima Barroso 
Maria Divina Ferreira Lima 

16h30-16h55 
A constituição do Habitus docente de três músicos educadores da 
região do Cariri 
Francisco Weber dos Anjos 

17h-17h20  

A construção da identidade do professor de música a partir das 
diversas metodologias do campo da educação musical: uma pesquisa 
com licenciados do curso de música da Universidade Federal do Piauí 
(UFPI) 
Gabriel Nunes Lopes Ferreira 
Ronaldo Vieira da Silva Junior 
Claudia Marina Alves Ferreira 

17h25-17h45  
Sonoridades Múltiplas: A improvisação Livre e sua importância na 
formação do artista-docente 
Henrique Wesley Sales da Silva 

17h50-18h10 
How can I teach them to be creative while interpreting music? 
Isabelle Héroux  
Louis-Édouard Thouin-Poppe 
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EDUCAÇÃO MUSICAL PARA PEDAGOGOS 

 

Eveline Andrade Ferreira  
Universidade Federal do Ceará – UFC/ Campus Sobral 

 
João Emanoel Ancelmo Benvenuto  

Universidade Federal do Ceará – UFC/ Campus Sobral 
 

O presente estudo surge a partir da demanda por formação e sensibilização de estudantes do 
Curso de Pedagogia para o ensino de música, emergente com sua obrigatoriedade por meio do 
componente curricular “artes”, na educação básica. Tem como objetivo analisar a contribuição da 
parceria do Curso Música – Licenciatura - UFC (Campus Sobral) para a formação inicial de 
professores de educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental no Curso de Pedagogia 
da Universidade Vale do Acaraú - UVA, em Sobral-Ceará. A pesquisa, em andamento desde 2018, 
ocorre através da análise de registros de reuniões realizadas com professores e alunos das 
disciplinas que abordam o ensino da arte nas escolas - em especial a disciplina “Arte e Educação”, 
na UVA (nos turnos manhã e noite) - assim como das ações formativas com seus estudantes do 
curso de pedagogia. Entre as atividades desenvolvidas, estão oficinas, minicursos, rodas de 
conversa, e outras atividades que promovam a ampliação do horizonte cultural dos futuros 
docentes. Os resultados devem apontar, por um lado, os impactos que esse trabalho pode 
proporcionar na didática dos professores em formação no curso de Pedagogia; por outro lado, 
deve revelar relevantes possibilidades de parcerias entre instituições de educação superior 
comprometidas com a educação, e, em especial, a educação musical.     

 

Palavras-chave: educação musical; formação de professores; didática       

 

 

FORMATION INITIALE DES ENSEIGNANTS AUX USAGES PÉDAGOGIQUES DES OUTILS 

NUMÉRIQUES DANS DEUX DISPOSITIFS DE FORMATION EN SUISSE : RETOUR SUR 

QUELQUES EXPÉRIENCES EN ÉDUCATION MUSICALE. 

 

 Denise Sutter Widmer 
TECFA, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FPSE),  

Université de Genève, Suisse 
  

L’usage des technologies numériques comme outils d'enseignement et d'apprentissage reste 
encore marginal dans de nombreux systèmes scolaires. Dans ce contexte, la formation initiale des 
enseignants a un rôle essentiel à jouer dans le développement de compétences pour assurer une 
intégration pertinente des technologies en classe. Dans cette contribution, nous nous interrogeons 
sur les enjeux d’une éducation au numérique et sur la manière dont la formation initiale peut 
soutenir et accompagner ce mouvement en présentant deux dispositifs de formation en Suisse, 
l’un destiné à la formation des enseignants du primaire (Genève), l’autre aux enseignants du 
secondaire (Vaud).  Ces deux dispositifs forment les étudiants à la conception et la scénarisation 
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d’activités numériques, qui sont mises en œuvre en classe dans le cadre de stages en 
responsabilité, ainsi qu’à la production de différentes ressources numériques. Ils ont pour ambition 
de développer, à travers différentes actions pédagogiques, des compétences et une pratique 
réflexive autour de l’intégration des technologies numériques. Nous chercherons à identifier les 
difficultés rencontrées en classe par les étudiants lors de la mise en œuvre de leur scénario 
pédagogique et les différentes pistes suggérées pour surmonter celles-ci. La question du 
changement de posture qu’implique l’intégration des technologies sera questionnée à travers 
l’analyse qu’en font les étudiants. Quelques exemples d’activités et de séquences d’enseignement 
conçues par les étudiants pour l’enseignement de la musique seront évaluées à la lumière des 
savoirs musicaux travaillés lors de l’utilisation avec les élèves des outils numériques tels que 
Garage Band. 
 
Mots-clés: formation des enseignants, technologies numériques, éducation musicale 

 

 

PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E TRANSMISSÃO DE CONHECIMENTO DE MÚSICOS 

POPULARES EM NATAL – RN: CONSTATAÇÕES INICIAIS 

 

Diego Bezerra de Oliveira 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Programa de Pós-Graduação em Música 
 

Esta proposta é um recorte de meu trabalho de conclusão de curso, no qual tive como objetivo 
analisar como ocorreu o processo de aprendizagem e de transmissão de conhecimento de 
músicos populares profissionais e semiprofissionais de Natal. Logo, propus-me a entender quais 
são os seus envolvimentos com a música, seus principais contextos e processos de 
aprendizagem, práticas musicais, como o “tirar música de ouvido”, as influências da família e como 
eles reciclam os seus repertórios. A fundamentação teórica inclui conceitos sobre aprendizagem 
formal e informal, transmissão de conhecimento (ARAU ́JO e ABREU, 2013; GREEN, 2012; LIBÂNEO, 
1990; MARTINS e LIMA, 2010; SANTOS JÚNIOR, 2016) e também é respaldada por estudos sobre 
ensino-aprendizagem de Música Popular (ARROYO, 2000; CARVALHO, 2010; CORRÊA, 2008; 
GALVÃO e LACORTE, 2007; GREEN, 2016; SANTOS JÚNIOR, 2016). A pesquisa teve um caráter 
qualitativo e o método utilizado foi o estudo de casos múltiplos (OLIVEIRA, 2014; LAVILLE e 
DIONNE, 1999), envolvendo três músicos. Na fase de coleta de dados, foram usados questionários 
eletrônicos e entrevistas semiestruturadas. Os dados foram analisados tendo como base a análise 
de conteúdo (OLIVEIRA, 2014). Os resultados das análises mostram que existem diferentes 
espaços influentes em seus processos de formação, podendo abordar a influência da família e 
seus primeiros contatos com a música, o contexto social e a escolha do instrumento musical, as 
formas propriamente ditas de aprendizagem (formal e informal) em todas suas dimensões, os 
tipos de escuta, as práticas musicais ou o tocar em bandas ou grupos e a reciclagem do repertório. 

 

Palavras-chave: Música Popular. Educação Musical. Aprendizagem Informal. Práticas de 
Performance. Contexto Social. 
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A CONSTRUÇÃO DE UM CURRÍCULO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 

MÚSICA: EM BUSCA DE UMA LINHA DE COERÊNCIA ENTRE A NORMATIVA, O 

MUSICAL E O PEDAGÓGICO. 

 

Thaise Cristina Marcelino Matias 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará 

 
Cristina Ferreira Gino 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará 
 

Frances Alexandre Serpa Ferreira 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará 

 
José Paulo Pereira 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará 
 

Marcio de Albuquerque Silva 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará 

 
Maria Cleide da Silva Ribeiro Leite 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará 
 

A formação inicial de professores de música, no Brasil, no início do século XXI, tem sido objeto de 
pesquisas cujos resultados tem possibilitado compreender as diversas dimensões que envolvem 
a docência em música, tais como: a do contexto histórico, a legal/normativa, a dos saberes 
necessários ao professor de música, bem como a da prática pedagógica necessária à formação 
desse profissional. Sendo assim, reflete-se, neste trabalho, sobre a construção de um currículo 
para a formação de professores de música, inserida em um espaço de educação profissional, 
objetivando-se demonstrar como ocorre o processo de elaboração curricular para a formação 
docente em música, respeitando-se as dimensões supracitadas. A metodologia tem um enquadre 
bibliográfico com aporte documental e legal/normativa no sentido em que tem como substrato 
empírico a elaboração de um projeto pedagógico para um curso de licenciatura a ser 
desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará campus Limoeiro 
do Norte. O artigo estrutura-se em 5 passos a saber: uma introdução na qual se situa a temática, 
o objetivo, a metodologia e o espaço empírico no qual ocorrerá a experiência narrada; um breve 
histórico da formação docente em música no Brasil; documentos legais que guiam a estruturação 
curricular em música; e aspectos pedagógicos da formação docente em música, além das 
considerações finais nas quais realça-se a sinalização de uma prática de formação em música que 
promova a reflexividade na constituição da docência de forma articulada com os princípios que 
norteiam e fundamentam o projeto pedagógico do curso. 

Palavras-chave: Formação de Professores de Música; Currículo de Licenciatura em Música; 
Docência em Música; IFCE; Projeto Pedagógico de Curso.  
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MOBILIZAÇÃO DOS SABERES PROFISSIONAIS ADQUIRIDOS E PRODUZIDOS PELOS 

PROFESSORES DE MÚSICA EM FORMAÇÃO 

 

Fábio Corrêa Lima Barroso 
Licenciando em Música pela Universidade Federal do Piauí 

 
Dr. Gabriel Nunes Lopes Ferreira 

Professor pela Universidade Federal do Piauí 
 

Swanwick (2000) defende uma educação onde, para além da aplicação intuitiva das técnicas 
tradicionais, o professor consiga submeter aos seus alunos uma experiência educativa segundo 
ações criticamente padronizadas, ainda que flexíveis às competências do educador. Tanto estes 
saberes analíticos quanto os saberes de ofício, se aprendidos em separado, são insuficientes para 
dar conta das necessidades formativas desses professores quanto para resolver as contingências 
cotidianas do ensino da música. Esta pesquisa em andamento nasce, portanto, no intuito de 
compreender o processo de mobilização dos saberes profissionais adquiridos e produzidos por 
tais professores em formação universitária. Os dados serão produzidos sempre na forma de findar 
em uma descrição direta (fenomenológica), procurando esclarecer cada dado, considerando 
imediatamente o que está presente na consciência dos sujeitos envolvidos tal como cita Gil (1998). 
Aplica-se então, nesse sentido a roda de conversa, conforme Warschauer (1993), pois propõe 
envolver por meio de reunião pessoas com histórias de vida diversas e suas próprias formas de 
pensar e sentir, no sentido de dialogarem em encontros mediados pelo pesquisador. Findando tal 
processo numa análise de conteúdo, fundamentada nas contribuições de Bardin (2016), espera-
se situar essa mobilização ante os valores de sua própria segurança intelectual, e as sua 
proximidade com paradigmas modernos de ensino-aprendizagem que lhe sejam úteis. 

 

Palavras-chave: Saberes profissionais. Música. Desenvolvimento profissional. 

 

SABERES PROFISSIONAIS DO PROFESSOR E A SUAS POSSIBILIDADES NA APLICAÇÃO 

NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE MÚSICA 

 

Fábio Corrêa Lima Barroso 
Licenciando em Música pela Universidade Federal do Piauí 

 
Dra. Maria Divina Ferreira Lima 

Professora pela Universidade Federal do Piauí 
Programa de Pós-Graduação em Educação 

 

Os saberes docentes, conforme Tardif (2000) estão na base do desenvolvimento profissional, da 
formação, da profissionalização e das práticas dos professores, inclusive os de música, na sua 
ligação com a cultura acadêmica. Modelos pedagógicos, na perspectiva de Bruner (1972), se 
constroem através da estruturação entre conhecimentos trabalhados de forma orgânica à esta 
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realidade. Decidimos, portanto, pela seguinte questão de pesquisa: Qual é o entendimento dos 
professores de música na aplicação dos saberes docentes na ressignificação da prática 
pedagógica de professores de música? Para tanto, optamos pelo objetivo geral: Analisar o 
entendimento dos professores de música na aplicação dos saberes docentes na ressignificação 
da prática pedagógica de professores de música. Os objetivos específicos são: explorar a 
multidimensionalidade dos saberes, na ressignificação da prática pedagógica de professores de 
música; Identificar os tipos de saberes construídos pelos professores na prática pedagógica; e 
caracterizar o contexto prático em que se insere a prática pedagógica de professores de música.  
Para tanto, a pesquisa será narrativa Connelly e Clandinin (1995), fazendo uso do método 
autobiográfico conforme Nóvoa (1995) e entrevista narrativa Bertaux (2010). Os sujeitos 
participantes da pesquisa serão 06 professores do Curso de Música de uma instituição de ensino 
superior.  Os dados colhidos serão analisados de forma interpretativa, através da Análise de 
Conteúdo na perspectiva Bardin (2016). 

 

Palavras-chave: Saberes profissionais. Música. Prática pedagógica. Desenvolvimento profissional. 

 

 

A CONSTITUIÇÃO DO HABITUS DOCENTE DE TRÊS MÚSICOS EDUCADORES DA 

REGIÃO DO CARIRI 

 

Francisco Weber dos Anjos 
Universidade Federal do Cariri – UFCA 

 

A pesquisa que ora apresentamos tem por objetivo central compreender como se constituiu o 
habitus docente de três músicos educadores do Cariri, Sul do Ceará. Nossa análise partiu da fala 
desses três músicos educadores da região, profissionais egressos do Curso de Música da XXX, os 
quais mantinham e mantêm intensa produção em suas respectivas áreas de atuação. Analisando 
as suas trajetórias formativas a partir de conversas, depoimentos e entrevistas semiestruturadas, 
assim como de suas falas elaboradas presentes em suas monografias de TCC, tentamos mapear 
indícios da constituição de um habitus docente. Como recorte temporal da pesquisa tomamos o 
interregno entre a implantação do curso (2010.1) e a colação de grau da primeira turma a qual eles 
pertencem (2013.2), quatro anos, portanto. Os atores da pesquisa pertencem a este contexto e 
participaram como protagonistas na construção permanente deste centro de formação. Esta 
pesquisa é de natureza qualitativa e adotamos algumas ferramentas metodológicas da história 
oral e histórias de vida. Nosso referencial teórico se apoia em conceitos como Habitus e Campo 
(BOURDIEU, 2004; 2007; 2008; 2012), na história oral, memória, histórias de vida e trajetória (JOSSO, 
2002; 2007); (PASSEGGI, 2008); (BOSI, 1994); (DE CERTEAU, 1994; 1996). A constituição de um 
habitus docente em nossos sujeitos da pesquisa pôde ser constatada através de seus discursos, 
ações, gestos e posturas observados ao longo do levantamento de suas histórias de vida e sua 
passagem pelo Curso de Música da XXX. 

 

Palavras-Chave: Habitus Docente; Músicos Educadores; Cariri Cearense. 
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO PROFESSOR DE MÚSICA A PARTIR DAS DIVERSAS 

METODOLOGIAS DO CAMPO DA EDUCAÇÃO MUSICAL: UMA PESQUISA COM 

LICENCIANDOS DO CURSO DE MÚSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ (UFPI) 

 

Gabriel Nunes Lopes Ferreira 
Universidade Federal do Piauí 

  
Ronaldo Vieira da Silva Junior 

Universidade Federal do Piauí 
 

Claudia Marina Alves Ferreira 
Universidade Federal do Piauí 

 

A formação do professor de Música é bem complexa e pensada, geralmente, a partir de 
elementos pedagógicos gerais e do campo da Educação Musical aliados aos elementos teóricos 
e práticos da Música. No campo da Educação Musical, diversas são as propostas metodológicas 
que são utilizadas dentro dos diversos contextos formativos que se tem ensino de Música. Nesse 
contexto, quais são as propostas metodológicas que os licenciandos devem conhecer durante 
sua formação? Como se dá a construção da identidade do professor de Música a partir dessas 
propostas metodológicas? A partir desses questionamentos, objetiva-se, através dessa pesquisa 
em andamento, compreender a formação da identidade do professor de Música utilizando os 
discursos dos licenciandos em Música da UFPI atuantes em diferentes espaços formativos. Como 
estratégia qualitativa está sendo utilizada o Estudo de Casos Múltiplos (YIN, 2001). Como fontes 
de evidência utilizou-se o Projeto Político do Curso (PPC) de Música da UFPI, o plano de curso da 
disciplina Metodologia do Ensino de Música e serão utilizadas entrevistas com os estudantes que 
estão fazendo a disciplina Metodologia do Ensino de Música no período 2019.1 e que já trabalham 
como professores de Música. Espera-se com a pesquisa identificar quais as propostas 
metodológicas são as mais presentes na formação e atuação dos licenciandos em Música da UFPI 
e consequentemente na construção de suas identidades profissionais no campo da Educação 
Musical.  

Palavras-chave: Educação Musical. Identidade do professor. Metodologia do Ensino de Música. 

 

 

SONORIDADES MÚLTIPLAS: A IMPROVISAÇÃO LIVRE E SUA IMPORTÂNCIA NA 

FORMAÇÃO DO ARTISTA-DOCENTE. 

                              

Henrique Wesley Sales da Silva 
                              Universidade Federal do Ceará 

 

Esse trabalho objetiva apresentar atividades realizadas no grupo de pesquisa Sonoridades 
Múltiplas, coordenado pela Profa Dra Consiglia Latorre desde 2012 no ICA-UFC; trazendo 
resultados a partir de práticas de improvisação livre, com o intuito de despertar uma nova escuta, 
criando consciência das várias formas de experimentar sons e provocar uma liberdade no fazer 



 

67 

 

musical do artista-docente em formação. Possui o aporte teórico de autores/educadores musicais 
como, por exemplo, Murray Schafer, Marisa Fonterrada, Koellreuter, entre outros; que fazem 
investigação experimental em música com processos criativos nos quais o som é a matéria prima, 
seja se configurando como tom, mescla ou simplesmente como ruído, gerados de forma livre em 
instrumentos, objetos sonoros e no nosso corpo/voz. A metodologia que trabalhamos no grupo 
Sonoridades Múltiplas visa à exploração de sons e movimentos em práticas de música circular e 
improvisação livre. Observamos que as práticas de improvisação livre agregam uma fluência 
musical expandida, trazendo a consciência de que a música pode ir sempre além. Das vivências 
que tivemos, destaca-se a visita do doutorando da ECA-USP, Pedro Sollero, que traz em sua 
pesquisa práticas de desautomatização na improvisação livre, e nos proporcionou várias atividades 
de improvisação livre que acrescentaram novas ideias à nossa prática. O resultado desta 
investigação traz inúmeras possibilidades de atividades de criação e improvisação que agregam 
não só para o futuro educador musical, como também para artistas-docentes de outras 
expressões artísticas.  

Palavras-chave: Improvisação Livre; Investigação experimental em música; Artista-Docente. 

 

 

HOW CAN I TEACH THEM TO BE CREATIVE WHILE INTERPRETING MUSIC? 

 

 
Isabelle Héroux 

Professor, Music Department, Art Faculty, Quebec University in Montreal, Canada 
 

Louis-Édouard Thouin-Poppe 
PhD Student, Art Faculty, Quebec University in Montreal, Canada,  

 

Teachers can easely find several studies on how to practice music efficiently. In fact, previous 
research using expert musicians has helped define an effective rehearsal (Jørgensen & Hallam, 
2016; Jørgensen & Lehmann, 1997), identified the elements of musical expression and how to 
communicate them (Juslin & Lindstom, 2016; Juslin, 2003), and described the steps used by 
experts to prepare a piece of music (Chaffin & al., 2003; Sloboda, 2005). To this day, only a few 
studies about creative process in the work of musical interpretation have been writen. In a previous 
study, Héroux (2018) investigated how expert musicians worked through the interpretation of the 
same new music, to uncover the creative process underlying the shaping of an original 
interpretation. The results identified common creative processes related to those already present 
in the literature, for example, the shift between divergent and convergent thinking (Guilford, 1950) 
and the use of creative associations (Lubart, 2011), i.e., the creation of emotional and cognitive 
associations between a task to be performed (playing music) and unrelated elements (such as 
images or memories).  Heroux (2018) propose a model of the creative process that consider the 
literature about the work of the musician in his preparation of performance (mental representation, 
work on stage) and the context, the artistic appropriation, the strategies and creative processes 
used. The aim of this paper is to present pedagogical recommendations for music teaching of 
musical interpretation for young one based on this model. 
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25/06 

SESSÃO 5 - EDUCAÇÃO MUSICAL, INSTRUMENTOS MUSICAIS E PERFORMANCE 

 

14h - 14h20 
O corpo como experiência: canto coral e educação somática 
Simone Santos Sousa 

14h25 - 14h45 

O ensino de canto no século XXI: a construção da sonoridade vocal 
e os métodos de preparação do cantor 
Danilo Nogueira de Morais 
Jean Joubert Freitas Mendes 

14h50 - 15h10 
Os métodos de estudo na formação de violinistas: um estudo de 
caso em Teresina (PI) 
Dayres Nascimento da Silva 

15h15 - 15h35 

O ensino do ukulele do professor de ensino de música: limites e 
possibilidades a serem desenvolvidos com adolescentes e jovens 
Brasilena Gottschall Pinto Trindade 
Isabele Ferreira da Silva 

15h40 - 16h 
Performance musical e identidade: narrativas juvenis da Camerata 
Cordas Cearenses 
Sarita Cristina Saito  

16h05 - 16h25 
O processo de aprendizagem em práticas percussivas pela 
oralidade: uma experiência no maracatu solar 
Valdênia Araújo Lima  

16h30 - 16h55 

Psicologia da Música e Pedagogia do instrumento: buscando o 
equilíbrio entre atividades teóricas e suas aplicações práticas no 
enfrentamento da ansiedade na performance musical 
José Washington Florencio da Silva 
Ranilson Bezerra de Farias  

17h - 17h20 

Perspectivas do corpo na música: reflexões e apontamentos sobre a 
temática 
Júlio César da Silva 
Valeria Lazaro de Carvalho 

17h25 - 17h45 

GESAMTKUNSTWERK: Artes Integradas e sociedade 
contemporânea fragmentada nas aproximações entre as aulas de 
música do IFPI – CASJPI e a montagem da Ópera Serra da Capivara 
(PI) 
João Batista Rodrigues Cruz Compagnon 
Alberto Pedrosa Dantas Filho  

17h50 - 18h10 
Oficina de Técnica Vocal para estudantes iniciantes com foco em 
MPB – um relato de experiência 
Rafael Gomes Cruz  
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O CORPO COMO EXPERIÊNCIA: CANTO CORAL E EDUCAÇÃO SOMÁTICA 

 

Simone Santos Sousa 
Universidade Estadual Paulista - UNESP 

Universidade Federal do Ceará - UFC 
 

Este artigo apresenta o referencial teórico de pesquisa de Doutorado em Música desenvolvida na 
Universidade Estadual Paulista - UNESP com o objetivo de investigar a contribuição da Educação 
Somática para a preparação vocal de cantores coralistas. Consiste em uma reflexão acerca do 
corpo enquanto instrumento de aprendizagem no processo de formação do cantor coralista. A 
partir da noção de saber de experiência, elaborada por Jorge Larrosa, e de mente incorporada, 
desenvolvida por Francisco Varela, Evan Thompson e Eleanor Rosch, além da contribuição de 
Merleau-Ponty para a educação, que parte de suas as concepções de corpo e existência, chega-
se à ideia de corpo como experiência, pilar da pedagogia somática. Conclui-se que a abordagem 
somática, centrada no rompimento com a fragmentação do corpo, e suas estratégias, 
sensibilização da pele, aprendizado pela vivência e flexibilidade de percepção, colaboram para a 
compreensão do corpo como uma unidade orgânica e favorecem o desenvolvimento integral do 
cantor. 
 
Palavras chave: canto coral; educação somática; experiência; mente incorporada. 
 

 

 

O ENSINO DE CANTO NO SÉCULO XXI: A CONSTRUÇÃO DA SONORIDADE VOCAL E 

OS MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DO CANTOR 

 
Danilo Nogueira de Morais 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 

Jean Joubert Freitas Mendes 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
Em meio a diversidade musical característica deste século, é comum que muitos jovens cantores, 
atraídos pelos diversos gêneros musicais, se interessem em cantar um repertório que reflita essa 
diversidade. Como professor de canto tive a oportunidade de ensinar alunos com diferentes perfis 
e interesses. Era necessário, portanto, que eu desenvolvesse uma sonoridade vocal nos alunos 
que atendesse as particularidades estilísticas de cada gênero. Isso me fez refletir sobre as 
possibilidades de modificação sonora a fim de melhorar a performance do cantor. A pesquisa teve 
como objetivo descrever e refletir sobre a preparação vocal em alunos de canto a fim de construir 
diferentes tipos de sonoridade. Baseado nos pressupostos de McKinney (1994), referentes ao 
método de identificação das necessidades de ajuste e tratamento da voz cantada e nos conceitos 
de Miller (1986) sobre a estrutura do canto, relacionando as técnicas vocais, à luz da fisiologia do 
aparelho fonador, o trabalho faz uma reflexão sobre os exercícios utilizados pelos autores e pelos 
preparadores entrevistados. A pesquisa teve um caráter qualitativo e o método utilizado foi o 
estudo de caso (YIN, 2001), envolvendo quatro preparadores vocais. Na fase de coleta de dados, 
foram realizadas entrevistas semiestruturadas (QUEIROZ, 1988). A pesquisa constata que o 
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processo de modificação sonora requer uma rotina de estudos consistente e não pode ser 
padronizado, fazendo o uso de estratégias específicas que atendam as especificidades de cada 
cantor. Além disso, requer um acompanhamento profissional qualificado com professores que 
tenham condições de desenvolver a sonoridade desejada prezando pela saúde vocal. 
 
Palavras-chave: jovens cantores; professor de canto; preparadores vocais; construção da 
sonoridade vocal; técnicas vocais.  

 

OS MÉTODOS DE ESTUDO NA FORMAÇÃO DE VIOLINISTAS: UM ESTUDO DE CASO 

EM TERESINA (PI)  

 
Dayres Nascimento da Silva 

Universidade Federal do Piauí 
 

Gabriel Nunes Lopes Ferreira 
Universidade Federal do Piauí 

 
O ensino de música há bastante tempo vem sendo difundido principalmente através da utilização 
de recursos como: imagens, livros, áudios e partituras que facilitam a aprendizagem musical tanto 
no âmbito do ensino regular como também para o crescimento profissional dos músicos. 
Observa-se também que por vários anos o ensino instrumental esteve associado a métodos de 
estudos produzidos por instrumentistas e pedagogos renomados. Tratam-se, muitas vezes, de 
propostas criadas a partir das experiências dos próprios autores e com a finalidade de melhorar a 
aprendizagem e o estudo individual dos alunos. Sabendo da variedade dos métodos criados para 
os instrumentos de cordas e as particularidades dos mesmos, como os métodos de estudo para 
violino contribuíram para o estudo individual dos violinistas atuantes em Teresina? Dentro deste 
contexto, a presente pesquisa em andamento objetiva compreender as contribuições de alguns 
desses métodos na formação dos violinistas de Teresina, elencando os pontos fortes que os 
métodos apresentam e as possíveis melhorias necessárias para que se tornem mais completos, 
auxiliando os instrumentistas de violino quanto ao desperdício de tempo no estudo diário e 
individual. A metodologia dessa pesquisa em andamento baseia- se na estratégia qualitativa 
denominada Estudo de Caso. Utilizar-se-á como fonte de dados um questionário para escolha 
dos violinistas que farão parte da pesquisa além de entrevistas com 06 violinistas atuantes na 
cidade de Teresina. Esperamos com esse estudo entender a maneira com que os métodos são 
utilizados e assim, ampliar as possibilidades de formação musical e também do estudo do violino. 
 

Palavras chave: Educação Musical; Métodos de estudo; Violino.  
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O ESTUDO DO UKULELE NO PROCESSO DE ENSINO DE MÚSICA: LIMITES E 

POSSIBILIDADES A SEREM DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES E JOVENS 

 
Brasilena Gottschall Pinto Trindade 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA 

Isabele Ferreira da Silva 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA 

Thaynara Valessa Louzeiro Carvalho  
Universidade Federal do Maranhão – UFMA 

 
Este artigo objetiva apresentar o Ukulele no processo de ensino de música aplicado a 
adolescentes e jovens. Seus objetivos específicos são: Refletir sobre o estudo do Ukulele no 
ensino de música; Sinalizar aspectos básicos do perfil dos adolescentes e jovens; e Descrever os 
limites e possibilidades de atuação deste instrumento. Sua justificativa apoia-se na identificação 
das autoras que vivenciaram consideráveis experiências com o Ukulele no ensino de música e no 
estágio supervisionado. Seu problema de pesquisa esponder - Quais os limites e possibilidades 
do estudo do Ukulele no ensino de música aplicado a adolescentes e jovens? Sua metodologia 
de caráter qualitativo foi ancorada no estudo de caso e fundamentada em autores que versão 
sobre estudo do Ukulele, ensino de música, e perfis de adolescentes e jovens. Este estudo, 
desenvolvido na UFMA, teve a duração de quatro meses e apresentou significativos resultados, 
solidificando uma maior interação musical dos envolvidos, seja como instrumentista (solo e/ou 
acompanhamento), como cantor e/ou como futuro educador musical.  
 
Palavras-chaves: Ensino de Música: Ukulele: Adolescentes e jovens.  
 
 
 
 

PERFORMANCE MUSICAL E IDENTIDADE: NARRATIVAS JUVENIS DA CAMERATA 

CORDAS CEARENSES 

 
Sarita Cristina Saito 

Universidade Federal do Ceará 
 

A presente comunicação apresenta resultados do estudo de caso “Grupo de violões do terceiro 
setor em Fortaleza: processos performativos e identitários.” Considerando a performance musical 
como modalidade integrada do comportamento musical desenvolvida em Organizações da 
Sociedade Civil (OSC) vinculadas ao Terceiro Setor (KLEBER, 2015; FRANÇA; SWANWICK, 2002), 
e a especificidade da performance apresentacional como campo de prática musical (TURINO, 
2008), o trabalho objetiva discutir as percepções de violonistas da Camerata Cordas Cearenses 
(CCC) do Instituto Beatriz e Lauro Fiúza (IBLF) acerca da performance e da identidade, nos aspectos 
musicais, socioculturais, individuais e coletivos. A metodologia, em consonância com o paradigma 
qualitativo, teve como enfoque a realização de narrativas (GILL; GOODSON, 2015), 
compreendendo a juventude como produtora de significado (BOURDEU, 1983). Neste sentido, 
contextualizamos os sujeitos pesquisados igualmente nas perspectivas das categorizações 
atribuídas à juventude pelas políticas públicas no Brasil. Concluímos que os processos 
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performativos e identitários que envolvem a juventude na CCC, se relacionam inicialmente com a 
proposta pedagógica do grupo de referência, que constitui um modelo pelo qual os integrantes 
e aspirantes se orientam (BERGER, 1972). Em segundo lugar, esses processos se vinculam ao 
trabalho de prática musical cotidiana, que tem o ensaio como principal forma de desenvolvimento 
do grupo e por meio do qual os violonistas estabelecem uma interdependência positiva (LARA 
ALONSO, 2013). Por fim, apontamos as estratégias de nomeação (BOURDIEU, 2008; BONNEWITZ, 
2003) e de fixação da identidade (HIKIJI, 2005), que tornam as práticas musicais da CCC legítimas 
e significativas para seus integrantes e para a sociedade. 

Palavras chaves: Performance. Identidade. Juventude. Grupo de violões. 
 
 
 
 

MARACATU SOLAR: O PROCESSO DE APRENDIZADO EM PRÁTICAS PERCUSSIVAS 

PELA ORALIDADE 

 
Valdênia Araújo Lima 

Universidade Federal do Ceará - UFC 
 
O Maracatu Solar é um programa de formação continuada da Associação Cultural Solidariedade 
e Arte, cujo objetivo é formar novos praticantes de Maracatu, englobando o ensino de percussão, 
dança e a montagem de espetáculos, sob concepção rítmica e estética de Descartes Gadelha e 
presidência de Pingo de Fortaleza. Esse trabalho investiga, pelo ponto de vista dos aprendizes de 
percussão, a experiência de formação realizada no durante o ano de 2018, que culminou na 
gravação do primeiro DVD do Maracatu Solar e no ciclo de apresentações do Carnaval 2019. O 
propósito deste trabalho é analisar os resultados do ensino de percussão pela oralidade com 
aprendizes sem conhecimento prévio de teoria musical ou prática instrumental. A hipótese da 
eficácia desta forma de ensino se fundamenta no texto “Oralidade, Improvisação e Corporalidade” 
de Goli Guerreiro. A investigação qualitativa se deu a partir da experiência da autora e de entrevista 
não estruturada com outros aprendizes. A pesquisa encontra-se em andamento, porém podemos 
trazer algumas considerações. Os ensinamentos e regência eram revezados por vários mestres, 
entre eles: Fernanda Brasileiro, o Griô Descartes Gadelha e Catherine Furtado. Ao longo de um 
ano, sem o uso de notação em partitura tradicional, foi assimilado o repertório apresentado no 
registro fonográfico “Um Cada Um Cada Sol”, e formaram-se novos regentes, como Levi 
Magalhães, que em diversas ocasiões regeu o grupo e assumiu as aulas. 
 
Palavras-chave: Ensino de Percussão, Oralidade, Maracatu Solar. 
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PSICOLOGIA DA MÚSICA E PEDAGOGIA DO INSTRUMENTO: BUSCANDO O 

EQUILÍBRIO ENTRE ATIVIDADES TEÓRICAS E SUAS APLICAÇÕES PRÁTICAS NO 

ENFRENTAMENTO DA ANSIEDADE NA PERFORMANCE MUSICAL 

 
 

José Washington Florencio da Silva 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

  
Ranilson Bezerra de Farias 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
  

A Psicologia da Música/performance é um campo de conhecimento auxiliar da pedagogia dos 
instrumentos e do canto, de caráter interdisciplinar. Pesquisa-se a ansiedade na performance 
musical, sintomas, situações, e as variáveis que podem desencadear seu surgimento, com o 
objetivo de ensinar, discutir e experimentar estratégias para minimizar ou controlar esta sensação, 
uma vez que a ansiedade é uma reação normal e necessária do nosso organismo (OLIVEIRA, 2001, 
p. 169),  portanto, é necessário aprendermos a lidar com ela. Na primeira etapa da nossa pesquisa, 
aplicamos um questionário contendo 10 questões a 134 alunos da Escola de Música da UFRN, 
visando obter dados referentes à sensação de ansiedade, seus sintomas e o possível uso de 
substâncias lícitas ou ilícitas na tentativa de reduzi-la. Após a análise dos dados obtidos verificamos 
que: 77,6 % dos respondentes se consideram ansiosos; 78,4% se sentem ansiosos no palco; Os 
sintomas físicos mais comuns são: palpitação, tremores, tensão muscular e inquietação. 
Constatou-se que, para amenizar a ansiedade, 6,7% já usaram substâncias ilícitas, 11,9% fizeram 
uso de álcool e 11,2% utilizaram medicamentos. A segunda etapa da pesquisa está sendo realizada 
com 28 alunos, abordando na prática três estratégias/simulações de enfrentamento: (i) 
Aceleração da frequência cardíaca/otimização da energia de performance; (ii) Capacidade de 
concentração/foco; (iii) Capacidade de relaxamento. Através destes experimentos/simulações, 
buscamos o equilíbrio entre atividades teóricas e suas aplicações práticas. Fundamentamos nossa 
pesquisa, com base em autores como: Kenny (2011), Oliveira (2001), Radocy & Boyle (2003), 
McGrath et. al., (2017), Silva (2011), DSM-5 (2014), Greene (2002), entre outros. 
 
Palavras chave: Psicologia da música; Pedagogia do instrumento; Performance musical.  
  

 
 

 

PERSPECTIVAS DO CORPO NA MÚSICA: REFLEXÕES E APONTAMENTOS SOBRE A 

TEMÁTICA  

 
Júlio César da Silva 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 

Valeria Lazaro de Carvalho 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
Este trabalho apresenta bases de uma pesquisa de Mestrado em andamento onde abordamos 
reflexões teóricas acerca do tema corpo e música. Refletimos sobre o lugar do corpo na área de 
música, procurando responder à pergunta: Em quais perspectivas o corpo é discutido na música? 
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Para tanto, foi realizada uma revisão com o corte temporal de 2008 a 2019, em Anais e revistas da 
Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) e da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-
Graduação em Música (ANPPOM). A partir da busca utilizando os descritores corpo e música, foram 
selecionados textos que traziam a palavra no título, resumo ou nas palavras-chave. Como 
embasamento para a fundamentação e discussão teórica trazemos MERLEAU-PONTY 
(1945/2011); SERRES (2003); NÓBREGA (2010) e PORPINO (2006). Por meio da leitura e análise de 
artigos, foi possível concluir que as discussões sobre o corpo encontram um lugar na música, se 
voltando principalmente para os usos e fazeres do corpo na performance e educação musical, 
com isso, nota-se a necessidade de ampliação da discussão e problematização da temática a 
partir de vieses teóricos ainda pouco explorados na área. 
 
Palavras-chave: Corpo. Música. Revisão bibliográfica.  

 
 

 

GESAMTKUNSTWERK NA EDUCAÇÃO MUSICAL: ARTES INTEGRADAS E SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA FRAGMENTADA NAS APROXIMAÇÕES ENTRE AS AULAS DE 

MÚSICA DO IFPI – CASJPI E A MONTAGEM DA ÓPERA SERRA DA CAPIVARA (PI) 

 
João Batista Rodrigues Cruz Compagnon 

 Prof.º do IFPI e Mestrando ProfArtes UFMA 
 

Alberto Pedrosa Dantas Filho 
Prof.º Doutor da UFMA 

 

A pesquisa aborda os aspectos de integração entre as linguagens artísticas que compõem o 
componente curricular Arte e sua aproximação com a produção artística híbrida local na 
contemporaneidade. A problemática busca aproximar as aulas de música das montagens dos 
espetáculos artísticos regionais num processo de construção baseado no princípio da Arte Total, 
que encontra referência nas concepções do Gesamtkunstwerk do compositor alemão Richard 
Wagner (1813 – 1883). TEM-SE COMO OBJETIVOS realizar um estudo sobre as aulas de música no 
Instituto Federal do Piauí –IFPI, Campus São João do Piauí - CASJPI, em conexão com a Ópera 
Serra da Capivara no município de São Raimundo Nonato – PI, partindo do Gesamtkunstwerk 
como arte total adaptada para a educação musical e compreender as aproximações entre o fazer 
artístico propriamente dito com as atividades desenvolvidas na educação, afim de promover 
alternativas para o ensino da música, motivando os alunos a aprenderem de uma forma mais 
ampla, por possibilitar uma conexão da música com as outras linguagens do Componente 
Curricular Arte. Foi criado, para realização do trabalho, o Núcleo de Artes Integradas; sendo, 
portanto, uma prática de música através dos aspectos sonoros presentes na dança, teatro, artes 
visuais e na própria execução musical. Notamos como resultado a participação mais efetiva dos 
discentes, mesmo aqueles que não se interessam tanto pela prática instrumental, mas que 
integram o projeto pela identificação com as outras artes contempladas nas montagens dos 
espetáculos musicais. A Música, portanto, pode servir como condutor das outras artes ampliando 
as possibilidades da educação musical. 
 
Palavras-chave: Educação Musical; Arte Total; Linguagens Artísticas. 
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OFICINA DE TÉCNICA VOCAL PARA ESTUDANTES INICIANTES COM FOCO EM MPB – 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 
Rafael Gomes Cruz 

Universidade Federal do Ceará 
 
O presente trabalho objetiva relatar as experiências obtidas no projeto Monitoria de Voz no curso 
de música da UFC através da realização da Oficina de Técnica Vocal para estudantes iniciantes. A 
oficina aconteceu entre novembro e dezembro de 2018, sob a orientação das professoras de 
canto Dra. Consiglia Latorre e Ma. Maria Juliana. Os objetivos da oficina foram apresentar, discutir 
e aplicar conceitos básicos de técnica vocal na prática de canto individual com foco na música 
popular brasileira, estimulando a auto percepção corporal, conferindo noções básicas mas que 
permitissem aos alunos uma prática consciente. Dessa forma, foram ofertadas dez vagas que 
tiveram como público-alvo alunos de todos os cursos da universidade e membros da 
comunidade, preferencialmente quem nenhum ou pouco contato teve com técnicas de canto. Os 
conceitos abordados passaram por respiração e apoio diafragmático e intercostal, registros 
vocais, projeção vocal e principais ressonadores, e sua aplicação em exercícios e repertório, 
tomando como guia, além das práticas desenvolvidas pelas orientadoras, o método de Goulart e 
Cooper (2002), que traz, além da teoria, exercícios direcionados a cada assunto supracitado, 
disponibilizando livro de partituras e CD com os exercícios gravados. Durante as aulas e ao final 
da oficina, foram realizadas discussões sobre os temas e sua absorção por cada aluno, cognitiva 
e corporalmente, e, a partir destas conversas e observação dos alunos, já era perceptível o início 
de uma consciência vocal, trazendo à tona a relevância deste relato enquanto base para pesquisas 
futuras sobre o aprendizado de canto no Brasil. 
 
Palavras-chave: Técnica Vocal; Música Popular Brasileira; Canto Popular 
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Dia 25/06 

SESSÃO 6 - EAD, NOVAS TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO 

 

14h-14h20 

RID e RED: Softwares e jogos para ensino de intervalos e 
escalas musicais 
Eric de Oliveira Barreto 
Allysson Fernando Guedes de Almeida 
Maria Alice Oliveira Leal 
Thiago Machado Sampai 

14h25-14h45 

Levantamento, catalogação e análise de softwares e jogos para ensino de 
teoria musical 
Eric de Oliveira Barreto 
Allysson Fernando Guedes de Almeida 
Maria Alice Oliveira Leal 
Thiago Machado Sampaio  

14h50-15h10 

Memória Auditiva: Objeto de aprendizagem para letramento musical 
Gerardo Silveira Viana Júnior 
Samyr Pereira Pontes  
Manoela Fernandes Vieira Barbosa  

15h15-15h35 
Música, tecnologias digitais e inovação: diálogos e possibilidades na formação 
musical 
José Magnaldo de Moura Araújo  

15h40-16h 
Arranjos Musicais Escolares XXX num Curso de Licenciatura em Música 
Claudia Santos 

16h05-16h25 
 

A produção de material didático digital e interativo para a educação musical: 
uma experiência de iniciação à programação para docente no ambiente 
Scratch 
Sara Sousa Alves 
Marcos André Martins Aristides  

16h30-16h55 
Prática musical e contemporaneidade: uma pesquisa-criação sobre o recital 
comentado 
Mikaël Francoeur 

17h-17h20  

Recital didático como proposta de ampliação da compreensão musical e 
desenvolvimento de uma escuta ativa 
Igor Ferreira da Silva 
Eddy Lincolln Freitas de Souza 
João Paulo Rocha Façanha Moreno 
Silvia Letícia Martins da Silva Jei ́as 
Silvestre de Arau ́jo Gustavo Silveira dos Santos 

17h25-17h45  
Novos caminhos: A Leitura Alternativa nos Primeiros Passos do Baixista. 
Leandro Pequeno da Silva 
Erickinson Bezerra de Lima 

17h50-18h10 
Práticas Criativas no Piano Funcional: a elaboração de arranjos musicais em 
grupo 
Bruna Maria de Lima Vieira 
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RID E RED: SOFTWARES E JOGOS PARA ENSINO DE INTERVALOS E ESCALAS MUSICAIS 

 

Eric de Oliveira Barreto 
Instituto Federal da Bahia/Universidade Federal da Bahia  

 
Allysson Fernando Guedes de Almeida 

Instituto Federal da Bahia  
 

Maria Alice Oliveira Leal 
Instituto Federal da Bahia 

 
 Thiago Machado Sampaio 
Instituto Federal da Bahia 

 
A demanda pela aprendizagem de teoria musical é realizada por diversos públicos: músicos 
amadores que querem desenvolver novas habilidades, estudantes que se preparam para 
vestibulares, alunos de escolas regulares ou especializadas, entre outros. O conhecimento sobre 
intervalos e escalas musicais é fundamental para a aprendizagem fenômenos importantes da 
música, ainda assim, há poucos softwares e jogos digitais que tratam destes conteúdos em língua 
portuguesa e que estejam adaptados à diversidade de públicos no Brasil. Neste sentido, o 
presente trabalho teve por objetivo desenvolver softwares e games que possibilite a 
aprendizagem destes assuntos, com abordagens interativas e acessíveis a variados públicos, 
sempre indicando o resultado sonoro dos fenômenos. Para seu desenvolvimento foi realizada 
pesquisa acerca de metodologias de ensino de intervalos e escalas e, também, de softwares em 
línguas portuguesa e inglesa que tivessem esses objetivos. Encontrou-se algumas ferramentas 
com inconsistências teóricas e outras que utilizam exclusivamente a notação tradicional (partitura) 
como meio explicativo. Consideramos a utilização desta notação um empecilho para a 
aprendizagem por parte do público interessado, uma vez que demanda um conhecimento prévio 
que, a despeito de sua importância, não é condição fundamental para a aprendizagem de 
intervalos e escalas. Neste sentido, iniciamos a modelagem de uma metodologia que não 
prescindisse do uso da notação tradicional e, posteriormente, a aplicamos no desenvolvimento 
de dois softwares: Régua Intervalar Deslizante - RID e Régua Escalar Deslizante - RED. Também 
foram desenvolvidos os jogos “Qual a Escala” e “Posicione a Régua”. Todas as ferramentas estão 
disponíveis online e em português. 
     
Palavras-chaves: Escalas Musicais, Intervalos Musicais, Softwares para Teoria Musical, jogos para 
Educação Musical 
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LEVANTAMENTO, CATALOGAÇÃO E ANÁLISE DE SOFTWARES E JOGOS PARA 

ENSINO DE TEORIA MUSICAL 

 
Eric de Oliveira Barreto 

Instituto Federal da Bahia/Universidade Federal da Bahia  
 

Allysson Fernando Guedes de Almeida 
Instituto Federal da Bahia  

 
Maria Alice Oliveira Leal 

Instituto Federal da Bahia 
 

 Thiago Machado Sampaio 
Instituto Federal da Bahia 

 
 
Materiais didáticos digitais são ferramentas importantes em processos de ensino-aprendizagem. 
Elas são úteis desde aplicações em salas de aula, em turmas de ensino regular e especializado, 
até a aprendizagem individual. Contudo, não há levantamentos e análises de tais materiais 
desenvolvidos para ensino de teoria musical no Brasil, o que dificulta a busca por parte de 
docentes e estudantes que demandem seus usos. Sendo assim, o presente trabalho tem por 
objetivo fazer um levantamento de materiais didáticos digitais para ensino de teoria musical, 
ofertando um catálogo com análises e indicações de uso para diferentes contextos. A pesquisa 
tem como procedimentos metodológicos: busca das seguintes palavras chave "jogos musicais”, 
”games musicais”, "jogos teoria musical”, "game teoria musical”, "game musical theory”, "musical 
theory online”, utilizando três diferentes motores de busca: google, qwant e duckduckgo; seleção 
dos sítios, softwares e games com conteúdos voltados para teoria musical; classificação dos 
materiais didáticos por língua, conteúdo, usabilidade, conhecimentos prévios necessários, 
plataformas e origem; análise crítica de cada material. Resultados preliminares indicam uma 
quantidade baixa de materiais para ensino de teoria da música em língua portuguesa, bem como 
a ausência de plataformas dedicadas a este ensino, em contraste com quantidade significativa 
destes materiais em língua inglesa. Espera-se que, ao final desta pesquisa, seja possível 
disponibilizar um catálogo indicativo com uma resenha sobre cada um dos materiais, de maneira 
a orientar docentes e estudantes. Também, espera-se que o catálogo evidencie nichos potenciais 
para desenvolvimento de novos softwares e jogos voltados para a teoria da música. 
 
Palavras chaves: Teoria Musical, Jogos Musicais, Games, Softwares para Ensino de Música 
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MEMÓRIA AUDIATIVA: OBJETO DE APRENDIZAGEM PARA LETRAMENTO MUSICAL 

 
Gerardo Silveira Viana Júnior 

Universidade Federal do Ceará 
 

Samyr Pereira Pontes 
Universidade Federal do Ceará 

 
Manoela Fernandes Vieira Barbosa 

Universidade Federal do Ceará 
 
 
O presente trabalho apresenta o objeto de aprendizagem “Memória Audiativa”, voltado para a 
aquisição da leitura e escrita de padrões musicais. O software, desenvolvido como um jogo de 
memória, baseia-se na Teoria de Aprendizagem Musical do educador Edwin Gordon, mais 
especificamente nos conceitos de audiação, sequência de aprendizagem de competências e 
aprendizagem por discriminação. O jogo foi desenvolvido com o intuito de exercitar a 
memorização de padrões melódicos e rítmicos, tal como concebidos por Gordon, a partir da 
atividade lúdica de associar padrões correspondentes formando pares de cartas, favorecendo o 
desenvolvimento da audição em distintos níveis da sequência de aprendizagem de competências 
da Teoria de Gordon, a saber: Nível auditivo-oral, de associação verbal e de associação simbólica. 
No primeiro nível, o usuário deve identificar cartas com padrões que soam de forma idêntica. No 
nível de associação verbal, deve-se ser capaz de associar um padrão sonoro em uma carta, com 
uma sequência de sílabas de solfejo em outra. No nível de associação simbólica, a carta com o 
padrão sonoro deve ser associada a outra com sua representação em partitura. A metodologia de 
desenvolvimento seguiu um processo de prototipação, utilizando o motor de jogos Unity 3D e 
envolveu uma equipe interdisciplinar, com especialistas em desenvolvimento de Software, Design 
Visual e em Educação Musical. Uma vez realizada a testagem da equipe de desenvolvimento, o 
software está sendo empregado com estudantes da disciplina de Percepção e Solfejo da XXX, 
público alvo do OA, a fim de avaliar sua eficácia em um contexto educacional real. 
 
Palavras chave: Educação Musical; Objetos de Aprendizagem; Letramento Musical. 

 
 
 
 

MÚSICA, TECNOLOGIAS DIGITAIS E INOVAÇÃO: DIÁLOGOS E POSSIBILIDADES NA 

FORMAÇÃO MUSICAL 

 
José Magnaldo de Moura Araújo  

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
 

Com o desenvolvimento das tecnologias digitais, os meios de produção, difusão e acesso ao 
conhecimento musical vêm modificando-se e transformando o modo como nos relacionamos 
com a música nos processos de ensino e aprendizagem. Partindo desse contexto, como fomentar 
oportunidades para adolescentes, jovens e adultos desenvolverem habilidades musicais e gerir 
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sua aprendizagem mediada pelas tecnologias digitais? Este artigo tem como objetivo analisar os 
principais processos, situações e estratégias desenvolvidas no projeto “Música, Tecnologias 
Digitais e Inovação: diálogos e possibilidades na formação musical”. Como metodologia, utilizamos 
a análise de conteúdo dos vídeos, fotos, relatórios e interações online desenvolvidas nos 
ambientes virtuais do projeto tomando como base o referencial metodológico de Bardin (2011). 
Entre os principais resultados, apontamos que os processos de ensino e aprendizagem 
vivenciados no projeto contribuíram para aprendizagem entre diferentes gerações de nativos 
digitais e imigrantes digitais. Entre as principais situações podemos destacar os encontros 
presenciais em que os sujeitos puderam vivenciar aprendizagens mediada pelas tecnologias 
digitais, encontros online realizados de forma síncrona via Hangout e interações assíncronas 
realizadas em multiplataformas digitais como: google classroom, facebook, whatsapp e google 
drive. As estratégias de ensino e aprendizagem desenvolvidas no projeto possibilitaram que os 
sujeitos colaborassem com a construção de conhecimentos, vivenciando as possibilidades de 
como essas tecnologias digitais podem: 1º) contribuir para aprendizagem de um instrumento 
musical; 2º) facilitar o uso de computadores e Smartphones como instrumento de ensino e 
aprendizagem; e 3º) vivenciar possibilidades de utilização do corpo como instrumento de 
performance musical mediado pelas tecnologias digitais. 

Palavras chaves: tecnologias digitais, formação musical, aprendizagem online. 
 
 
 

 

DIÁLOGOS DO COMPOR: UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO EM UM CURSO ONLINE DE 

MÚSICA 

 
Leonardo de Assis Nunes 

Universidade Federal da Bahia 
Université Laval 

 

Helena de Souza Nunes 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Universidade Federal da Bahia 
 
 
No Brasil, pesquisadores da área de Educação Musical vêm desenvolvendo cada vez mais 
investigações aplicadas a contextos educacionais diversos, além daqueles originados no espaço 
da Escola Básica, haja vista a enorme quantidade de trabalhos publicados em eventos científicos 
da ABEM e ANPPOM. Isso representa uma grande variedade de enfoques, pois inclui produção de 
ideias e materiais didáticos para um público-alvo infantil e da juventude, obviamente, mas também 
adulto, devido à necessidade de musicalização de professores. Dentro dessa vasta e apropriada 
pesquisa em Música, relativamente poucas têm sido as trocas abertas e consistentes com os 
especialistas em Composição Musical. Eventuais diálogos frequentemente resultam em 
produções assépticas, distantes do contexto educacional. Assim, o objetivo desta pesquisa 
consiste em fomentar o estudo da composição musical, na formação de professores de Música, 
sob perspectivas de um repertório contemporâneo e, simultaneamente, musicopedagógico, que 
aplica conhecimentos de um compositor. Ela está organizada em três etapas, cada uma com sua 
correspondente metodologia: 1) Levantamento de obras e autores brasileiros dedicados à 
Composição Musical, com fins educacionais, empregando Revisão Bibliográfica e Análise 
Documental; 2) Composição e explicitação das diferentes fases de composição de uma 
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Microcanção (XXX), conforme aplicadas em um curso online, realizando um Estudo de Caso; e, por 
fim, 3) Enunciação de princípios compositivos que possam otimizar esse processo de composição 
empregado, valendo-se da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALLIAZZI, 2014). Este artigo 
apresenta os resultados obtidos nas duas primeiras etapas, posto que o estudo ainda se encontra 
em desenvolvimento, com conclusão prevista para final de 2019. 
 

Palavras-chave: composição musical; Microcanções CDG; online learning in music 
 
 
 

 

A PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DIGITAL E INTERATIVO PARA A EDUCAÇÃO 

MUSICAL: UMA EXPERIÊNCIA DE INICIAÇÃO À PROGRAMAÇÃO PARA DOCENTE NO 

AMBIENTE SCRATCH  

   
Sara Sousa Alves  

Universidade Federal do Ceará, campus Sobral  
   

Marcos Aristides  
Universidade Federal do Ceará, campus Sobral  

   
O presente trabalho visa relatar a experiência da autora como bolsista de Produtividade em 
Pesquisa (BPI), na atividade desenvolvida no grupo de pesquisa PESQUISAMUS. O objetivo 
principal é produzir material interativo e digital para a educação musical. Os objetivos específicos 
são adquirir as primeiras noções de programação, desenvolver o pensamento computacional. O 
ponto de partida foi uma atividade proposta por Cecília França (2013) em seu livro “Trilha da Música: 
Orientações Pedagógicas”. Para o desenvolvimento informático da atividade, foi usado o ambiente 
gratuito de programação visual scratch (Angelo, Eloy, Lopes, 2017) produzido e oferecido pelo 
Media-Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT). O resultado foi a realização de uma 
aplicação chamada “Movimento Sonoro Serra do Pajé” que consiste em um exercício digital e 
interativo, no qual o utilizador desenvolve a noção de sons graves e agudos movimentando um 
personagem no contorno de uma serra. Na medida em que o personagem avança ou recua no 
contorno da serra há uma variação de frequência na direção dos graves ou dos agudos. Para tanto 
se fez necessário desenvolver o pensamento computacional, e se apropriar das funções de 
programação do ambiente scratch, no qual a atividade foi desenvolvida. Esta experiência foi de 
grande importância para a formação da bolsista, pois lhe proporcionou o desenvolvimento de 
novas habilidades na área da informática.  
Palavras chaves: Percepção sonora, Educação musical e tecnologia, Pensamento computacional.   
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PRÁTICA MUSICAL E CONTEMPORANEIDADE: UMA PESQUISA-CRIAÇÃO SOBRE O 

RECITAL COMENTADO 

 
Mikaël Francoeur 

Université Laval 
 
O paradigma de consumo contemporâneo tende a conferir aos consumidores uma 
participação ativa na construção do sentido das relações produtor-receptor (Prahalad e 
Ramaswamy 2000). Entretanto, a formação dos músicos eruditos atinge mal essa meta, 
pois ela prioriza uma relação artista–público hierarquizada. Na Universidade XXX (Canadá), 
a utilização de uma abordagem de pesquisa-criação (XXX 2018) nos doutorados em 
musicologia abre uma porta à resolução desse dilema. No meu doutorado, eu procurei 
entender as repercussões de uma cooperação artista-público referente à construção de 
sentido num recital comentado de piano. Com este propósito, eu criei um recital 
comentado interativo (RCI) no qual o público podia influenciar em tempo real a seleção 
do texto e da música através de um aplicativo digital criado sob medida. Uma análise 
qualitativa de sondagens distribuidos aos ouvintes mostra que o público foi geralmente 
entusiasta à ideia de uma construção de sentido cooperativa. Um resultado inesperado 
demonstra que alguns ouvintes experimentaram um estado de flow (Csikszentmihaly 
2014) relacionado ao desafio da recepção interativa. Esta constatação nos leva a afirmar 
que o RCI pode ser adaptado facilmente para vários públicos (pré-escolar, escolar, 
universitário, público em geral, idosos) para fornecer uma experiência de qualidade aos 
ouvintes. A presente pesquisa-criação é um exemplo de como a formação avançada dos 
músicos pode se abrir a uma cooperação com o público no campo da música erudita e 
se adaptar ao paradigma de consumo contemporâneo, entre outros meios, através do 
uso de tecnologias digitais interativas. 

Palavras chaves: Formação avançada dos músicos; Cooperação artista-público; 
Tecnologias digitais em música erudita; Pesquisa-criação; Construção de sentido. 
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RECITAL DIDÁTICO COMO PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DA COMPREENSÃO MUSICAL 

E DESENVOLVIMENTO DE UMA ESCUTA ATIVA 

 
Igor Ferreira da Silva 

Instituto Federal do Ceará 
Universidade Estadual do Ceará 

Eddy Lincolln Freitas de Souza 
Instituto Federal do Ceará 

João Paulo Rocha Façanha Moreno 
Instituto Federal do Ceará 

Silvia Letícia Martins da Silva 
Instituto Federal do Ceará 

Universidade Estadual do Ceará 

Jeías Silvestre de Araújo 
Instituto Federal do Ceará 

Gustavo Silveira dos Santos 
Instituto Federal do Ceará 

Casa de Vovó Dedé 
 
Considerando a importância do desenvolvimento de uma escuta ativa no processo de educação 
musical, observou-se a possibilidade da utilização de um concerto didático como instrumento 
metodológico para alcançar essa finalidade. Nesse sentido, o presente trabalho de pesquisa teve 
como objetivo, despertar a compreensão musical a partir de parâmetros como expressão, forma 
e valor, obedecendo as etapas de desenvolvimento musical e psicológico propostas por 
(Swanwick, 2003). Desse modo, o concerto didático vem sendo apresentado por um quinteto de 
violões, sendo utilizadas nas ações da pesquisa, duas obras musicais de compositores brasileiros. 
Assim, adotando como princípio orientador a teoria espiral de Swanwick, consideramos três 
momentos tidos como fundamentais no decorrer do recital: A apresentação e contextualização 
das obras musicais; o diálogo acerca de parâmetros como melodia, timbre e intensidade; a 
apresentação fragmentada e conjunta das vozes, onde foram explorados elementos como forma, 
dinâmica e valores. Ao final das primeiras apresentações, observou-se que após a explanação dos 
integrantes do grupo, os agentes pesquisados demonstraram maior interesse pelas músicas, bem 
como, pelo conhecimento de mais obras do repertório da música instrumental para grupo de 
violões.  Tal constatação ficou evidente a partir de um maior envolvimento da turma por meio de 
comentários e outras colocações relacionadas aos conteúdos adotados no âmbito desta ação. 
Além disso, percebeu-se que uma aula de música alicerçada em princípios teóricos norteadores, 
pode melhorar qualitativamente o nível de envolvimento e compreensão do discurso musical por 
parte dos envolvidos.   
 
Palavras-chaves: Recital didático, Escuta, Compreensão musical.   
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NOVOS CAMINHOS: A LEITURA ALTERNATIVA NOS PRIMEIROS PASSOS DO BAIXISTA 

 
Leandro Pequeno da Silva  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
 

Erickinson Bezerra de Lima 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
A presente abordagem, é resultante da pesquisa que estruturou a minha monografia de 
licenciatura em música. O destaque investigativo circundou a perspectiva metodológica da leitura 
musical alternativa e como ela influenciava no aprendizado dos baixistas iniciantes para integra-
los nos conceitos iniciais do instrumento. Como complemento para o artigo, foi realizada uma nova 
pesquisa com novos alunos para compreender melhor a leitura musical alternativa proposta pelo 
pesquisador — desenvolvida durante sua trajetória docente. Como processo metodológico nos 
servem de base um estudo de caso e entrevistas semiestruturadas com os alunos envolvidos no 
constructo deste trabalho. Cruzamos ainda, dados colhidos na monografia e na nova pesquisa 
feita a partir da observação do aprendizado de dois alunos em aulas regulares. Portanto, 
apontando como esses alunos reagiram a proposta e quais aspectos em comum tiveram diante 
da abordagem, que foram submetidos. Como por exemplo, uma melhor memorização e 
assimilação da topografia do instrumento, da estrutura tonal das escalas, assim como maior 
contato com cifragem de acordes. Dessa forma foi identificada uma maior facilidade dos alunos 
em compreender e aplicar esses conceitos base para o estudo do instrumento. Como 
contribuições desta pesquisa, vemos que a utilização de meios metodológicos livres de um ensino 
musical engessado em padrões preestabelecidos, é algo que deve cada vez mais ser abordado, 
questionando padrões de ensino que segreguem o aluno de uma aprendizagem musical 
prazerosa não adequados a realidade/contexto de ensino. 
  
Palavras-chave: Baixo elétrico, leitura musical alternativa, Ensino do Baixo elétrico 

 
 
 
 

PRÁTICAS CRIATIVAS NO PIANO FUNCIONAL: A ELABORAÇÃO DE ARRANJOS 

MUSICAIS EM GRUPO 

 
Bruna Vieira 

Universidade Federal do Piauí 
 

O Piano Funcional é considerado uma disciplina de grande importância na formação dos alunos 
de graduação em música (Bastien, 1973; Christensen, 2000). As competências funcionais ao piano 
normalmente são trabalhadas nas aulas em grupo e tendem a variar de acordo com as 
especificidades de cada programa curricular (Machado, 2016). Contudo, os métodos destinados 
ao ensino destas competências, tendem a oferecer atividades mecânicas e sequenciais, além de 
um repertório que nem sempre desperta interesse nos alunos ou tem relação com a música que 
gostam e ouvem no cotidiano. Ao longo da minha experiência, tenho observado que este fator 
impacta diretamente na aprendizagem dos alunos, quando o processo se torna mecânico e por 
vezes desconectado do conhecimento tácito que se adquire intuitivamente através da própria 
prática performativa e é essencial ao desenvolvimento da musicalidade. Diante do problema 
apresentado, e à luz dos trabalhos de Lucy Green, desenvolveu-se uma abordagem de ensino-
aprendizagem que integrou a elaboração de arranjos de músicas escolhidas pelos próprios 
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alunos. A abordagem foi realizada com duas turmas de alunos de graduação em música, ao longo 
de um ano letivo e os dados foram recolhidos através de observação participante e de entrevistas 
semiestruturadas. O estudo mostrou, essencialmente: i) que a elaboração de arranjos em conjunto 
favoreceu maior desenvoltura na execução do instrumento porque esta prática propiciou um 
ambiente mais descontraído e informal; ii) maior interação e participação dos alunos pela sua 
identificação com o repertório e por ser este um processo criativo no qual nos tornamos, de fato, 
indivíduos ativos.  
 
Palavras-chaves: práticas criativas, arranjo musical, piano funcional. 
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Dia 25/06 

SESSÃO 7 - EDUCAÇÃO MUSICAL EM DIVERSOS CONTEXTOS DE ENSINO 

 

14h-14h20 
Coral infantil da escola de música de Sobral: aprendizagem na 
perspectiva dos pais/responsáveis dos alunos do coral 
Laiany Rodrigues de Sousa  

14h25-14h45 

Possible Selves dos jovens da periferia de Fortaleza: uma pesquisa de 
métodos mistos em espaços não escolares com cursos de música 
Gabriel Nunes Lopes Ferreira 
Marco Antonio Toledo Nascimento 

14h50-15h10 

Da tríade adorniana hipotética - TAH - aos planos hipotéticos de 
audição - PHA: Reflexões sobre o conceito de audição inteligente – AUIN 
Marco Aurélio Aparecido da Silva 
Levi Leonido Fernandes da Silva 

15h15-15h35 

Musicalização na primeira infância: diferenças e semelhanças no ensino-
aprendizagem de crianças de seis meses aos três anos de idade 
Aja Devi Dasi Soares Abreu de Go ́es 
Valéria Lazaro de Carvalho 

15h40-16h 
Educação Social e Didática da participação na formação musical de 
jovens na Lira Guarany 
Karina Barra Gomes 

16h05-16h25 
Grupo Sonoridades Múltiplas: Vivências da Criação e Improvisação 
Musical Timbelê 
Luzia Capistrano Ferreira 

16h30-16h55 

L'enseignement de la Capoeira en cours de musique, à Genève - à l’école 
et dans un cours de piano. Analyse didactique d’un phénomène de 
transposition. 
Marina Rabelo 

17h-17h20  
Música, formación y habitus musical en la unión del vegetal 
Pedro Rogério 
Anastasio Ovejero 

17h25-17h45  

A utilização do repertório dos estudantes de música de espaços não 
escolares: uma pesquisa com licenciandos em música da XXXX 
Ronaldo Vieira da Silva Júnior 
Julyane Maria dos Santos Andrade 
Gabriel Nunes Lopes Ferreira 

17h50-18h10 

Musicalizando Vidas no Potengi 
Ana Claudia Silva Morais 
José Osvaldo da Rocha Neto 
Louisy Alícia Campos Cruz 
Wtson Douglas Claudino da Silva 
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CORAL INFANTIL DA ESCOLA DE MÚSICA DE SOBRAL: APRENDIZAGEM NA 

PERSPECTIVA DOS PAIS/RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS DO CORAL  

 

Laiany Rodrigues de Sousa 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

Este trabalho deriva de uma pesquisa de monografia que buscou compreender os processos de 
aprendizagem presentes nas atividades do Coral Infantil da Escola de Música de Sobral. O recorte 
aqui apresentado aponta a perspectiva dos pais/responsáveis em relação à aprendizagem das 
crianças do coral. O suporte teórico se apoia em autores do campo da Educação Musical e, mais 
especificamente, de canto coral, coral infantil e musicalização infantil (SCHIMITI, 2003; GIGA, 2004; 
AMATO, 2005; ILARI e DELL’ AGNOLO, 2005; MOREIRA e SANTOS, 2009; SOUSA, 2009; PENNA, 
2010; MAFFIOLETTI, 2011). Tal abordagem se faz necessária para a reflexão e o aprimoramento 
das práticas pedagógicas realizadas, visando melhorar a aprendizagem das crianças do grupo. A 
pesquisa foi realizada na Escola de Música de Sobral Maestro José Wilson Brasil e seu universo 
abrangeu os pais e responsáveis pelas crianças do coral. O objetivo proposto foi alcançado através 
de um estudo de caso, tendo como instrumentos de coleta de dados questionários aplicados aos 
pais/responsáveis e pesquisa documental. Com relação à análise dos dados, esta demonstrou 
que, para os pais/responsáveis das crianças, o coral infantil colabora na elevação da autoestima, 
musicaliza e oportuniza a socialização, além de auxiliar no desenvolvimento escolar. 
 
Palavras-chave: Coral infantil. Aprendizagem. Educação musical. 

 
 
 

 

POSSIBLE SELVES DOS JOVENS DA PERIFERIA DE FORTALEZA: UMA PESQUISA DE 

MÉTODOS MISTOS EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES COM CURSOS DE MÚSICA 

 
Gabriel Nunes Lopes Ferreira 

Universidade Federal do Piauí 
 

Marco Antonio Toledo Nascimento 
Universidade Federal do Ceará/ Sobral 

 
O ensino de Música em espaços não escolares a cada dia vem se destacando e ganhando mais 
espaço na pesquisa acadêmica. Através de vivências desde 2010 com práticas musicais nesses 
espaços, surgiram diversos questionamentos acerca da valorização da música pelos estudantes 
dessas instituições e qual a importância das práticas desenvolvidas nas aulas para suas 
respectivas vidas e objetivos futuros (possible selves). Nesse contexto, objetiva-se com essa 
pesquisa compreender como as atividades musicais de cinco espaços não escolares da periferia 
de Fortaleza moldam os possible selves dos estudantes dos cursos de Música dessas instituições. 
Como proposta metodológica, empregou-se a pesquisa de Métodos Mistos (CRESWELL, 2010), 
que utiliza a abordagem qualitativa e quantitativa de maneira conjunta e complementar à 
aplicação de questionários (quantitativos e qualitativos), que serviram como instrumentos de 
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coleta de dados. Os resultados quantitativos confirmam que os espaços pesquisados na periferia 
de Fortaleza mudaram as perspectivas futuras dos estudantes através de uma formação musical 
e social. Já os dados qualitativos nos mostraram que essas mudanças de perspectivas estão 
relacionadas com uma formação que incentiva o desenvolvimento intrapessoal e interpessoal dos 
estudantes, além de fornecer possibilidades e habilidades para novas perspectivas profissionais 
em diversas áreas do campo artístico. A partir do exposto, podemos entender a importância 
dessas instituições como espaços formativos que vão além do fazer artístico musical, mas 
também como possibilitadores de mudanças no futuro dos jovens dos diversos bairros da periferia 
de Fortaleza.  
 
Palavras-chave: Educação Musical. Possible Selves. Educação Não Escolar. Periferia de Fortaleza. 

 
 
 
 

“DA TRÍADE ADORNIANA HIPOTÉTICA - TAH - AOS PLANOS HIPOTÉTICOS DE 

AUDIÇÃO - PHA: REFLEXÕES SOBRE O CONCEITO DE AUDIÇÃO INTELIGENTE - AUIN” 

 
Marco Aurélio Aparecido da Silva 

Universidade Federaal do Maranhão, Brasil 
 

Levi Leonido Fernandes da Silva  
UTAD, Portugal 

 
 
O objetivo deste trabalho é refletir acerca dos conceitos abordados, estudados e construídos em 
nossa tese de doutorado, buscando entender como apropriação de tais conceitos contribuem 
para a educação musical. São eles: Tríade Adorniana Hipotética - TAH, Planos Hipotéticos de 
Audição - PHA e Audição Inteligente - AUIN. Em nosso estudo, tais conceitos foram amplamente 
abordados conferindo um caráter de relevante significado para os estudos em educação musical, 
portanto entendemos que devam ser tais construções intelectuais, democraticamente colocadas 
à disposição da comunidade acadêmica e científica, de forma a contribuir para a ampliação da 
episteme proposta. “Audição Inteligente”, é um conceito recente, validado em nossa pesquisa de 
Doutorado e traz em seu cerne, sólidas bases científicas fundamentadas em estudos de Theodor 
W. Adorno, Murray Schafer e Aaron Copland, entendendo a relação entre ensino de música, 
paisagem sonora e ambiente social, tendo como aporte metodológico os princípios da pesquisa 
participante. Propomo-nos assim, em estudos de Pós-Doutoramento, aferir o Estado da Arte no 
universo onde nossa pesquisa se deu validando assim, o conceito construído. De tal forma, 
esperamos contribuir para que o processo de educação sonora se consolide ou ao menos, 
desperte um “olhar” mais atento a esta temática em toda sua solidez.  
 
Palavras-chave: Ensino de música; indústria cultural; paisagem sonora; audição inteligente. 
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MUSICALIZAÇÃO NA PRIMEIRA INFÂNCIA: DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS NO ENSINO-

APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS DE SEIS MESES AOS TRÊS ANOS DE IDADE 

 
Aja Devi Dasi Soares Abreu de Góes 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ NEI-CAp/UFRN 
 

Valéria Lazaro de Carvalho 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
 
Este trabalho apresenta o recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento na área de 
Educação Musical, a qual tem como objetivo investigar e refletir sobre as diferenças de ensino-
aprendizagem da música com crianças nas faixas etárias de 06 meses aos três anos de idade. 
Verificando a existência de aspectos relevantes da aprendizagem e expressão musical dessas 
crianças a fim de analisar os pontos em comum de aprendizado nessas faixas etárias. É uma 
pesquisa de caráter bibliográfico investigativo, sendo caracterizada como uma pesquisa 
exploratória. Traz como aportes teóricos autores como BEYER (2003), BRASIL (2016), FONSECA 
(2008), ILARI (2013), MARIANI (2012), MONÉS; PUJOLBUSQUETS; VALLET (2003), PAREJO (2012), 
PERRENOUD (2001) e RÖHRS (2010). A primeira infância, dentro do contexto dos documentos 
oficiais da educação, encontra-se atualmente em creches. Em certos casos, torna-se difícil a 
execução das aulas de musicalização para cada uma das idades separadamente, ocorrendo, na 
maioria das vezes, a necessidade de unir essas crianças em um único espaço. Considerando esse 
contexto, espera-se que esta pesquisa possa contribuir significativamente para a formação dos 
professores de música que atuam na primeira infância. 
 
Palavras-chave: Musicalização; ensino-aprendizagem; primeira infância. 
 

 
 
 

A EDUCAÇÃO SOCIAL E A DIDÁTICA DA PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO MUSICAL 

DE JOVENS NA LIRA GUARANY 

 
Karina Barra Gomes 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF 
 
Pesquisa realizada na Lira Guarany investiga as políticas culturais que possam estar vinculadas às 
formas de permanência dessa agremiação centenária em Campos dos Goytacazes (RJ) e sua 
relação com a juventude que a integra. Realizamos observação participante nas aulas de música 
da banda, em festas, retretas, apresentações diversas em eventos da cidade (nas casas de cultura, 
praças, jardins, procissões) e ensaios, além de entrevistas com os músicos. Os principais objetivos 
são esclarecer e compreender como se alinhavam os aspectos da participação e da educação 
musical desses jovens como componentes de uma prática cultural emancipadora e democrática. 
Como resultados, percebemos que a educação musical de caráter social e a participação dos 
jovens nesse processo integram o desenvolvimento da criatividade na conservação da banda, 
tornando a didática da participação um modo de política cultural peculiar que favorece o 
desenvolvimento das capacidades, o ensino e o envolvimento da banda em projetos 
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socioculturais. Essa ação socioeducativa contribui para que os jovens adquiram experiências que 
partem da emancipação para o empoderamento, dos direitos da coletividade para as 
responsabilidades individuais e da solidariedade para a ajuda mútua, a fim de que eles se tornem 
cultivadores de significados permanentes que os conduzam para um caminho mais solidário e 
fraterno. 
 
Palavras-chave: Banda Civil Centenária. Politica Cultural. Juventude. Democracia Sociocultural. 
Campos dos Goytacazes. 
 
 

 
 

GRUPO SONORIDADES MÚLTIPLAS: VIVÊNCIAS DA CRIAÇÃO E IMPROVISAÇÃO 

MUSICAL TIMBELÊ 

 
 

Luzia Capistrano Ferreira 
Universidade Federal do Ceará 

 
O presente artigo objetiva relatar o processo de vivência na criação da produção musical Timbelê, 
realizada durante as oficinas de criação e improvisação de 2017.2 promovidas pelo grupo 
Sonoridades Múltiplas, da Universidade Federal do Ceará (UFC). O grupo que vem trabalhando 
com a criação e improvisação livre, vocal e instrumental como procedimento artístico pedagógico 
realizou o processo da criação Timbelê, por meio de autonomia, criatividade, percepção, 
corporeidade e interdisciplinaridade, fundamentadas pelas idéias de autores como Chefa Alonso 
(2008), Murray Schafer (2011), entre outros.  Este trabalho segue a abordagem qualitativa, com 
etapas descritivas da criação e do envolvimento dos participantes na realização de percussões 
corporais, melodias, dança, ritmo, carrosséis sonoros e outros elementos. O registro dos dados 
ocorreu por meio de diários de campo, que relataram o processo de interiorização das vivências, 
além de vídeos e fotografias dos encontros do grupo. A criação Timbelê resultou em apresentação 
para o público durante a IV Mostra ICA da UFC, permitiu uma maior compreensão da participação 
coletiva no processo de composição, criação e improvisação, propiciou um maior entendimento 
da corporeidade  na performance musical, além de ter possibilitado entender a 
interdisciplinaridade como instrumento pedagógico, para reflexões sobre os elementos da livre 
criação sem padrões formais a qual a música escrita é submetida. 
 
Palavras-Chave: Sonoridades Múltiplas, Criação; Improvisação; Timbelê 
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L'ENSEIGNEMENT DE LA CAPOEIRA EN COURS DE MUSIQUE, À GENÈVE - À L’ÉCOLE 

ET DANS UN COURS DE PIANO. ANALYSE DIDACTIQUE D’UN PHÉNOMÈNE DE 

TRANSPOSITION 

 
Marina Rabelo de Queiroz 

FPSE - Université de Genève 
 
Ce travail de thèse en cours porte sur l’analyse didactique de pratiques d’enseignement corporel-
rythmiques de la capoeira dans les cours de musique à l’école primaire genevoise et en cours de 
piano, dans sa double articulation en tant qu’outil et en tant que contenu didactique. Nous étudions 
comment la manière dont la capoeira sollicite le corps a un effet sur l’apprentissage des rythmes. 
Quels sont ces effets ? Et les éventuels obstacles lors de la transposition de ces savoirs corporel-
rythmiques en contexte exogène ? Plusieurs leçons de trois classes, pour des élèves de huit ans, 
sont filmées durant un semestre : une classe de capoeira, une de musique à l’école et une de 
piano. Deux entretiens semi-directifs sont réalisés avec chaque enseignant portant sur les 
contenus d'enseignement rythmiques et les conduites didactiques. Nous nous appuyons sur la 
théorie anthropologique du didactique (Chevallard, 1991) pour analyser les questions liées à la 
transposition externe (historico-culturelle) et interne (contenus effectifs d’enseignement) ; et sur la 
théorie de l’action conjointe (Sensevy & Mercier, 2007) pour analyser l’interaction des acteurs dans 
le processus d’enseignement/apprentissage. Les premières analyses montrent l’articulation de 
différents milieux capoeiristas pour le travail du rythme associé à la mobilisation corporelle. Nous 
espérons que cette recherche apportera une compréhension plus ample de la relation entre la 
construction de la corporéité musicale et l’incorporation des savoirs rythmiques.  
 
Mots-clés : didactique de la musique, transposition didactique, capoeira, musique à l’école, piano, 
rythme.  
 
 
 

MÚSICA, FORMACIÓN Y HABITUS MUSICAL EN LA UNIÓN DEL VEGETAL 

 
Pedro Rogério 

Universidade Federal de Ceará 
Universidad de Valladolid 

 
Anastasio Ovejero  

Universidad de Valladolid 
 
Esta investigación expone las reflexiones desarrolladas en un Post-Doctorado en la Universidad 
de Valladolid, Campus La Yutera, Palencia. El objetivo es comprender el cambio del habitus 
musical de españoles en contacto con las músicas utilizadas en el Centro Espírita Beneficente 
Unión del Vegetal - CEBUDV. Partimos de la premisa del cambio que ocurre en la formación del 
sujeto al apreciar el repertorio musical en el contexto del CEBUDV. También, es nuestra pretensión 
aclarar que estamos utilizando como concepto central el habitus que tomamos del enfoque 
teórico-metodológico de la praxiología de Bourdieu (1983; 2001; 2005). Los datos fueron recogidos 
a partir de nueve entrevistas semiestructuradas con socios del Núcleo Inmaculada Concepción, 
de los cuales seis son dirigentes del CEBUDV. Entonces, se trata de una investigación cualitativa 
de carácter etnográfico. Los análisis en marcha apuntan resultados parciales, como la existencia 
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de un repertorio utilizado en el ámbito religioso que fomenta un habitus musical ayahuasqueiro. 
Dado que esas canciones también son apreciadas por los sujetos fuera de los encuentros 
religiosos, podemos afirmar que son incorporadas al universo musical de cada sujeto. Entonces, 
aunque la escucha sea individual, existe un espacio común que genera un habitus colectivo. 
Además, como las plantas con las que se hace el té Ayahuasca son de origen geográfico 
latinoamericano, los sujetos que las trajeron a Europa son portadores de un repertorio musical 
latinoamericano que los acompaña en los rituales, se percibe, entonces, que se opera una 
intersección cultural con influencia formadora en el habitus musical de los sujetos investigados. 
 
Palavras chaves:: Música; Formación; Habitus musical 
 
 
 
 

 

A UTILIZAÇÃO DO REPERTÓRIO DOS ESTUDANTES DE MÚSICA DE ESPAÇOS NÃO 

ESCOLARES: UMA PESQUISA COM LICENCIANDOS EM MÚSICA DA UFPI 

  
Ronaldo Vieira da Silva Júnior 

Universidade Federal do Piauí 
  

Julyane Maria Andrade dos Santos 
Universidade Federal do Piauí 

 
Gabriel Nunes Lopes Ferreira 

Universidade Federal do Piauí 
 
  
A relação aluno-professor traz diversos aprendizados para ambos. De acordo com Paulo Freire 
(1996) estamos aprendendo enquanto ensinamos e ensinando enquanto aprendemos. A partir de 
diversas pesquisas sobre como as aulas de música influenciam o repertório do aluno de música 
(SANTOS, 2007; TOURINHO, 1996), como o gosto musical dos estudantes de espaços não 
escolares influenciam na escolha do repertório nas aulas de Música por parte dos professores? 
Nesse sentido, objetiva-se, com essa pesquisa em andamento, compreender como acontece a 
escolha do repertório nas aulas de Música de Espaços Não Escolares na cidade de Teresina. A 
metodologia que será utilizada baseia-se na estratégia qualitativa denominada Estudo de Caso 
com o uso dos planos de curso e de aula das instituições, além de entrevistas com os professores 
que atuam nestes contextos e são estudantes do curso de Licenciatura em Música da UFPI. Essa 
pesquisa torna-se fundamental tendo em vista a importância de considerar o discurso do aluno e 
sua vivência musical antes das aulas de música (SWANWICK, 2003). Ao abordar sobre o gosto 
musical de alunos do ensino regular Cleonice dos Santos (2007) defende que “o gosto deles pela 
música popular deve ter o direito de adentrar as salas de aula, pois é parte de sua experiência 
concreta e de suas motivações reais” (SANTOS, 2007, p. 16-17). Partindo desse princípio, espera-
se descobrir como a vivência musical dos alunos influenciam na prática docente dos professores 
de Música contribuindo para uma Educação Musical mais contextualizada com a realidade dos 
jovens da contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Educação Musical; atuação do professor; Gosto musical. 
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MUSICALIZANDO VIDAS NO POTENGI 

 
Ana Claudia Silva Morais 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
 

Louisy Alícia Campos Cruz 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

 
José Osvaldo da Rocha Neto 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
 

Watson Douglas Claudino da Silva 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

 
 
A música está presente no cotidiano das pessoas, sobretudo no dia-a-dia dos jovens em idade 
escolar. Observando isto, o projeto Musicalizando Vidas no Potengi é desenvolvido no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, Campus São Paulo do 
Potengi (SPP) e objetiva musicalizar por meio da prática coletiva. O público alvo é formado por 
estudantes do Ensino Médio integrado e jovens da comunidade externa à instituição que possuem 
interesse em participar da prática de conjunto com formação de duas bandas de música popular. 
A pesquisa de iniciação científica, realizada na instituição, buscou discutir e conhecer os gostos e 
as preferências musicais dos alunos dos cursos integrados do IFRN/SPP, através de questionários 
online que trataram da caracterização dos participantes, trajetórias sociais e interações musicais. 
A pesquisa apontou que o gosto musical dos estudantes não se efetiva apenas por predisposições 
autônomas do sujeito, tampouco como macro determinações das estruturas sociais, mas, sim, por 
uma linha tênue entre o indivíduo e os produtos criados pela sociedade. Nesta perspectiva, o 
repertório trabalhado nos dois grupos baseia-se nos gostos e preferências musicais de seus 
componentes de forma dialogada, pois dar autonomia ao jovem no contexto da produção musical 
coletiva oportuniza a interação destes sujeitos com mundos musicais distintos, amplia 
experiências musicais, contribui para a construção de identidades nas sociedades 
contemporâneas, além de favorecer e fortalecer vínculos afetivos entre os participantes. Assim, 
almeja-se que o trabalho realizado neste projeto oportunize novas discussões e ampliação de 
horizontes intelectuais. 
 
Palavras Chave: Prática de conjunto, Jovens, IFRN. 
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Dia 25/06 

SESSÃO 8 - EDUCAÇÃO MUSICAL NO ESPAÇO ESCOLAR (2) 

 

14h-14h20 

O uso da palavra no Ensino de Música: Uma proposta a partir da Cantoria 
Nordestina 
Rodolfo Rodrigues 
Ricardo Francisco dos Reis  

14h25-14h45 
Redirecionando a Disciplina de Música no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) 
Sabrina Linhares Gomes  

14h50-15h10 

As Representações Mentais de Jovens Estudantes de Música a Partir de 
um Repertório Executado em uma Escola Pública de XXX. 
Natanael Martins de Sousa 
Adeline Annelyse Marie Stervinou  

15h15-15h35 

Perspectivas dos alunos sobre a música no ensino fundamental: uma 
pesquisa em uma escola pública de Teresina (PI) 
Suelí Leal Abreu 
Alex Dhouglas Rodrigues da Silva 
Dyllmar Alves de Sousa 

15h40-16h 
 

 “É feito borboleta": o engajamento musical transformativo na prática 
educativa do grupo CORAMARAL 
Vicente de Paulo Barroso Alves 
Israel Kleber de Oliveira Teófilo 
Rita Helena  

16h05-16h25 
 

Desafios e possibilidades da educação musical a partir da base nacional 
comum curricular 
Washington de Sousa Soares 
Sarah Fontenelle Catrib  

16h30-16h55 

A contribuição de instrumentos musicais alternativos/ recicláveis para as 
aulas de música: Experiências e descobertas com os discentes de música 
e pedagogia em Sobral/CE 
Franklin Wezenhouer da Silva Peixoto 
João Emanoel Ancelmo Benvenuto 
Leonardo da Silveira Borne 

17h-17h20 
Diferentes usos del juego en una pedagogía basada en el juego. 
Astrid Marin 
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O USO DA PALAVRA NO ENSINO DE MÚSICA: UMA PROPOSTA A PARTIR DA 

CANTORIA NORDESTINA 

 

Rodolfo Rodrigues 
Universidade Federal do Cariri 

 
Câmara Cascudo, em 1984 escreveu a respeito da Cantoria Nordestina, também chamada de 
Cantoria Repentista, dizendo que “o canto do improviso sertanejo, se tem pobre o desenho, é 
porque é um detalhe, uma forma, do essencial que é o recitativo”. O gênero musical da Cantoria 
apoia-se sobre duas lacunas, fundamentais para a espetacularização de sua arte: improvisação e 
palavra. O jogo improvisado de informações, expressos momentaneamente, resumem a obra 
dessa expressão artística tão comum no Nordeste Brasileiro. Contudo, sua compreensão não se 
limita apenas à improvisação, pois a Cantoria se estrutura sobre um conjunto de regras que são 
responsáveis por regerem todo seu arcabouço, antagonizando a ideia da livre improvisação.
 Diante desta paradoxal relação é que emergiu essa pesquisa, procurando entender de que 
forma essas regras – responsáveis por regerem as estruturas musicais do repente – poderiam ser 
repensadas em atividades de musicalização no Ensino Básico, apoiando-se sobre a prerrogativa 
do §2º do artigo 26 da lei 9.394/96 da educação nacional, que diz: “o ensino da arte, especialmente 
em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da Educação Básica”. 
Durante os anos de 2017 e 2018 foram planejadas atividades de musicalização e desenvolvidas 
em duas unidades escolares nas cidades de Crato e Juazeiro do Norte, ambas no estado do Ceará. 
Apresento neste trabalho parte do projeto desenvolvido nesses dois anos, apresentando 
dificuldades e potencialidades. 
 
Palavras-Chave: Cantoria Nordestina; Improvisação; Ensino de Música 
 
 
 

REDIRECIONANDO A DISCIPLINA DE MÚSICA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ (IFCE) 

 
Sabrina Linhares Gomes 

 Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - IFCE 
 
O presente artigo representa o registro da quarta fase da implantação da disciplina de música no 
Ensino Técnico Integrado (ensino médio) da instituição: criação de novas vagas específicas, 
efetivação de novos professores de música e revisão do processo de implantação de tal disciplina. 
Tal instituição é a primeira no Estado do Ceará a implantar a disciplina de música em caráter 
obrigatório em tal nível de ensino e este processo tem sido acompanhado e registrado através de 
pesquisas e publicações desde o ano de 2012. Esta fase da pesquisa é estruturada com base em 
três fases anteriores concluídas: a criação do Programa de Unidade Didática (PUD) da disciplina 
de Música para o Ensino Integrado, a implantação da referida disciplina em caráter experimental 
no campus de Fortaleza e o processo de criação e efetivação das primeiras vagas destinadas a 
tal disciplina nos campi da instituição (capital e interior). Dando continuidade às fases anteriores, 
através de uma pesquisa qualitativa e documental, por meio de um estudo de caso, este artigo 
descreve o processo de efetivação de novos professores concursados para o ensino de música, 
buscando explicar o processo de expansão para os campi do interior do Estado do Ceará e 
apresentar o retrato atual, bem como perspectivas do ensino de música na instituição federal de 
ensino estudada. Seguimos no sétimo ano de registro das ações dessa pesquisa, a qual tem 
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servido de exemplo para demais instituições. Ressaltamos que a citada pesquisa acompanha tal 
processo de implantação durante o período de 2012 a 2022. 
 
Palavras-chave: Disciplina, Música, Ensino Integrado, IFCE 
 

 
 

 

AS REPRESENTAÇÕES MENTAIS DE JOVENS ESTUDANTES DE MÚSICA A PARTIR DE UM 

REPERTÓRIO EXECUTADO EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE PACATUBA-CE 

 

Natanael Martins de Sousa 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

 
Adeline Annelyse Marie Stervinou 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
 

Este trabalho é um estudo de caso que tem como objetivo principal identificar quais 
representações mentais estão envolvidas durante a prática de um repertório musical tocado por 
alunos da turma de flauta doce de uma escola pública de Pacatuba-CE. A pergunta que norteia a 
pesquisa é: quais representações mentais estão envolvidas durante o estudo de um repertório 
musical tocado por alunos da turma de flauta doce de uma escola pública de Pacatuba-CE? Para 
tanto, tomamos como referencial teórico David Huron (2012), e Smith e Kosslyn (2007) com seus 
conceitos sobre cognição musical e representações mentais voltadas para a música. A hipótese é 
que durante o estudo do repertório, os alunos usam as representações mentais como subsídio 
para executar a peça apresentada. Esta pesquisa se justifica por sua colaboração na difusão da 
literatura sobre as representações mentais no processo formativo de jovens estudantes de música 
e por cooperar com os alunos em seu desenvolvimento cognitivo, além de proporcionar reflexões 
sobre o assunto, contribuindo para o desenvolvimento de novas metodologias de ensino para a 
flauta doce, auxiliando estudantes e professores de música na solidificação de seus 
conhecimentos musicais. Como base metodológica, usaremos a “abordagem qualitativa” e a 
“abordagem quantitativa” (KNECHTEL, 2014), e como design a “pesquisa-ação” (THIOLLENT, 1986). 
No decorrer da pesquisa, os alunos serão submetidos a um experimento com o intuito de exprimir 
as representações mentais envolvidas durante a prática da música Asa Branca (Luiz Gonzaga) – 
música pertencente a vivência cultural dos educandos, e de uma composição nossa, 
desconhecida dos alunos. 
 
Palavras-chave: Representações Mentais; Cognição Musical; Flauta Doce. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

97 

 

 
PERSPECTIVAS DOS ALUNOS SOBRE A MÚSICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA 

PESQUISA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE TERESINA (PI) 

 
Suelí Leal Abreu 

Universidade Federal do Piauí 
 

Alex Dhouglas Rodrigues da Silva 
Universidade Federal do Piauí 

 
Dyllmar Alves de Sousa 

Universidade Federal do Piauí 
 
A presença do ensino de música na escola regular é uma temática que vem sendo discutida há 
alguns anos e apesar disso, ainda não está dentro de uma perspectiva ideal de formação musical 
na escola regular (FIGUEIREDO ;PRIM, 20016). Em Teresina (PI) isso se torna muito forte tendo em 
vista a dificuldade de encontrar professores atuantes na escola regular com formação na área 
musical. A partir dessa realidade, surgiram diversos questionamentos acerca da presença da 
música nas escolas públicas de Teresina como também acerca da atual situação do ensino de 
música a partir da percepção dos próprios estudantes das escolas. Nesse contexto, realizou-se 
uma pesquisa objetivando compreender, a partir da percepção dos estudantes de uma escola 
pública de Teresina, a situação da música na disciplina Arte. A metodologia utilizada se enquadra 
com uma investigação de abordagem qualitativa, pois analisou objetos indissociáveis às 
interações humanas, especificamente de alunos da disciplina de Arte, conteúdo musical abordado 
e sua interação com o professor. Foi feito um questionário com perguntas direcionadas aos alunos 
buscando compreender quais suas percepções sobre o conteúdo de música, pois a educação 
deve estar ligada ao espaço onde esses jovens estão inseridos, suas experiências e expectativas. 
Assim, esta pesquisa resultou em dados que nos possibilitam perceber a abordagem musical na 
disciplina de Arte como ferramenta metodológica e não como conteúdo de música. Concluímos, 
que muito do que se reflete no ensino está ligado a falta da formação do professor para com os 
conteúdos de música na disciplina de Arte.   
 
Palavras-chave: Educação Musical, Disciplina Arte, Estágio-supervisionado, Escola pública. 
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“É FEITO BORBOLETA”: O ENGAJAMENTO MUSICAL TRANSFORMATIVO NA PRÁTICA 

EDUCATIVA DO GRUPO CORAMARAL 

 
Vicente de Paulo Barroso Alves 
Universidade Federal do Ceará 

 
Israel de Oliveira 

Universidade Federal do Ceará 
 

Drª Rita Helena 
Universidade Federal do Ceará 

 
Esta pesquisa qualitativa tem como objetivo identificar, através da observação participante, 
principais elementos do fazer artístico do grupo “CorAMARal” que caracterize os estudantes do 
processo formativo de 2018, intitulado “É feito borboleta” como engajados numa prática 
transformativa durante ensaios e apresentações. O CorAMARal é um projeto de formação musical 
extracurricular desenvolvido na Escola Francisca Alves do Amaral, Caucaia, Ceará. Em turno não 
regular, os estudantes se envolvem no processo de aprendizagem e criação de um espetáculo 
para coral que seja capaz de envolver, além da música, múltiplas linguagens artísticas (dança, 
teatro, fotografia, cenografia, outros). Como projeto de formação com duração mínima de um ano, 
o grupo se renova a cada inicio de ano onde é reestabelecido o objetivo de um novo processo 
criativo. O “É feito Borboleta”, processo de 2018, contou com a colaboração de 25 participantes, 
estudantes da escola entre o 5º ao 9º ano. A metodologia desta pesquisa se embasa na teoria do 
Engajamento Musical Transformativo, paradigma criado pela professora Susan O’neill (2012). A 
pesquisa utiliza informações registradas em diário de campo e entrevistas de vídeo feitas com os 
alunos, além dos registros de apresentações. Como alguns dos resultados pudemos observar 
diversos elementos que caracterizam a prática como transformativa e com influências e 
aprendizados musicais e extramusicais. Em entrevistas gravadas com os alunos após as 
apresentações finais os alunos, dentre outros aspectos, destacaram melhorias técnicas do uso da 
voz, maior facilidade de socialização e mais segurança.  
Palavras chaves: prática educativa, canto coral, engajamento transformativo 

 
 

 

DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA EDUCAÇÃO MUSICAL A PARTIR DA BASE NACIONAL 

COMUM CURRICULAR 

 
Washington de Sousa Soares 

Universidade Federal do Ceará (UFC) 
 

Sarah Fontenelle Catrib  
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 
No decorrer dos últimos anos o Brasil discutiu e elaborou a sua Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), que teve sua versão para o Ensino Fundamental finalizada e publicada no ano de 2017. 
Este documento possui caráter normativo e define o conjunto de aprendizagens essenciais para 
todas as etapas e modalidades da educação básica. O documento aponta as cinco áreas de 
conhecimento que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica, as áreas são: as 
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linguagens; a matemática; as ciências da natureza; as ciências humanas; e o ensino religioso. Entre 
as linguagens está o componente curricular artes, que possui quatro unidades temáticas, são elas 
as artes plásticas, a dança, a música e o teatro. Dentre as unidades temáticas apontadas decidimos 
utilizar como objeto de nossa investigação a música. Neste contexto, este artigo tem o objetivo de 
investigar os desafios e possibilidades do ensino de música nos anos iniciais e anos finais do ensino 
fundamental a partir das indicações da BNCC. A metodologia utilizada para o desenvolvimento 
desse estudo foi a análise documental e bibliográfica. Tivemos como fundamentação teórica os 
escritos de Figueiredo (2017) e Penna (2008) sobre Educação Musical e os de Goodson (2007), de 
Zabala (1998) e os de Tyler (1981) sobre currículo. Através dessas leituras e da análise da BNCC, 
apontaremos as implicações e possibilidades para o ensino da unidade temática música na sala 
de aula do ensino fundamental. 
 
Palavras chaves: Base Nacional Comum Curricular. Educação Brasileira. Ensino de Música. 

 
 
 
 

 

A CONTRIBUIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS ALTERNATIVOS/RECICLÁVEIS PARA 

AS AULAS DE MÚSICA: EXPERIÊNCIAS E DESCOBERTAS COM OS DISCENTES DE 

MÚSICA E PEDAGOGIA EM SOBRAL/CE 

 
Franklin Wezenhouer da Silva Peixoto 

Universidade Federal do Ceará 
 

João Emanoel Ancelmo Benvenuto 
Universidade Federal do Ceará 

 
Leonardo da Silveira Borne 

Universidade Federal do Ceará 
 
 

Este trabalho teve como propósito apresentar possibilidades na utilização de instrumentos 
musicais construídos a partir de materiais alternativos/recicláveis no contexto de sala de aula, 
podendo ser usado como recurso pedagógico por professores de Artes/Música (BRITO, 2013). 
Este trabalho foi construído com o intuito de responder o seguinte questionamento: como os 
instrumentos elaborados a partir de materiais alternativos/recicláveis podem ampliar as ações de 
educação musical realizadas no contexto escolar por estudantes de Música e Pedagogia? Como 
objetivo, estabelece-se verificar as possibilidades de usos de instrumentos musicais 
confeccionados a partir de materiais alternativos/recicláveis na educação musical. A metodologia 
seguida misturou tanto aspectos de pesquisa, como de intervenção educacional. Na parte de 
intervenção, consistiu em apresentar os instrumentos musicais, como fazê-lo e, em seguida, como 
realizar atividades musicais com esses instrumentos. Para tal, foram realizadas duas oficinas, uma 
com um grupo que possuía conhecimentos musicais prévios (discentes do Curso de Música da 
UFC/Sobral) e um grupo de não-músicos (alunos do curso de Pedagogia da UVA). No tocante à 
pesquisa, inicialmente foi realizada uma busca online acerca de grupos musicais que utilizam 
esses instrumentos musicais. Posteriormente, após a realização de oficinas, foram coletados 
dados via questionários aplicados aos participantes sobre a construção de instrumentos musicais 
alternativos/recicláveis e sua utilização no cotidiano educacional (RIBEIRO, 2004). Após 
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organização e análise dos dados coletados, pode-se perceber que este tipo de instrumento 
musical pode vir a auxiliar professores de Artes/Música a executar atividades musicais práticas 
dentro do ambiente de ensino-aprendizagem (GARCIA, 2013). A partir deste trabalho, ficou 
evidenciado que educadores musicais podem utilizar a construção de instrumentos musicais com 
materiais alternativos como recurso didático válido na sala de aula. 
 
Palavras chaves: Construção de Instrumentos Musicais com Materiais Alternativos e/ou 
Recicláveis; Materiais Didáticos em Música; Educação Musical. 
 

 

DIFERENTES USOS DEL JUEGO EN UNA PEDAGOGÍA BASADA EN EL JUEGO 

 
Astrid Marin 

Université Laval 
 

La integración del juego a las estrategias de enseñanza, representa una herramienta primordial 
para el cumplimiento de objetivos de aprendizaje en una pedagogía basada en el juego. En ésta 
conferencia, se presentará un conjunto de resultados científicos encontrados en la literatura 
(Boyle et al., 2016; Connoly et al., 2012; Clark et al., 2016; Wouters et al., 2013) que nos permitirán: 1) 
presentar algunos efectos positivos del uso del juego en un contexto general para adquirir 
conocimientos y desarrollar diversas habilidades en los usuarios y 2) presentar ciertas condiciones 
que permiten incrementar los efectos positivos del uso de juego en un contexto educativo. 
Asimismo, presentaremos cuatro usos diferentes del juego para una pedagogía basada en el 
juego propuestos por Romero (2016), siendo éstos: el uso de juegos de diversión, el uso de juegos 
de aprendizaje, la gamification, y la co-creación de juegos de aprendizaje. Específicamente, 
explicaremos las características que distinguen cada uso, así como las ventajas y desventajas que 
cada uno representa. Finalmente, a través de una aplicación pedagógica orientada a alumnos 
principiantes de violín ejemplificaremos cada uno de dichos usos en un contexto extraescolar. En 
resumen, la presente conferencia podría servir como una guía para los maestros de instrumentos 
musicales que muestran un interés en integrar el juego a sus estrategias de enseñanza. 
 
Palavras-claves: apprentissage par le jeu, pédagogie basée sur le jeu, pédagogie musicale, 
engagement, créativité 
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Dia 26/06 

SESSÃO 9 - EDUCAÇÃO MUSICAL E FORMAÇÃO 

 

14h-14h20 

Saberes profissionais construídos na prática pedagógica de professores 
de canto 
Maria Jacinta Bola Ramos 
Fábio Corrêa Lima Barroso  

14h25-14h45 

PIE – Conduzindo a avaliação na trajetória de formação de um jovem 
professor de Música 
Obadias Cunha 
Helena de Souza Nunes  

14h50-15h10 
A música na formação de pedagogos: Fundamentos da Linguagem 
Musical na Educação em diálogo 
Sara Paraguassú Santos do Vale  

15h15-15h35 
Formação de professores de música e aprendizagem musical 
compartilhada: Uma experiência com a prática coral 
Gerardo Silveira Viana Júnior  

15h40-16h 
Diálogos do compor: uma experiência de ensino em um curso online de 
Música  
Leonardo de Assis Nunes 

16h05-16h25 
 

Percepções sobre a qualidade da formação inicial: um estudo com 
egressos 
Quésia de Carvalho dos Santos 
Cinthia Gomes de Paula 
Leonardo da Silveira Borne 
Francisco Ivan Lopes Juvêncio 
Isabelle Adna Lopes da Hora 
Dayvison Sousa Silva 
Juliana Cunha de Souza 

16h30-16h55 

A participação em grupos artístico-musicais dos discentes do Curso de 
Música – Licenciatura da UFC, campus Sobral: investigando práticas e 
vivências formativas. 
Wellington Freitas Viana  

17h-17h20 
Batucan(do) na escola: proceso de musicalização (étnico-raciale e 
educação ambiental) atrvés das preaticas percussivas.. 
Lidonildo Costa Pereira 

17h25-17h45 
Coral “Nossa Voz” infantil: um espaço de partilhas musicais 
Eliza de Oliveira Rocha 
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SABERES PROFISSIONAIS CONSTRUÍDOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA DE 

PROFESSORES DE CANTO 

 

Dra. Maria Jacinta Bola Ramos 
Professora pela Universidade Federal do Piauí 

 
Fábio Corrêa Lima Barroso 

Licenciando em Música pela Universidade Federal do Piauí 
 
Para Donald Schön (2000) o saber sistematizado torna-se primordial na formação de um 
profissional, na medida em que é construído a partir de modelos de racionalidade técnica 
firmemente consolidados através de convenções institucionais e da padronização científica. Tal 
modelo de atuação profissional é estranho à autopercepção de muitos profissionais do ensino do 
canto, que derivam o seu ofício, de forma fortemente tradicional, quase exclusivamente da 
performance artística. Fato este verificado por Jean Callaghan (2014) que em seus achados 
também discute como esta autopercepção dos professores de canto enquanto performers tem 
grande influência sobre a suas práticas pedagógicas. Devido a este fato os seus interesses 
pessoais e experiência prática acabam por evidenciar um desajuste entre o papel de artista e a 
função social de profissional da educação. Nesta pesquisa pretendemos identificar esta 
interpelação de saberes, experiências e conhecimentos na medida em que influenciam a prática 
pedagógica do professor de canto. Na abordagem qualitativa do tipo etnográfica, será utilizada a 
entrevista semiestruturada, através da análise de repostas semiabertas, como menciona Minayo 
(1994), os quais serão submetidos professores de mesma modalidade de ensino, no intento dar 
aos sujeitos a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prenderem às 
indagações formuladas. Nesse sentido, espera-se identificar as possibilidades nas quais tais 
sujeitos correspondem à sua prática pedagógica conhecimentos sistematizados em situações 
particulares que lhe sejam correspondentes. 
 
Palavras-chave: Ensino do Canto. Prática pedagógica. Desenvolvimento profissional. 

 
 
 
 

PIE – CONDUZINDO A AVALIAÇÃO NA TRAJETÓRIA DE FORMAÇÃO DE UM JOVEM 

PROFESSOR DE MÚSICA 

 
Obadias Cunha 

Universidade Federal da Bahia 
 

Helena de Souza Nunes 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

 
Este texto, parte de pesquisa de doutorado em andamento, explicita um dos instrumentos do 
Sistema de Avaliação do curso PROLICENMUS (UFRGS e Universidades Parceiras, 2008-2012), 
projeto pioneiro de Licenciatura em Música EAD, edição única com abrangência nacional do 
Programa Pró-Licenciaturas do MEC/Brasil (NUNES, 2012). Seu ineditismo exigia autonomia dos 
alunos, promovendo reflexões individualizadas. Para tanto, cada um desenvolvia seu Projeto 
Individual de Estudos (PIE), instrumento avaliativo que desafiava os licenciandos a pensarem sobre 
seus próprios trajetos, escolhas e decisões, e gerenciamento de ações diárias, diante do que lhes 
era ofertado. O PIE, elaborado no início de cada semestre letivo, partia de um roteiro básico dado, 
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incluindo "identificação de necessidades, reconhecimento de pontos favoráveis e desfavoráveis, 
e determinação de objetivos” (UFRGS, 2008, n.p.), sendo, posteriormente, compartilhado com 
professores, tutores e colegas, nos Polos. Tais procedimentos influenciavam a qualidade dos 
resultados acadêmicos, porque revisavam objetivos individuais prévios e determinavam outros, à 
medida que sanavam dificuldades detectadas e antecipavam soluções para as previstas. 
Emprega-se Análise Documental e ATD (MORAES; GALIAZZI, 2006), sobre materiais escritos do 
PROLICENMUS (Unidades de Estudo, Fóruns Discentes, e Pareceres Docentes). Sustenta-se que 
a avaliação começa por pensar sobre si mesmo, incluindo consideração sobre: condições 
particulares, qualidade do método pessoal de estudo, tempo dedicado à aquisição de novos 
conhecimentos. Conclui-se, que, ao simultânea e continuamente, “estruturar ideias, racionalizar 
ações, buscar soluções e otimizar recursos” (UFRGS, 2008, n.p.), o PIE pode contribuir 
positivamente na futura atuação docente de um jovem professor de Música em formação.  
 
Palavras-chave: Avaliação, Formação, Projeto Individual de Estudos, Jovem Professor de Música. 
 
 

 

A MÚSICA NA FORMAÇÃO DE PEDAGOGOS: FUNDAMENTOS DA LINGUAGEM 

MUSICAL NA EDUCAÇÃO EM DIÁLOGO 

 
 

Sara Paraguassú Santos do Vale 
Universidade de Brasília 

 
 
O presente trabalho é parte de uma pesquisa de mestrado que objetiva analisar, entre 
outras, a disciplina de Fundamentos da Linguagem Musical na Educação, ofertada no 
curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade de Brasília (UNB) a fim de discutir os 
conhecimentos relacionados à música e oportunizados aos licenciandos por meio do 
currículo. Partindo da análise documental da ementa disciplinar, esta pesquisa qualitativa 
também conta com uma entrevista estruturada à professora que conduz a disciplina no 
curso. Os dados recolhidos são analisados à luz da Teoria Fundamentada nos Dados (TFD) 
e correlacionados aos dados extraídos do caderno de Educação Infantil do Currículo em 
Movimento do Distrito Federal, este que também foi analisado a partir da TFD. Todos os 
dados foram correlacionados com vistas a discutir a formação musical do pedagogo. 
Concluímos que o curso de Pedagogia da UNB oferece aportes teóricos, conceituais e 
práticos que possibilitam ao seu egresso o trabalho com música da forma como está 
prescrito pelo currículo da Educação Infantil. Contudo, o caráter optativo dessa disciplina 
no Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia em tela é um fator complicador. Desta 
forma, nota-se uma incongruência com a legislação, que prevê a obrigatoriedade dos 
pedagogos ensinarem música ao assumirem turmas na educação básica. 
 
Palavras chave: música; formação de pedagogos; currículo. 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE MÚSICA E APRENDIZAGEM MUSICAL 

COMPARTILHADA: UMA EXPERIÊNCIA COM A PRÁTICA CORAL 

 
Gerardo Silveira Viana Júnior 

Universidade Federal do Ceará 
 

As metodologias ativas são apontadas como possibilidade de construção de uma Educação de 
qualidade e de formação de um ser humano mais criativo e crítico. Apesar disso, a grande maioria 
das atividades didáticas realizadas nos cursos de licenciatura ainda se resume a aulas tradicionais, 
meramente expositivas, voltadas para a transferência de conteúdo e centradas na figura do 
professor. Permitir a vivência com essas metodologias ativas durante as aulas na graduação 
parece essencial para possibilitar ao licenciando a adoção dessas novas abordagens didáticas na 
sua futura prática docente. Dentre essas abordagens, a Aprendizagem Musical Compartilhada tem 
sido alvo de diversos estudos recentes. A presente pesquisa teve como objetivo analisar como a 
aprendizagem musical compartilhada colaborou na formação docente dos estudantes de 
licenciatura, a partir de uma vivência desenvolvida durante a disciplina de Canto Coral 2 com 
estudantes do Curso de Música da XXX. A disciplina possuía além de estudantes do curso de 
Música, estudantes de outras áreas como Agronomia, Filosofia, Moda e Engenharia. Para a 
realização das atividades compartilhadas, os estudantes foram divididos em quatro grupos, aos 
quais foram atribuídas tarefas a serem realizadas durante o semestre, a saber: definição de um 
líder regente por grupo, escolha de repertório, seleção e ensaio dos arranjos corais. Durante o 
processo, o papel do professor passou a ser orientar os grupos nas tarefas a serem realizadas, 
dando suporte à preparação do repertório escolhido. Ao final do processo, serão realizadas 
sessões com grupos focais, para identificar que habilidades didático-pedagógicas foram 
desenvolvidas durante o processo. 
 
Palavras Chaves: Educação Musical; Formação Docente; Aprendizagem Musical Compartilhada. 

 
 
 

 

ARRANJOS MUSICAIS ESCOLARES CDG NUM CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA 

 
Cláudia Elisiane Ferreira dos Santos 

Universidade Estadual de Feira de Santana 
 

Helena de Souza Nunes 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

Universidade Federal da Bahia 
 

Este texto apresenta o processo de finalização de um Roteiro para Elaboração de Arranjos Musicais 
Escolares CDG. O estudo empregou a metodologia Pesquisa-Ação, com três aplicações de um 
Roteiro Preliminar, junto a alunos de Regência, num curso de Licenciatura em Música: duas 
experimentais, para aprimorar o instrumento; e, após, uma aplicação com sua versão aprimorada, 
no propósito de analisar sua eficácia e otimizá-lo. Tal Roteiro, criado durante um Doutorado, 
decorre de princípios, elementos e habilidades a serem levados em consideração, na construção 
de arranjos para a canção escolar, segundo os Princípios Compositivos CDG. Os resultados obtidos 
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o apontaram capaz de gerar arranjos: criados de forma coletiva e com autoria colaborativa; arranjos 
de acordo com características e sentido da canção que os motivam, ampliando-os e valorizando-
os por meio de exploração e uso de sonoridades vocais/instrumentais convencionais, alternativas 
e com o uso de tecnologias digitais; que associam diversos níveis de conhecimentos musicais e 
técnicos dos executantes; integrados ao contexto, à interdisciplinaridade e à aceitação do Outro; e 
abertos a interferências criativas, conforme cada nova interpretação e de acordo com os atores 
disponíveis no momento. Observou-se, ainda, que o Roteiro criado serviu como revisão e 
aprendizado de conteúdos, à medida que trouxe novas perspectivas à prática compositiva, e 
promoveu equilíbrio entre individualidades, devidamente integradas a uma prática coletiva 
colaborativa. Vive-se numa sociedade complexa, discriminadora e competitiva. Conclui-se, então, 
que o Roteiro criado pode servir como apoio à formação de jovens futuros professores de Música, 
contemplando aspectos da contemporaneidade. 
 
Palavras-chave: Arranjo. Princípios Compositivos CDG. Trabalho coletivo e colaborativo. Formação 
do professor de Música. 
 
 
 

PERCEPÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA FORMAÇÃO INICIAL: UM ESTUDO COM 

EGRESSOS 

 
Quésia de Carvalho dos Santos  

UFC – Sobral 
 

Cinthia Gomes de Paula  
Prefeitura Municipal de Sobral 

 
Leonardo da Silveira Borne  

UFC – Sobral 
 

Francisco Ivan Lopes Juvêncio  
Fecomércio, Ceará – Sesc/Sobral 

 
Isabelle Adna Lopes da Hora  

UFC – Sobral 
 

Dayvison Sousa Silva  
UFC – Sobral 

 
Juliana Cunha de Souza  

UFC – Sobral 
 

O presente trabalho, que é um recorte preliminar de uma pesquisa longitudinal, foca-se nas 
percepções que egressos da UFC-Sobral têm sobre a sua formação inicial. Metodologicamente, 
optamos trilhar caminhos semelhantes aos estudos de egressos, utilizando ferramentas já 
consagradas e organizando os dados segundo alguns temas principais. Através de um 
questionário online autoadministrado, nove licenciados em música (de uma população de quinze 
egressos da UFC-Sobral) deram suas visões sobre a graduação pela qual passaram. Para 
participar da pesquisa, era necessário estar formado há pelo menos seis meses. Os resultados 
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apontam, entre outros: a docência em música não era o desejo inicial dos egressos, e eles 
constituem essa motivação ao longo da graduação, tendo no estágio o locus que concretiza esse 
fenômeno e que melhor prepara o estudante para o mercado de trabalho laboral; a falta de 
recursos humanos e de infraestrutura na universidade prejudica na diversificação e na 
flexibilização do currículo; e, paradoxalmente e concomitantemente, o corpo docente é causa de 
motivação e de frustração, seja por sua preparação ou pela relação docente-discente. Os 
resultados aqui apresentados são indícios iniciais de um caminho para avaliação curricular. 
 
Palavras chave: formação inicial; estudo de egressos; avaliação curricular. 
  
 
 

A PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS ARTÍSTICO-MUSICAIS DOS DISCENTES DO CURSO DE 

MÚSICA – LICENCIATURA DA UFC, CAMPUS SOBRAL: INVESTIGANDO PRÁTICAS E 

VIVÊNCIAS FORMATIVAS. 

 
Wellington Freitas Viana  

Universidade Federal do Ceará, campus Sobral  
 
Este trabalho teve como ponto de partida o interesse do autor em compreender qual a relação 
entre grupos artístico-musicais e formação docente, relação essa que foi de grande importância 
na sua trajetória. O objetivo da pesquisa foi identificar e analisar o conjunto de experiências que 
são vivenciadas pelos discentes do curso de Música – Licenciatura da UFC, campus Sobral, a partir 
da participação em grupos artísticomusicais e como essas vivências influenciam na sua formação 
docente. A pesquisa foi qualitativa, o universo de investigação desta pesquisa contemplou os 
discentes do curso. Identificamos quais os discentes que haviam ou não participado de grupos 
artísticomusicais durante sua trajetória de formação, analisando como essas práticas os 
influenciaram e quais aspectos seriam relevantes para a formação docente. No decorrer dessa 
trajetória investigativa, utilizamos para obtenção desses dados um questionário com algumas 
questões objetivas e outras subjetivas, o questionário foi enviado para todos os discentes do curso 
através de e-mail e foi dado um período de um mês para responderem, para a análise de dados 
utilizamos uma revisão de literatura para um melhor embasamento e com as respostas dos 
discentes criamos categorias de acordo com o assunto de cada resposta. Os resultados 
encontrados foram que as práticas em grupos artístico-musicais serviram de grande influência 
para a formação dos discentes, foi relatado que a experiência nesses grupos trouxe uma 
construção de valores sociais nos indivíduos, fazendo com que os auxiliasse no gerenciamento 
de grupos sociais para uma convivência mais harmoniosa.  
  
Palavras Chaves: Formação docente, Grupos artístico-musicais e Aspectos musicais e sociais.  
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BATUCAN(do) NA ESCOLA: PROCESSO DE MUSICALIZAÇÃO (ÉTNICO-RACIAL E 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL) ATRAVÉS DAS PRÁTICAS PERCUSSIVAS 

  
Lidonildo Costa Pereira 

Universidade Federal do Ceará 
Escola de Ensino Fundamental Filomena Martins dos Santos  

 
A presente pesquisa trata-se de uma investigação acerca das experiências percussivas de um 
grupo musical intitulado: “Batucan”, desenvolvido com alunos da Escola Pública Filomena Martins 
dos Santos, na cidade de Cruz-CE. O interesse por essa pesquisa surgiu em meio ao 
questionamento sobre como este grupo forma seus integrantes utilizando além das suas práticas 
rítmicas coletivas, a confecção colaborativa de seus próprios instrumentos, criados em oficinas de 
exploração sonora com materiais recicláveis na escola. Além disso, os ritmos trabalhados são do 
repertório afro-brasileiro, o que dá abertura para a abordagem de temáticas sobre educação 
étnico-racial. Portanto, é nessa perspectiva interdisciplinar: Musical, Ecológica e Étnico-Racial, que 
o projeto foi construído e desenvolvido. Sendo assim, o objetivo geral deste estudo foi analisar 
esse processo formativo dos integrantes do grupo através das práticas percussivas em um 
contexto de musicalização na escola, no período de 2016 a 2018. A metodologia escolhida para o 
desdobramento dessa pesquisa teve uma abordagem qualitativa. Seu caminho metodológico foi 
o da pesquisa-ação. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados: entrevistas 
semiestruturadas e questionários escritos, assim como observações e anotações em diários de 
bordo sobre os ensaios, apresentações, encontros reflexivos, capacitações e aulas de campo em 
que os alunos do grupo participaram no período de 2016 a 2018. Os resultados obtidos na análise 
dos métodos indicam aprendizagens formativas e competências musicalizadoras emergidas a 
partir dessa atividade percussiva interdisciplinar na escola, sendo por isso um viés acessível e 
criativo para o desenvolvimento de novas propostas educacionais, as quais proporcionem aos 
discentes novas possibilidades de protagonismos artísticos e de interação sociocultural.      
 
Palavras-chaves: Práticas Percussivas. Musicalização (étnico-racial/educação ambiental). Escola 
Pública. 
 
 

 
 

CORAL “NOSSA VOZ” INFANTIL: UM ESPAÇO DE PARTILHAS MUSICAIS 

 
Eliza de Oliveira Rocha 

Colégio de Aplicação da UFMA 
 

O presente trabalho é um relato da experiência vivida no Projeto Coral “Nossa Voz” desenvolvida 
no Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão, com alunos do 5º ano do Ensino 
Fundamental, no ano de 2018. Objetiva-se resgatar a história do canto coral na escola citada; 
descrever as etapas de construção do coral, desde o seu resgate até o reconhecimento como 
espaço de prática musical contínua na escola; analisar o processo de escolha e amadurecimento 
do repertório a partir da conexão com o conteúdo estudado ao longo do ano letivo na Disciplina 
Arte, linguagem Música. A metodologia é de natureza aplicada, descritiva e experimental, com 
base nas vivências e observações feitas durante as aulas-ensaio, além de documental, pois foram 
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coletadas informações disponíveis nos documentos que relatam a história da escola. Observamos 
que o projeto reafirmou-se como espaço de continuidade das atividades realizadas nas aulas de 
música, permitindo a aproximação das crianças com a música nordestina e sendo um canal de 
difusão de nossa regionalidade; além do aprimoramento da técnica vocal, criando uma cultura 
vocal saudável na infância, valorizando a voz como instrumento musical e meio de comunicação. 
A experiência de coral ultrapassou a linguagem da música, fortalecendo relações de grupo, 
melhorando autoestima e oportunizando a vivência musical mais intensa, em todos os seus 
aspectos. 
 
Palavras chaves: Projeto de música; Coral; Música regional 
 

 

 



 

109 

 

 

 


